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Lei N° 698, de 20 de Dezembro de 2021

lnstitui  o  C6digo  Tributario  do  Municfpio  de  Natuba,

Estado da Paraiba, consolidando a legisla€ao tributaria

municipal, e da outras providencias.

Revoga as leis municiais Lei n° 386, de 17 de dezembro de 2001 (CTM), Lei n°

411, de 8 de dezembro de 2003 (Modifica o CTM) e a Lei n° 607, de l° de dezembro de 2017

(Modifica o CTM), que disp5e sobre a Legisla€ao Tributaria do Municfpio de Natuba, em raz8o
da  necessidade  de  consolidar  toda  base  legal   que  trata  da  administra5ao  tributaria

municipal,    bern    como    das   atualiza€6es   promovidas    pela    Lei    13.874/19,    na    Lei

Complementar 175/20, e recentes entendimentos promulgados porjurisprudencia relativo

•                a materia, garantindo a equidade e seguran€a juridica para com o fisco municipal e seus
contribuintes.

0  Povo do  Municfpio de  Natuba, Estado da  Paraiba,  por seus representantes

junto a camara Municipal de vereadores aprovou, e eu, josE LINS DA SILVA FILHO, Prefeito
Constitucional deste municl'pio, no uso de minhas atribui€5es legais, sanciono esta Lei:

LIVR0 PRIMEIRO -D0 SISTEMA TRIBUTARI0

DAS DISPOSIE6ES GERAIS

Art.1°. Esta  Lei  Complementar  institui  o  C6digo  Tributario  do  Municrpio  de

e            :,rf.:uun::;s:i::::::es:tboreefa::rse:aedr::::e:'ec°cnatdr:but!r|:::;,re:lps::pS,:nvae::'obaaseasp::a::I:u:°:
penalidades e a administra€5o tributaria.

Paragrafo anico. Esta Lei estabelece as normas tributarias do municfpio, com

fundamento nas Constitui€5es Federal  e  Estadual,  no C6digo Tributario  Nacional,  na  Lei

Org§nica do Municfpio, nas Resolu56es do Senado Federal e demais leis complementares,

nos limites de suas respectivas competencias.

Art.2°.Aplicam-se   as   rela€5es   entre   a   Fazenda   Pilblica   Municipal   e   os

contribuintes as normas gerais de direito tributario constantes deste C6digo e do C6digo

Tributario Nacional.

§ 1°. Microempresas e empresas de pequeno porte, assim caraterizadas por
legisla€ao pertinente Federal e Estadual, obedecerao a regime tributario especifico,

§ 2°. Incentivos financeiros e tributarios, genericamente considerados, em
atendimento ao paragrafo 6°, do art,150, da Constitui€ao da Reptiblica Federativa do Brasil,
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s6 poderao ser concedidos mediante lei especifica, fazendo parte do cenario institucional

tributario do Municipio,

e

TiTUL01. DA AUTORIDADE FISCAL

Art. 3°. S5o Autoridades Fiscais:

I - 0 Chefe do Poder Executivo;

11 -0 Secretario Municipal de Finansas;

Ill -Os  Diretores,  Coordenadores  e  Chef es  de  Divisao  da  Secretaria  de

Finansas,.

IV -Os Auditores Fiscais e Fiscais de Tributos.

Art. 4°. Os fis[ais de posturas municipais tern competencia concorrente para

aplicar  intimac6es e/ou  notifica55es  referente as obrigas5es acess6rias tributarias,  mos

moldes e formas dispostas nesta Lei Complementar.

Art. 5°. As autoridades fis[ais de tributos e sanitarios, bern como a fiscaliza€ao

de posturas municipais, no exercfcio de suasfun€5es poderao requerer apoio da Guarda civil

Municipal quando necessario, para o cumprimento de suas ac5es, a qual devera atender o

quanto solicitado, sob pena de responsabilidade funcional,

Art.6°. Sem  prejufzo  ao  disposto  no  artigo  5°,  desta  Lei  Complementar,  as

autoridades fiscais de tributos e sanitarios, bern como dos fiscais de posturas municipais,

tambem poderao requerer apoio de outros 6rg5os do Municfpio, do Estado e da Uni5o para

o f iel cumprimento de suas fun€5es,

TiTUL011. D0 TRIBUT0

Art. 7°. Tributo € toda  presta€ao  pecuniaria compuls6ria,  em  moeda ou  cujo

valor nela  se  possa  exprimir, que  nao constitua  sanc§o  de  ato  ilicito,  instituida  em  lei  e

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada,

Art.8°.A  natureza  juridica  especifica  do  tributo  e  determinada  pelo  fato

gerador da respectiva obriga€ao, sendo irrelevante para qualif ica-la:

I -A denomina5ao e demais caracterfsticas formais adotadas pela Lei;

11 -A destina€ao legal do produto da sua arrecadacao;
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Ill-A    validade    juridica    dos    atos    efetivamente    praticados    pelos

contribuintes,  responsaveis, ou terceiros,  bern como da  natureza do
seu objeto ou dos seus efeitos; e,

lv -Os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

®

TfTUL0111. DA LIMITACA0 TRIBUTARIA

Art. 9®. Sem prejurzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte e vedado

ao Municipio:

I -Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabele€a previamente;

11 -lnstituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontre em

situa€ao   equivalente,   proibida   qualquer   distincio   em    razao   de

ocupa€ao        profissional        ou       f uns5o        por       eles       exercida,

independentemente da denomina€aojurfdica dos rendimentos, titulos

ou direitos,'

Ill -Cobrar tributos:

a) Em rela5ao a fatos geradores ocorridos antes da vigencia da lei que

os houver institufdo ou aumentado;

b) No mesmo exercfcio financeiro em que haja sido publicada a lei que

os instituiu ou aumentou,.

c) Antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada

lei que os instituiu ou aumentou, exceto no caso da base de calculo

do lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU.

IV -Utilizar tributo com efeito de confisco,. e,

V - lnstituir impostos sobre:

a) 0  patrim6nio  ou  os  serviEos  da  Uni5o,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal e de outros Municipios;

b) Templos de qualquer culto;

c) Patrim6nio   ou   servi€os   dos   partidos   politicos,   inclusive   suas

funda€5es,    das    entidades    sindicais    dos    trabalhadores,    das

institui€5es de educa€ao e de assistencia social, sem fins lucrativos,

atendidos os requisitos da lei;

d) Livros,jornais e peri6dicos; e, o papel destinado a sua impressao,' e,

P5gma 9



®

e) Autarquias e funda€5es institufdas e mantidas pelo Poder Ptiblico,

no  que  se  refere  ao  patrim6nio  aos  servi€os,  vinculados  a  suas

finalidades essenciais ou as delas decorrentes.

§1°. A  veda¢5o  para  o  Municipio  instituir  impostos  sobre  patrim6nio  ou
servi€os, da Unjao, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municfpjos:

I - Nao se aplica ao patrim6nio e aos servi€os:

a) Relacionados  com  explora€ao  de  atividades  econ6micas  regidas

pelas normas aplicaveis a empreendimentos privados;

b) Em que haja contrapresta€ao ou  pagamento de  pre€os ou tarifas

pelo usuario,'

11 - N2io exonera o promitente comprador da obriga€ao de pagar imposto

relativamente ao im6vel; e,

Ill -Aplica-se, exclusivamente, aos servicos pr6prios da Uni§o e do Estado,

bern como aos inerentes aos seus objetivos, nao sendo extensiva ao

patrim6nio e aos servi€os de suas empresas ptiblicas, suas sociedades
de economia mista; e, de suas delegadas, autorizadas, permissionarias

e concessionarias de servisos pdblicos,

§2°.A  veda€ao   para   o   Municfpio   instituir   impostos  sobre  templos  de

qualquer culto compreende somente o patrim6nio e os servi€os relacjonados com as suas
finalidades essenciais.

§3°. A  veda€8o  para  o  Municipio  instituir  impostos  sobre  patrim6nio  ou
servi€os  dos  partidos  politicos,  inclusive  suas  fundac5es,  das  entidades  sindicais  dos

trabalhadores, das institui€6es de educacao e de assistencia social,  sem fins lucrativos,

atendidos os requisitos da lei:

I -Compreende  somente  o  patrim6nio  relacionado  com  as  finalidades

essenciais das entidades mencionadas;

ll-Aplica-se,    exclusivamente,    aos    servieos    relacionados    com     as

finalidades  essenciais  das  entidades  mencionadas,  bern  como  os,

diretamente,     relacionados,     com     os    objetivos    das    entidades
mencionadas,     previstos     nos     respectivos     estatutos     ou     atos
constitutivos,' e,

Ill -Esta subordinada a observancia, por parte das entidades mencionadas,

dos seguintes requisitos:

a) N§o  distribuirem  qualquer  parcela  de  seu  patrim6nio  ou  de  su

rendas, a qualquer titulo;

LJ,+  J  rta  1
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b) Aplicarem integralmente, no pais, os seus recursos na manutencao

dos seus objetivos institucionais,. e,

c) Manterem  escritura¢ao  de  suas  receitas  e  despesas  em  livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidao.

§ 4°. Na falta de cumprimento do disposto nos incisos,I,11,Ill, "a", "b", "c", do

§3° o do °6, deste artigo, a Fazenda pt]blica deve suspender a aplica€ao do beneficio.

§5°[ A  veda5ao  para  o  Municfpio  instituir  impostos  sobre  patrim6nio  ou
servi€os, das autarquias e das funda€5es instituidas e mantidas pelo Poder Publico:

I -Refere-se,  apenas,  ao  patrim6nio  e  aos  servi5os  vinculados  a  suas

finalidades essenciais ou as delas decorrentes;

11 -Nao se aplica ao patrim6nio e aos servicos:

a) Relacionados  com  explora€5o  de  atividades  econ6micas  regidas

pelas normas aplicaveis a empreendimentos privados; e,

b) Em  que haja contrapresta€ao ou  pagamento de pre€os ou tarifas

pelo usuario.

Ill - Nao exonera o promitente comprador da obriga€8o de pagar impostos

relativamente ao ben im6vel.

§ 6°. A veda5ao para o Munici'pio instituir impostos sobre o patrim6nio ou os
servicos das entidades mencionadas no inciso V, deste artigo, n8o exclui a tributasio, por

lei, as entidades nele referidas, da condi€ao de responsaveis pelos tributos que lhes caiba

•               reter na fonte, e nao as dispensa da pratica de atos, previstos em lei, assecurat6rios do
cumprimento  de  obriga56es tributarias  por terceiros  e,  estabelecer diferen5a tributaria

entre bens e servi€os, de qualquer natureza, em razao de sua procedencia ou destino.

§ 7°. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao lpTU, o im6vel

pertencente  a  qualquer  das  entidades  referidas  pelo  art`  150,  VI,  "c",  da  Constitui€ao
Federal,  desde  que  o valor dos alugueis seja  aplicado  nas atividades essenciais de tais

entidades.

§ 8°. A  imunidade  tributaria  conferida  a  institui€5es  de  assistencia  social
sem  fins  lucrativos  pelo  art.  150,  Vl,  "c'',  da  Constitui€ao  Federal,  somente  alcan¢a  as

entidades   fechadas   de   previdencia   social   privada   se   nao   houver   contribui€ao   dos

beneficiarios.

§ 9°. As imunidades previstas nos artigos anteriores nao compreendem as
taxas, as contribui€6es e as obriga€5es acess6rias,

-----:_il---



TfTUL0 lv. D0 SISTEMA TRIBUTARI0 MUNICIPAL

Art.loo. Comp5em o Sistema Tributario Municipal:

I -lmposto sobre:

a) a Propriedade Predial e Territorial Urbana (lpTU);

b) os servi€os de Qualquer Natureza (lssQN);

c) a Transmissao de Bens lm6veis (lTBI),

11 -Taxas:

a) Taxa de Fiscaliza€5o:

i. para lnstala€ao, Localizasao e Funcionamento (TFLF);

ii. para Com€rcio Eventual ou Ambulante (TFCA)

iii. para Veicula5§o de Publicidade (TFVP);

iv. para Veiculos de Transporte de Passageiros (TFTP);

v. para Execusao de Obras, Arruamentos e Loteamentos (TF0B);

vi. para utiliza€8o de Areas de Domfnio pdblico (TFDP);

vii. para vigilancia sanitaria e Ambiental (TFAB),.

viii. para Abate de Animais (TFAA),.

Ill -Taxa de Servi¢os Pdblicos:

a) para Administra€8o e Manuten58o de Cemiterio (TAC);

b) para Limpeza de Vias, Logradouros e Espa€os Pdblicos (TLP);

c) para Coleta de Residuos S6lidos (TCR);

d) para Conserva€8o de Vias e Logradouros Pdblicos (TCV),.

e) para Atividade de Expediente (TSP).

IV -Contribui€5o:

a) de Melhoria, Decorrente de Obras Pdblicas (CMOP),.

b) para Custeio do ServiEo de lluminacao Pl]blica (COSIP).

Art.Ilo. Para servi€os cuja natureza nao comporte a cobran€a de taxas, serao

estabelecidos,  pelo  Executivo,  preEos  pl]blicos,  nao  submetidos  a  disciplina juridic

tributos
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TiTUL0 V. DOS IMPOSTOS

Capitulo I.  D0 IMPOST0 S0BRE A PROPRIEDADE PREDIAL E

TERRITORIAL URBANA

Sec5o I. DO FATO GEfIADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art.12°. A  Hip6tese  de  lncidencia  do  lmposto  sobre  a  Propriedade  Predial  e

Territorial Urbana e a propriedade, o dominio titil ou a posse de bern im6vel, por natureza ou

acessao ffsica, localizado na zona urbana do Municfpio.

§ 1°. Considera-se ocorrido o fato gerador deste imposto:

I -Em primeiro dejaneiro de cada exercicio,.

11 -No primeiro dia do mss subsequente ao que ocorrer:

a) Constru¢Eio ou modifica€ao de edifica€§o que implique altera€ao do

valor venal do im6vel;

b)Constitui€ao   de   novo   terreno,   sobre   o   qual   haja   edifica€ao

incorporada,.

c) lnstitui€8o  de  condominio  edilfcio  em  planos  horizontais  ou  em

planos verticais.

§ 2°.  Ocorridas as hip6teses previstas no inciso 11 do §1°:

I -Caso as altera€5es no im6vel nao resultem em desdobro, englobamento

ou remembramento do bern, o eventual acrescimo do lmposto Predial,

com  rela€§o  ao  lan€amento  que  considerou  a  situa€ao  anterior  do

im6vel,  sera  cobrado  proporcionalmente  ao  nt]mero  de  meses  ainda

restantes do exercfcio;

11 -Caso as altera€5es do im6vel resultem em desdobro, englobamento ou

remembramento do bern:

a) Serao  efetuados  lan5amentos do  imposto,  referentes  aos  novos
im6veis, de forma proporcional ao ntimero de meses ainda restantes

do exercfcio; e

b) Os   eventuais   lan€amentos   do   imposto,   referentes   a   situa€ao

anterior,  passarao  a  ser  proporcionais  ao  ntlmero  de  meses  j5
decorridos  desde  o  seu  respectivo fato  gerador ate  o

gerador.



§ 3°. Para efeito de contagem do nl]mero de meses restantes do exercfcio, a
que se refere o §2°, sera inclufdo o mes da ocorrencia do novo fato gerador a que se refere
o inciso 11 do § |o.

§ 4®. A ocorrencia do novo fato gerador referido no inciso 11 do §1° implica a
constitui€ao  de  cr€ditos  tributarios  complementares,  com  eventuais  abatimentos  ou

devolu€5es de indebitos, na forma estabelecida em regulamento que trata a materia.

Art.13®. 0  imposto constitui  Onus  real  e  acompanha  o  im6vel  nos  casos de

transferencia de propriedade ou de direitos reais a ele relativos.

Art.14°. Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana a definida e

delimitada em Lei Municipal onde existem pelo menos dois dos seguintes melhoramentos,

construfdos ou mantidos pelo Poder Ptiblico:

I -Meio fio ou cal€amento, com canaliza€8o de aguas pluviais;

11 -Abastecimento de agua,.

Ill -Sistema de esgotos sanitarios,.

IV-Rede   de   ilumina€ao   pt]blica,   com   ou   sem   posteamento,   para   a

distribui€ao domiciliar;

V -Escola primaria ou posto de sadde a uma distancia maxima de 03 (tres)

quil6metros do im6vel considerado.

§1°. Consideram-se  tambem  zona  urbana  as  areas  urbanizaveis  ou  de
expansao urbana, definidas e delimitadas em  Lei  Municipal, constantes de  loteamentos

aprovados pelos 6rgaos competentes e destinados a indt]stria ou ao comercio, localizados

fora da zona acima referida.

§ 2°. 0 lmposto Predial e Territorial Urbano incide sobre o im6vel localizado
dentro da zona urbana, independentemente de sua area ou do seu destino.

Art.15°. 0 bern im6vel, para os efeitos deste imposto, sera classificado como

terreno ou predio.

§ 1°. Considera-se terreno o bern im6vel:

I - Sem edifica€ao,'

11 - Em que houver constru€5o paralisada ou em andamento;

Ill -Em  que  houver  edifica€ao  interditada,  condenada,  em  ruina  ou  em

demoli€go;

lv -Cuja constru€ao seja de natureza temporaria ou provis6ria ou po

removida sem destruisao, altera5ao ou modificacao.



§ 2°. Consjdera-se predio o bern im6vel  no qual exista edificac§o utilizavel

para habita€ao ou para o exercfcio de qualquer atividade, seja qual for a sua denomina€5o,
forma ou destino, desde que nao compreendida nas situa€5es do paragrafo anterior.

Art.16°. A incidencia do imposto independe:

I -Da legitimidade dos tftulos de aquisi€ao da propriedade do domfnio t]til

ou da posse do bern im6vel;

11 -Do resultado financeiro de explora€8o econ6mica do bern im6vel;

111 -Do  cumprimento  de  quaisquer  exigencias  legais  regulamentares  ou

administrativas relativas ao bern im6vel

Se5ao 11. DO Su]EIT0 PASSIVO

Art.17°. Contribuinte do  imposto  e  o  proprietario,  o  titular do  dominio ou o

possuidor a qualquer titulo do bern im6vel.

§ 1°. Para  os fins  deste  artigo,  equipara-se  ao  contribuinte  o  promitente
comprador  imitido  na   posse,  os  titulares  de  direito  real   sobre  o   im6vel  alheio  e  o

fideicomissario.

§ 2°. Para os efeitos deste artigo, nEio se considera como possuidor aquele

que  conserva  o  direito sobre o  im6vel  em  nome  de terceiros,  ainda que  seja detentor
corp6reo do im6vel,

§ 3°. Considera-se como possuidor, para os efeitos deste artigo:

I -0  promitente  comprador  em  carater  irretratavel  que  se  encontre

imitido na posse;

11 -0  promitente  comprador  em  carater  irretratavel  cuja  promessa  de

compra e venda tenha registro no Cart6rio de Registro de lm6veis,.

Ill -0 autor de a€8o de usucapi5o admitida em jufzo,.

IV -0 concessionario de uso especial para fins de moradia;

V -0 concessionario de direito real de uso,

§ 4°. Conhecidos o proprietario ou o titular do domfnio dtil e o possuidor, para
efeito  de  determina€§o  do  sujeito  passivo,  dar-se-a  preferencia  aqueles  e  nao  a  este,

dentre aqueles, tomar-se-a o titular do dominio titil.



§ 5°. Na impossibilidade de eleigao do proprietario ou titular do domfnio titil
devido ao fato de o mesmo ser imune ao imposto, dele estar isento, ser desconhecido ou
n5o localizado, sera responsavel pelo tributo aquele que estiver na posse do im6vel.

Se€ao Ill. DA BASE DE CALCUL0 E ALiQUOTA

Art.18°. A base de [alculo do imposto 6 o resultado de 10% (dez por cento)

sobre o valor venal do bern im6vel, assim entendido o valor que o im6vel alcan€aria para

compra e venda a vista, segundo as condis5es de mercado.

Paragrafo finico. Para os fins deste artigo, considera-se valor venal:

I -No caso de terrenos nao edificados, em constru€§o, em ruinas ou em

demoli€5o, o valor da terra nua;

ll -Nos demais casos, o valor do terreno e das edifica€5es, considerados em

conjunto.

Art.19°. 0 valor venal do bern im6vel (Vvl) sera conhecido:

I-Tratando-se   de  terreno   (VVT),   pela   area   total   do   terreno   (AtT),

multiplicado   pelo  valor  do   metro  quadrado  do  terreno   (Vm2T)   e

aplicando os fatores corretivos do terreno (FCT), sendo os fatores:

a) Pedologia (FT1)

b) Topografia (FT2)

c) Situa€ao na quadra (FT3)

ll -Tratando-se   de  edificasao   (VVE),   pela   area   total   edificada   (AtE),

multiplicado  pelo  valor  do  metro  quadrado  da  edifica€ao  (Vm2E)  e

aplicando os fatores corretivos da edificacao (FCE), sendo os fatores:

a) Padr§o [onstrutivo (FE1)

b) Conserva€ao da edifica€§o (FE2)

c) Deprecia5ao da edifica€ao em fun€ao da idade (FE3)

Paragrafo tinico. Quando  no  mesmo  terreno  houver  mais  de  uma  unidade

aut6noma edificada, sera calculada a fracao ideal do terreno.

Art. ZOO. A aliquota do imposto aplicavel a base de calculo relativa aos im6veis

edificados ou nao, em face de sua loca€ao e uso obedecera ao seguinte criterio observados

no Anexo I.



§1°. Equipara-se  a  im6vel  nao  residencial  a  area  edificada  que,  embora
integrada a moradia do contribuinte, e utilizada por ele ou por terceiro para fins comerciais,

industriais ou de presta€§o de servi€os, exceto a area utilizada efetiva e exclusivamente

como garagem pelo contribuinte.

§ 2°. Equipara-se a locacao, para os efeitos dessa lei, a cessao de bern im6vel
a qualquer titulo, pelo seu proprietario a terceiro.

Art.21°. Os  jm6veis  situados  em  area  urbana  inclufda  no  Plano  Diretor  do

Municfpio que n§o estejam edificados, sujeitar-se-ao ao lpTU PROGRESSIV0 NO TEMPO, na

conformidade dos artigos 182 e 183 da Constitui€5o Federal e da Lei Federal 10.257, de

10.07.2001 (Estatuto da Cidade), durante 5 (cinco) exercfcios consecutivos, com aplica€ao

•                de ali'quota progressiva, conforme observa-se no ±g±g±ggj.

Paragrafo tinico. Caso  as  exigencias  definidas  no  Plano  Diretor  nao  sejam

atendidas nos cinco exercfcios, manter-se-a a aplica€8o da alfquota maxima de 5%, ate que

se atendam as referidas exigencias.

®

Secao IV. DO ARBITRAMENTO

Art.22°.0   valor   venal   do   im6vel   sera   arbitrado   se   forem   omissos   as

declara€5es, os esclarecimentos e os documentos apresentados pelo sujeito passivo, ou se
for impedida a a€ao f iscal, e se:

I -0  contribuinte  impedir o  levantamento  de  elementos  necessarios  a

fixa€ao do valor venal do im6vel;

11 -0  pr€dio  se  encontrar  fechado  por  perfodo  superior  a  trinta  dias,

impossibilitando o levantamento dos elementos necessarios a fixa€8o

do citado valor.

Par5grafo finico. Para os efeitos deste artigo, entendem-se como elementos
necessarios a fixaEEio do valor venal a localizaEao, a area e a destina€io da construcio, bern

como as caracterfsticas do im6vel assim definidas.

Se!ao V. DO LANCAMENT0

Art. 23°. 0 imposto sera lan5ado de offcio anualmente, para cada unidade de

inscris§o,   observando-se   as   caracteristicas   do   im6vel   existentes   nas   informa55es

cadastrais, da situae8o fatica e juridica verificada ao se encerrar o exercfcio anterior, em

nome do sujeito passivo identificado como seu titular no cadastro lmobiliario do Municfpio.
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§ 1°. Em se tratando de im6vel que seja objeto de usufruto ou fideicomisso,
o lan€amento sera feito em nome do usufrutuario ou do f iduciario.

§ 2°. Nos casos de condominio, o imposto sera lan€ado, a criterio da Fazenda
Municipal, em nome de urn, de alguns ou de todos os coproprietarios, sem prejufzo, nos dois

primeiros casos, da responsabilidade solidaria dos demais cond6minos, pelo pagamento do
imposto.

Art.24°. Os   apartamentos,   unidades   ou   dependencias,   em   propriedades

condominiais serao lan€ados urn a urn, em nome de seus respectivos proprietarios, ocasiao

em que poderao tambem ser consideradas no lan€amento, as respectivas fra€6es ideais do

terreno.

Art. 25°. Enquanto nao extinto o direito da Fazenda Municipal, o lan¢amento

podera ser revisto, de offcio.

§1°. Expedir-se-ao      lan€amentos      aditivos,      independentemente      do

pagamento do imposto anteriormente lan€ado, sempre que se constatar a existencia de
irregularidades ou erro de fato no lan€amento primitivo que tenham levado a lan€amento a

menor daquele realmente devido.

§2°. 0  pagamento  da  obriga€ao  tributaria  de  lansamento  anterior  sera
considerado como pagamento parcial do total devido pelo contribuinte em consequencia de

revis5o de que trata este artigo.

§3°. 0  lan€amento  complementar  resultante  de  revisao,  nao  invalida  o
lansamento anterior.

Art.26°. 0  Ian€amento  independe  de  regularidade  juridica  dos  titulos  de

propriedade,  domfnio  titil  ou  posse do  im6vel,  ou  da  satisfa€ao  de quaisquer exigencias
administrativas para a utjliza€5o do im6vel.

Art. 27°. A notifica55o do lan€amento poder5 ser feita:

I-Atraves   do   encaminhamento,   ao   contribuinte   do   documento   de

arrecada€ao ou outro meio escolhido ou atraves da sua disponibilidade

por meios fisicos e eletr6nicos bern como, de forma geral, atrav6s de

publicidade nos meios de comunica€ao,' ou,

11 - Por edjtal, a ser publicado no sitio eletr6nico do Municfpio, mantido na

rede mundial de computadores.

Art. 28°. A notifica5ao do lan5amento sera considerada realizada com a simples

entrega  do  aviso-recebido  ou  carne  no  endere€o  indicado  pelo  contribuinte  ou  pela

publica€§o de notifica€ao, sendo que, em caso de nEio localiza€ao, sera expedido



notifica5ao a ser publicado no sitio eletr6nico do  Municrpio, mantido na rede mundial  de

computadores.

Paragrafo tinico. Quando o lan¢amento se referir a local:

I -0[upado, o aviso-carne sera entregue ao ocupante ou em endere€o
diverso,   desde   que   previamente   declarado   pelo   contribuinte   ou

responsavel,. e,

11 -NEio ocupado ou quando nao haver declara€ao de endere€o de entrega,

a   notifica€5o   considerar-se-a   feita,   mediante   simples   publica€ao,

realizada na forma prevista no incise 11, do artigo anterior.

®

Sec5o VI. DA INSCRIcfio E CADASTRO IMOBILl^Ftlo FISCAL

Art[ 29°. 0 proprietario, titular do dominio dtil ou possuidor a qualquer titulo de

im6vel, construfdo ou n5o, situado na zona urbana ou a ela equiparado,  inclusive os que

gozem de imunidade ou isen€50, s5o obrigados a promover a inscri€ao no cadastro fiscal
imobiliario.

§ 1°. A  inscri€ao,  feita  pelo  contribuinte,  ocorrera  por  meio  de  formulario

pr6prio,  separadamente,  para  cada  im6vel,  sob  sua  responsabilidade,  podendo  se  dar
inclusive  de  forma  eletr6nica,  e  sem  prejufzo  de  outras  informa56es  que  poder5o  ser

exigidas, onde deverao constar:

I-Nome,   qualifica€ao,   ntimero   do   CNpj   ou   CPF,   respectivamente,   o

endere€o do proprietario, do titular do dominio titil ou do possuidor a

qualquer  titulo,  bern  como  dos  cond6minos  e  dos  responsaveis  se
houver,.

11 -Localiza€ao,  dimens6es,  areas,  medidas e confronta€5es, topografia,

pedologia, situa€5o, e demajs caracterfsticas do terreno,-

Ill -lnforma€5es  sobre  o  tipo  e  situa€ao  da  constru€5o,  conserva€ao,

acabamento,  uso  a  que  se  destina  data  da  conclusao,  nt]mero  de

pavimentos, area total construida, e demais caracterfsticas que possa
interferir no calculo do imposto;

lv -C6pia da matrfcula atualizada no Registro de lm6veis e na sua ausencia,

do titulo aquisitivo da propriedade, da posse ou do domfnio tltil; ou da

declarac5o da condi€§o em que a posse a exercida,.

V - Endere€o para entrega de avisos de lan5amento e

de im6vel n5o construido.

notificac6es, no caso



§ 2°. As declara€5es prestadas pelo proprietario ou responsavel, destinadas
a inscri€ao cadastral ou a sua atualiza58o, nao implicam na sua aceita5ao pelo Municfpio, que

podera revs-las a qualquer momento.

§ 3°. Os im6veis construidos que tenham frente para mais de uma via ptiblica
ser§o lan€ados por aquela em que houver a entrada principal, ou havendo duas por aquela

em que tiver a major frente,

§ 4°. Os im6veis nao construidos que tenham frente para mais de uma via

pdblica ser5o lan€ados por aquela que possua melhoramentos a mais ou, sendo estes iguais,

por aquela em que tenha major testada.

§ 5°. Estao sujeitos a somente uma inscri€2io, requerida com a apresenta€ao
de planta ou croquis:

I -As glebas sem  quaisquer melhoramentos,  que  somente poderao ser

utilizadas ap6s a realiza€ao de obras de urbaniza€ao,.

11 -As quadras indivisas das areas arruadas;

Ill -0 lote isolado;

§6°. Em  se  tratando  de  im6vel  em  regime  de  condominio,  qualquer  dos
cond6minos podera promover a inscri€5o, devendo, porem, serem inscritas isoladamente as

unidades que, nos termos da legisla€ao civil, constituam propriedades aut6nomas.

§ 7°. No caso de litfgio sobre o dominio do im6vel, a inscri¢ao devera ser feita

pela pessoa que estiver na posse dele.

Art. BOO. 0 contribuinte fica obrigado a informar ao Municfpio, no prazo de 30

(trinta)  dias, qualquer alterasao que possa  influenciar nos dados cadastrajs da inscrisEio,
bern   coma   os   fatos   relacionados   ao   im6vel,   inclusive   as   reformas,   amplia€5es   e

modifica€5es de usou ou outros que possam de alguma forma afetar o correto lan€amento

do imposto.

Art. Ilo. No prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do ato, devera ser
obrigatoriamente informado ao Municipio:

I -A aquisi5ao do im6vel, pelo adquirente, com a apresentasao do titulo

respectivo;

11 -0  compromisso  de  compra  e  venda  ou  sua  cessao  pelo  promitente

vendedor ou pelo cedente, com a comprova€ao da celebra¢ao;

Ill -Pelos tabeliaes, escrivEies e demais serventuarios de offcios, inclusive

registro de im6veis, os atos celebrados entre as partes de que
incisos anteriores.

tratam os

A
`,

0 c!e 147



Paragrafo Einico. As informa€6es de que tratam  o caput deste artigo sergo

prestadas pelos Oficiais de Registro de lm6veis, mediante celebra€ao de convenio para este
fim'

Art. 32°. Consideram-se sonegados a  inscri€ao dos im6veis nao inscritos nos

prazos  e  na  forma  estabelecidos  e  aqueles  cujo  formularios  de  inscri€§o  apresentem
falsidade, erro ou omiss§o quanto a qualquer elemento de declara€§o obrigat6ria.

Paragrafo tinico. Os  contribuintes  que  apresentarem   informa€5es  falsas,

erros ou omiss6es ao promover a cadastro imobiliario serEio equiparados aos sonegados,

podendo,   em   ambos  os   casos,   ser   inscrito   de   offcio   com   os   dados   que   disp6e   a
administra55o, sem prejufzo das penalidades legais cabiveis,

Art. 33°. Nas a€6es de recadastramento imobiliarjo promovidas pelo Municfpio,

os  im6veis  serao  lan€ados  e  alterados  de  offcio  sem  a  aplica€ao  de  penalidades  aos

contribuintes,

Art.34°. A   transferencia   de   propriedade   junto   ao   Cadastro   lmobiliario,

somente sera efetivada mediante previa comprova€ao do registro do im6vel em favor do
requerente junto ao cart6rio de registro de im6veis competente, atraves da apresenta€ao

da matrfcula atualizada.

§ 1°. Podera ser incluido provisoriamente no cadastro imobiliario o nome do
compromissario   comprador   ou   possuidor,   mantendo-se   a   titularidade   originaria   da

propriedade ate a sua efetiva transferencia no cart6rjo de registro de im6veis competente,

§ 2°. Em se tratando de im6vel do patrim6nio pt]blico  municipal, objeto de
doa€ao, venda ou outra forma legitima de transmissao de propriedade, a transferencia de

propriedade junto ao Cadastro lmobiliario somente se efetuara  mediante aprova€§o dos
6rgaos competentes.

Art. 350. Nos termos do inciso VI do art.134 do C6digo Tributario Nacional, ate

o  dia  10  (dez) de cada  mss, os serventuarios de justica  enviar§o ao [adastro  lmobiliario

Fiscal, conforme modelos regulamentares, extratos ou comunica€5es de atos relativos a

im6veis inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou  loca¢ao,

bern como das averbac6es, inscric6es ou transcri€5es realizadas no mss anterior.

Se€ao Vll. DA ARRECADAcfio

Art. 36°. 0 recolhimento do imposto podera ser efetuado de uma s6 vez ou em

parcelas mensais nas datas f ixadas por ato do poder Executivo e indicadas na notifica€ao de
Ian€amento, ficando facultado ao contribuinte o pagamento antecipado das

§ 1°. 0 ato que trata o caput deste artigo nao podera prever:



I -Valor de parcela inferior a 0,25 UFR-PB; e

11 -Prazo de pagamento que ultrapasse o respectivo exercicio fiscal,

§ 2°. Fica facultado conceder desconto de ate 30%  (trinta  por cento)  no
imposto, para contribuintes que estejam adimplentes, ao efetuarem o pagamento da cota
dnica antecipada.

Art. 37°. 0 pagamento do imposto nao implica reconhecimento pelo Municl'pio,

para quaisquer fins, da legitimidade da propriedade, do domfnio t]til ou da posse do im6vel,

Sec§o VIll. DAS ISENC6ES

Art. 38°. Fica isento do imposto o bern im6vel:

I -Pertencente  a  particular,  quando  cedida  gratuitamente  para  uso  da

Uni5o, do Estado, ao Municfpio ou de suas autarquias,.

11 -Pertencente  a  agremiasao   desportiva   licenciada,  quando   utilizado

efetiva e habitualmente no exercfcio de suas atividades sociais;

Ill -Pertencente  aos  ex-combatentes  da  For€a  Expedicionaria  Brasileira,

desde  que  destinados  ao  uso  exclusivo  de  sua  moradia  e  que  nao

possua outro im6vel neste Municfpio;

lv-Destinado  a  moradia  do  contribuinte,  que  se  constitua  em  dnica

propriedade im6vel sua, cuja area construfda total nao seja superior a
50 (cinquenta) metros quadrados, com renda familiar mensal igual ou

inferior a  urn salario-minimo  nacional,  cadastrado  no  Cadastro  Onico

para programas sociais do Governo Federal (Cadonico);

§ 1®. Aos im6veis tombados como patrim6nio do Municfpio;

§ 2°. Os im6veis integrantes do  patrim6nio da  Uniao,  Estados,  Municipios,
Distrito   Federal,   autarquias  e  funda€5es  instituidas  e   mantidas  pelo   Poder  Ptiblico,

conforme art.150, §2°, item ``Vl", da Constitui5ao Federal.

§ 3®. Os  templos  de  qualquer  culto,  conforme  art.  150,  item  "Vl,",  "b",  da
Constitui€ao Federal.

§ 4°. Os im6veis integrantes do patrim6nio dos partidos politicos, inclusive
suas funda€5es; do patrim6nio das entidades sindicais dos trabalhadores; das institui€6es

de  educac5o  e  assistencia  social,  sem  fins  lucrativos  e  atendidos  os  requisitos  da  lei,

conforme art.150, item "Vl,'', ''c'', da Constituicao Federal.



Art. 39°. As isen€5es previstas nesta se€5o deverao ser solicitadas atraves de
requerimento escrito, instruido com as provas do cumprimento das exigencias necessarias

a sua concessao, conforme exigencia do 6rgao competente sob a pena de indeferimento.

Art.40°.Os  requerimentos  de  isen5ao  ser5o  anuais  e  o   prazo  para   sua
interposisao sera ate a primeira sexta-feira do mes de dezembro, referente ao lan€amento

do exercfcio em curso, n§o sendo permitida de modo algum, qualquer pretensao de isen€5o

em exercicio retroativo.

Art.41°. O   contribuinte   podera   pedir   reconsidera€ao   de   lan€amento   do

imposto ate o vencimento da primeira parcela e quando notifjcado da decis5o sobre seu

pedido  tera  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  llteis  para  apresenta€5o  de  recurso  ao  6rgao
competente.

Art. 42°. Verificada, a qualquer tempo, a inobservancia dos requisitos exigidos

para sua concess5o, ou o desaparecimento das condi€5es que a motivara, a isens§o sera
indeferida ou cancelada, conforme o caso, por despacho da autoridade competente, ficando

a contribuinte obrigado a  recolher o imposto devido, conforme prazos estabelecidos no

artigo  39,  ou  quando ja  ultrapassados,  dentro do  prazo de  30  (trinta)  dias contados da

comunicacao da decisao.

®

Se€ao lx, DA FISCALIZA€Ao

Art. 43°. A fiscaliza€ao do lmposto compete a Secretaria Municipal da Fazenda.

Art.44°. Sempre  que  necessario  e  dentro  de  sua  area  de  competencia,  a
Administra€5o Fazendaria podera efetuar vistorias para atualizar o Cadastro lmobiliario.

Art.45°.Ato  do  Secretario   Municipal   de   Financas  fixara  as  regi5es  e  as

respectivas datas de infcio e fim dos projetos de recadastramento imobiliario.

Art.46°.As   altera€5es   de   dados   cadastrais   de   im6veis   procedidas   em

consequencia de projetos de recadastramento imobiliario desenvolvidos pela  Secretaria

Municipal de Finansas nao serao consideradas nos lan€amentos de creditos tributarios do

lmposto relativos a fatos geradores ocorridos em Exercfcios anteriores ao da implanta€5o

dos novos elementos no Cadastro lmobiliario.

Paragrafo tinico. 0 disposto neste artigo somente alcancara os contribuintes

que n8o obstruirem a apura5ao desses novos elementos, nos termos descritos desta Lei.

^
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Capitulo 11.  D0 lMPOST0 S0BRE SERVICOS DE QUALQUER

NATUREZA

Secao I.  D0 FATO GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art. 47°. 0  lmposto Sobre Servi¢os de Qualquer Natureza -  lssQN tern como

fato gerador a presta€ao de servi€os, ainda que esses servi€os nao se constituam como
atividade preponderante do prestador.

Paragrafoanico. Constitui,  ainda,  fato  gerador  do  ISSQN  a  prestacao  de

servicos profissionais e tecnjcos nao compreendidos pelos itens de servi€o previsto nesta

Lei e a explora€5o de qualquer atividade que represente presta€ao de servi5os.

Art. 48°. 0 imposto incide sobre:

I -Todos os servi€os constantes do Ar]exg ]! desta Lei Complementar,.

11 -0 servi€o proveniente do exterior do Pars ou cuja presta€ao se tenha

iniciado no exterior do Pals;

Ill -Os servi€os prestados mediante a utiliza€ao de bens e servi€os ptlblicos

explorados   economicamente   mediante   autorizasao,   permissao   ou

concessao, com o pagamento de tarifa, pre€o ou ped5gio pelo usuario

final do servi¢o.

Art. 49°. A incidencia do imposto independe:

I -Da existencia de estabelecimento fixo;

11 -Do resultado financeiro do exercicio da atividade;

111 -Do  cumprimento  de  qualquer  exigencia  legal  ou  regulamentar,  sem

prejufzo das comina€6es cabiveis;

lv - Do pagamento ou nao do pre5o do servi€o no mesmo mss ou exercfcio;

V - Da destina€ao dos servi€os; e

Vl - Da denomina€ao dada ao servi5o prestado.

Art.50°. Para  os  efeitos  de  incidencia  do  imposto,  considera-se  local  da

presta5§o do servi5o:

I - 0 do estabelecimento prestador;

11 -Na falta de estabelecimento, o do domicflio do prestador;

Ill -0 local da obra, no caso de construcao civil



Art. 51®. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto e existentes os seus
efeitos:

e                                                 I -Desde o momento em que se verificarem as circunstancias materiais

necessarias  para  que  a  presta€ao  dos  servi€os  previstos  na  lista  de

servi€os  do  fiHexg  H  produza  os  efeitos  que  normalmente  lhe  sao

pr6prios;

11 -No dia do  inicio da presta€ao dos servi€os e em cada dia  primeiro dos

meses subsequentes em que a presta€ao se der, no caso da presta€5o
de servi€os em carater continuado;

Ill -No dia do infcio da atividade e em cada dia primeiro dos meses em que a

atividade continuar, no caso da presta€ao de servi€os por pessoa fisica,

sob a forma de trabalho pessoal do pr6prio contribuinte e com o auxflio

de,   no   maximo,   dois   empregados   sem   a   mesma   habilita€5o   do

empregador;

lv -No dia do infcio da atividade e em cada dia primeiro dos meses em que a

atividade continuar,  no caso da presta€ao de servi€os por sociedade

profissional;

§ 1°. Considera-se presta€ao de servi€os em carater continuado aquela em

que o decurso de tempo superior a urn mss e condi€ao necessaria para o seu cumprimento,

§ 2®. A  autoridade  administrativa  podera  desconsiderar atos  ou  neg6cios

juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do fato gerador do tributo
ou   a   natureza   dos  elementos  constitutivos  da   obriga€ao  tributaria,   observados  os

®               procedimentos legais.

Sesao 11.  D0 SU]EIT0 PASSIV0

Art. 52°. 0 sujeito passivo do imposto e o Contribuinte, o Substituto Tributario

e o Responsavel Tributario na forma prevista nesta Lei Complementar.

Art. 53°. Contribuinte e o prestador do servi5o sujeito a incidencia do imposto.

Paragrafo tlnico. Nao sEio contribuintes os que prestam servi€o em rela€ao de

emprego,ostrabalhadoresavulsos,osdiretoresemembrosdeconselhoconsultivooufiscal

de sociedades.

Art.54®.0   Substituto   Tributario   e   o   tomador   do   servi€o,   desde   que

estabelecido neste Municfpio, que assume a qualidade de contribuinte, a ele cabendo, a

falta de retencao e de  recolhimento do imposto, a responsabilidade pelo pagamento do
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principal devido com os acr€scimos legais e das penalidades pecuniarias previstas nesta
legisla€8O'

Art. 55°. 0 Responsavel Tributario e o tomador do servi€o, ainda que imune ou

isento, sera responsavel pelo lssQN, devendo reter e recolher o seu montante quando:

I - 0 prestador do servi€o, sendo empresa, n5o tenha fornecido nota fiscal

ou outro documento permitido, contendo, no mfnimo, seu endere€o e
ndmero de inscri€ao no cadastro de atividades econ6micas;

11 -0 servi€o for prestado em carater pessoal  e o prestador profissional

aut6nomo ou sociedade de profissionais, nao apresentar comprovante

de inscri€ao no cadastro de atividades econ6micas;

Ill -0 prestador do servi€o alegar e n5o comprovar imunidade ou isen€ao,.

IV-Se  tratar  de   Bancos  e   lnstitui€5es   Financeiras,   que  tomarem   ou

intermediarem    servisos    dos    quais    resultem    remunera€6es    ou

comiss5es,   por   elas   pagos   as   cooperativas,   estabelecidas   neste
Municfpio,  pela  cobran€a,  recebimento  ou  pagamento  em  geral,  de

tftulos  quaisquer,  de  contas  ou  carnes,  de  tributos  e  por  conta  de

terceiros, inclusive os servi€os correlatos a cobran5a, recebimento ou

Pagamento.

Art. 56°. Os Substitutos Tributarios e Responsaveis Tributarios, ao efetuarem

a reten€ao do lssQN, dever§o fornecer comprovante ao prestador do servi€o.

Art. 57°. Os prestadores de servi€os alcan[ados pela reten€ao do lmposto nao

®            :r::au:a:i,:,pdeenvs:::: ::n::Tcpor:Treo::oe:assepoabrr:::€d6aesso::::;::::u:::tva,:taa:s:: r,eeggj,:,:,€::
conformidade do regulamento que trata da materia.

Art. 58°. A reten5ao na fonte sera regulamentada por decreto do Executivo.

Art. 59°. Para os efeitos deste imposto, considera-se:

I-Empresa  -Toda  e  qualquer  pessoa  juridica  que  exercer  atividade

econ6mica de prestacao de servi€os;

Il-Profissional    aut6nomo    -Toda    e    qualquer    pessoa    fisica    que

habitualmente     e    sem    subordina€§o    juridica     ou     dependencia

hierarquica, exercer atividade econ6mica de prestac§o de servico;

Ill -Sociedade de profissionais -Sociedade civil de trabalho profissional, de

carater  especializado,  organizado  para  a  presta€ao  de  qualquer dos

servicos relacionados nos itens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13,
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4.14, 4,15, 4.16, 5.01, 7.01,10.03,17.13,17,15,17.18,17.19, do finexo

!!.

IV -Trabalhador avulso -Aquele que exercer atividade de carater eventual,

isto  a, fortuito,  casual,  incerto,  sem  continuidade,  sob  dependencia

hierarquica, mas sem vincula€§o empregatfcia;

V -Trabalho  pessoal  -  Aquele,  material  ou  intelectual,  executado  pelo

pr6prio prestador, pessoa ffsica, nao o desqualif ica nem descaracteriza
a contrata€ao de empregados para a execu€8o de atividades acess6rias

ou auxiliares nao componentes da essencia do serviso;

Vl - Estabelecimento prestador -local onde sejam planejados, organizados,

contratados,  administrados,  fiscalizados  ou  executados  os  servi€os,

total  ou  parcialmente,  de  modo  permanente  ou  temporario,  sendo
irrelevante  para  sua  caracterizasao  a  denomina€5o  de  sede,  filial,

agencia,  sucursal,  escrit6rio,  loja,  matriz,  oficina ou  quaisquer outras

que venham a ser utilizadas.

Art. 60®. Fica o Poder Executivo, no interesse da politica fiscal de tributa5ao,

arrecada58o e fiscaliza5ao, autorizado a instituir programa de incentivo a emiss8o da Nota

Fiscal de Servi5os Eletr6nica -NFS-e, visando estimular, educar e conscientizar os cidad5os

tomadores de servi€os,  quanto a  importancia socioecon6mica dos tributos e  o direito  a

exigencia da nota f iscal se servicos.

Paragrafo I]nico. A concessao do incentivo podera ser suspensa a qualquer

tempo por ato do Poder Executivo, com fulcro no interesse ptiblico do Municfpio.

Art. 61°. 0 incentivo a que se refere o artigo 61, consistira na possibilidade de o

tomadordeservi€osutilizarpartedolssQN,devidamenterecolhidorelativoasNotasFiscais

de Servi€o para gerasao de cr€dito, conforme resolu€5o que regulamenta a mat€ria

SeEao Ill.  DA BASE DE CALCUL0 E ALiouoTA

Art. 62®. A base de calculo do imposto e o pre€o do servi€o, sobre o qual se aplica

a correspondente alfquota, ressalvadas as seguintes hip6teses:

I -Quando  o  servi€o  for  prestado  em  carater  pessoal  nao  previsto  no

fiffe¥S EE a alfquota aplicada sobre o valor do servi€o sera de 5% (cinco

por cento);

11 -Quando os servi€os a que se referem os itens, 4.01, 4.02, 4.06, 4.08,

4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4,15, 4,16, 5.01, 7.01,10,03,17.13,17.15,

17.18,    17.19,    do    finex®    !Z    forem por    sociedades
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profissionais, estas ficarao sujeitas ao imposto mediante a aplica€ao da
alfquota prevista no incise I deste artigo per profissional habi[itado, seja

s6cio, empregado ou nao, que preste servi€o em nome da sociedade,

embora assumida responsabilidade pessoal.

Ill - Na presta5ao de servi5os a que se referem os itens 7.02, 7.04 e 7.05, do

fiF!ex® §8, o imposto sera calculado sobre o pre€o do servi€o, deduzidas

as parcelas correspondentes:

a) Ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos servi€os;

b) Ao valor das subempreitadasja tributadas pelo imposto.

§ 1°. Os  servi€os  prestados  sob  a  forma  de  trabalho  pessoal  do  pr6prio
•               contribuinte, enquadraveis em mais de urn dos itens da lista por serem varias atividades,

ser5o tributados pela atividade gravada com a aliquota mais elevada.

§ 2°. As empresas prestadoras de mais de urn tipo de servi€os enquadraveis
na lista, ficarao sujeitas ao imposto apurado atraves da aplica€§o de cada uma das alfquotas

sobre a receita da correspondente atividade tributavel,

§ 3°. Nao sendo possivel ao fisco estabelecer a receita especifica de cada
uma  das  atividades  de  que  trata  o  paragrafo  anterior,  por  falta  de  clareza  na  sua

escritura€ao,  sera  aplicada  a  maior aliquota dentre as cabiveis,  sobre o total  da  receita

auferida,

Art. 63°. Pre5o do servi€o, para os fins deste imposto, a a receita bruta a ele

correspondente,incluidososvaloresacrescidos,osencargosdequalquernatureza,os6nus
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despesas, tributos e outros,

§ 1°. Para os efeitos deste artigo, considera-se pre€o tudo o que for cobrado
em virtude da presta€5o do servi€o, em dinheiro, bens, servicos ou direitos, seja na conta ou

nao, inclusive a titulo de reembolso, reajustamento ou dispendio de qualquer natureza.

§ 2°. Constituem parte integrante do pre€o:

I -Os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza, ainda que de

responsabilidade de terceiros, que onerem o pre€o do servi€o;

11 -Os  anus  relativos  a  concessao  de  credito,  ainda  que  cobrados  em

separado,   na   hip6tese   de   presta€5o   de   servi€os,   sob   qualquer

modalidade;

.:-



Ill-0   montante   do   imposto  transferido   ao  tomador  do   servi€o,   cuja

indicasao nos documentos f iscais sera considerada simples elemento

de controle;

lv -Os valores dispendidos, direta ou  indiretamente, em favor de outros

prestadores  de  servi5os,  a  titulo  de  participa!5o,  coparticipa€§o  ou
demais formas de especies,.

V -Os descontos ou abatimentos sujeitos a condi€ao, desde que previa e

expressamente contratados.

§ 3°. Nao se incluem no pre5o do servi€o os valores relativos a descontos ou
abatimentos n§o sujeitos a condi€ao, desde que previa e expressamente contratados.

§ 4°. A apura¢ao do pre5o sera efetuada com base nos elementos em poder
do sujeito passivo.

§ 5°. No caso de prestaEao de servi€os a cr€dito, sob qualquer modalidade,
incluem-se na base de calculo os Onus relativos a concessao do credito, ainda que cobrados

em separado.

§ 6°. Nos serviEos contratados em  moeda  estrangeira,  o pre€o  do  serviEo
sera o valor resultante da sua conversao em moeda nacional, ao cambio do dia da ocorrencia

do fato gerador.

Art. 64°. A alfquota do imposto E a determinada para cada fato gerador previsto
no fiH¥HB E§ de servi€os constantes deste C6digo.

Paragrafo tinico. Fica o  Executivo  Municipal  autorizado  a estipular alfquota

®                diferenciada, n5o menor que 2% (dois porcento), para oscasos de incentivo a instala€ao de
novas empresas, para ate 5 (cinco) anos de sua instala€ao.

Secao IV. DO ARBITRAMENTO

Art. 65°. 0 valor da base de calculo do  lmposto  sera objeto de arbitramento

quando constatada pela fiscaliza€§o qualquer das seguintes hip6teses:

I -Se  o  contribuinte  ou  responsavel,  nos  casos  previstos  por  lei,  nao

possuir  ou  deixar  de  exibir,  aos  agentes  do   Fisco,  os  elementos
necessarios  a   comprova€ao   da   exatidao   do  valor  das   opera€5es

realizadas;

11 - Nos casos de perda, extravio ou  inutiliza€ao de livros ou documentos

fiscais,  quando  nao  for  possivel  a  reconstitui€ao  da

fiscal no prazo fixado pela autoridade competente;
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111 -Serem omissos, ou, pela inobservancia das formalidades extrfnsecas ou

intrfnsecas, nao  merecerem f6 os livros ou  os documentos fiscais ou

comerciais  exibidos  ou  emitidos  pelos  sujeitos  passivos  ou  terceiros

legalmente obrigados;

IV -Nao prestar o contribuinte ou responsavel, nos casos previstos por lei,

ap6s    regularmente    intimado,   os    esclarecimentos   exigidos   pela

fiscaliza€8o   ou   prestar  esclarecimentos   insuficientes  ou   que   n8o

mere€am fe, por inverossfmeis ou falsos;

V - Existencia de atos qualificados em lei como crimes ou contraven€6es ou

que, mesmo sem essa qualifica€ao, sejam praticados com dolo, fraude
ou   simulasao,   atos   esses   evidenciados   pelo   exame   de   livros   e

documentos do contribuinte ou responsavel, nos casos previstos por
lei, ou apurados por quaisquer meios diretos ou jndiretos de verifjca€8o;

Vl -Exercfcio de  qualquer atividade que implique  realiza€ao de  opera€§o

tributavel,  sem  se  encontrar o contribuinte devidamente  inscrito  na

reparti€5o fiscal competente,'

VII -Pratica  de  subfaturamento  ou  contrata€ao  de  servisos  por  valores

abaixo dos pre€os de mercado;

VIll -Flagrante insuficiencia do  lmposto  pago face ao volume dos servi€os

prestados;

lx -Quando nao for possivel apurar o pre€o dos servi€os em virtude da falta

de escritura€ao contabil ou fiscal descentralizada por estabelecimento

ou em virtude da ausencia de explica5ao quanto a natureza e fun€5es

das contas e subcontas,

Art. 66°. Nas hip6teses do artigo anterior, o arbitramento sera procedido por

uma comissao municipal designada especialmente para cada caso pelo titular da Fazenda

Municipal, levando-se em conta, entre outros, os seguintes elementos:

I -Os recolhimentos feitos em perfodos identicos pelo contribuinte ou por

outros  contribuintes que  exer€am  a  mesma  atividade  em  condi€5es
semelhantes;

11 -Os pre€os correntes dos servi€os no  mercado,  em  vigor na  epoca  da

apuracao;

Ill -As  condi€6es  pr6prias  do  contribuinte  bern  como  os  elementos  que

POssam evidenciar sua situacio econ6mico-financeira, tais come:



a)Valor   das   materias-primas,   combustfveis   e   outros   materiais

consumidos ou aplicados no perfodo,.

b) Folha de salarios pagos, honorarios de diretores, retiradas de s6cios

ou gerentes;

c) Aluguel  do  im6vel  e  das  maquinas  e  equipamentos utilizados ou,

quando pr6prios o valor deles;

d) Despesas com fornecimento de agua,  luz, for€a, telefone, demais

encargos obrigat6rios do contribuinte

Secao V. DA ESTIMATIVA

Art. 67°. 0 valor do imposto podera ser fixado pela autorjdade competente, a

partir de uma base de calculo estimada, nos seguintes casos quando se tratar de:

I - Quando se tratar de atividade exercida em carater temporario;

11 -Quando se tratar de contribuinte de rudimentar organiza€ao;

Ill -Quando o contribuinte nao tiver condi€5es de emitir documentos fiscais

ou  deixar,  sistematicamente,  de  cumprir  as  obriga€5es  acess6rias

previstas na legisla€§o vigente;

lv-Quando  se  tratar  de  contribuinte  ou  grupo  de  contribuintes  cuja

esp€cie,   modalidade   ou   volume   de   neg6cios   ou   de   atividades

aconselhar, a criterio exclusivo da autoridade competente, tratamento
fiscal especifico;

V -Quando o contribuinte reiteradamente violar o disposto na legisla5ao

tributaria; aplicadas, no caso, as penalidades cabiveis.

Art.68®. A  autoridade  a  competente  que  proceder  ao  enquadramento  do
contribuinte no regime de estimativa fiscal levara em conta os seguintes criterios:

I - 0 tempo de dura€ao e a natureza especifica da atividade;

ll -lnforma€6es    fornecidas    pelo    contribuinte    e    outros    elementos

informativos,  inclusive  estudos  de  6rg5os  ptiblicos  e  entidades  de

classe diretamente vinculadas a atividade;

Ill -0 pre¢o praticado no mercado do referido servi€o;

lv -0 local onde se estabelece o contribuinte.



V-Aluguel  do  im6vel  e  das  maquinas  e  equipamentos  utilizados  para

presta€ao dos servi€os, ou 2% (dois por cento) do valor desses bens, se
forem pr6prios,

Vl -Total dos sal5rios pagos;

Vll -Total da remuneracao dos diretores, proprietarios, s6cios ou gerentes;

Vlll -Total das despesas de agua, luz, telefone, entre outros.

Art.69°. 0  montante  do  imposto  assim  estimado  sera  pago  em  presta€5es
iguais, no vencimento e locais indicados nos avisos de lan€amento, observando-se entre o

pagamento de uma e outra presta€5o o intervalo mfnimo de 30 (trinta) dias.

Art.70°. 0  enquadramento  do  sujeito  passivo  no  regime  de  estimativa,  a
crit6rio do municipio, podera ser feito, individualmente, por categoria de estabelecimento

ou por grupos de atividades.

Art. 71°. A qualquer tempo a administra€ao podera rever os valores estimados,

reajustando as parcelas vincendas do imposto, quando se verificar que a estimativa inicial

foi  incorreta  ou  que o volume  ou  modalidade  dos  servi€os tenha  se  alterado  de forma

substancial,

Art. 72°. Quando o volume, natureza ou modalidade da presta€ao de servi€os

aconselharem,    ou    quando    a    cumprimento    das    obriga€5es    acess6rias   for    diffcil,

insatisfat6rio  ou  sistematicamente  descumprido,  poder5  ser institufdo regime  especial,

adequando-o as situa€5es, na forma prevista em diploma legal, bern como ser suspensa a

sua aplica€5o, quando n§o mais necessaria, a criterio da autoridade tributaria.

Art. 73°. Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderao, a criterio

da autoridade administrativa, ficar dispensados do uso de  livros fiscais e da emissao de

documentos.

Art. 74°. 0 regime de estimativa sera suspenso pela autoridade administrativa,

mesmo quando n5o findo o exercfcio ou  perfodo, seja de  modo geral ou  individual, seja

quanto a qualquer categoria de estabelecimentos, grupos ou setores de atividades, desde
que n§o mais prevale€am as condi€5es que originaram o enquadramento.

Art. 75°. Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa poderao, no

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publica€8o do ato normativo, apresentar reclamas8o
contra o valor estimado.

Art.76°. 0  Chefe  do  Poder  Executivo  podera  estabelecer  por  instrumentos

regulamentarios,sobreobriga€5esacess6riasecriteriosespecfficosparaoarbitramentoda

estimativa da base do calculo de atividades cuja natureza dificulte a estimativa com base

nos crit€rios do artigo 72, desta Lei.



Secao VI. DA APURAcfio E DO LANCAMENT0

Art. 77°. 0 imposto sera apurado e lan€ado:

I - Uma  tinjca vez,  no  exercfcio  a  que  corresponder o  tributo,  quando  o

servi€o  for  prestado  sob  a  forma  de  trabalho  pessoal  do  pr6prio

contribuinte ou pelas sociedades de profissionais;

11 - Mensalmente, proporcional a receita  bruta, atraves de Declaras§o de

lnformac5o  Fiscal  ffsica  ou  eletr6nica,  pelo  pr6prio  sujeito  passjvo,

assim  antecipado  o  pagamento  sem  previo  exame  da  autoridade

competente,  operando-se  o  lan€amento  pelo  ato  em  que  a  referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo

homologado, expressamente o homologue;

Ill -De offcio pela autoridade competente do Municipio, quando fixo, ou por

arbitramento  quando for  levantado  e  apurado  em  processo  regular,

quando nao declarado a valor ou quando o valor declarado pelo sujeito

passivo  na  Declarasao  de  lnforma€5es  Fiscais  nao  corresponder  a
realidade;

lv -Por estimativa fiscal quando autorizado pelo Munjci'pio,.

V -Antes da expedi€5o do habite-se.

§ 1°. E de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrencia do fato gerador, o prazo para
a homologasao do lansamento a que se refere o inciso 11, deste artigo, expirado este prazo

sem  que  o  Municfpio  tenha  se  pronunciado,  considera-se  homologado  o  lan€amento  e

definitivamente extinto  o credito,  salvo se comprovada a ocorrencia de dolo, fraude ou

simula€ao.

§ 2°. Sobre o credito tributario constituido na forma do inciso 111, exceto para
valoresfixos, incidirao atualiza5ao monetaria,juros e multas morat6rios previstas nesta Lei.

Art. 78°. No caso de atividade iniciada antes de ser promovida a  inscrigao, o

lan5amento retroagira ao mss de inicio.

Art.79°. Os  contribuintes  sujeito  ao  pagamento  mensal  do  imposto  ficam

obrigado a:

I -Manter escrita fiscal destinada ao registro de servicos prestados, ainda

que n§o tributaveis,'

11 -Emitir notas fiscais de servi€os ou outros documentos

administra€5o, por ocasiao da presta€5o dos servicos.

admitidos
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Art. BOO. A guia de recolhimento ou carne, s6 podera ser paga atrav€s da guia

padr5o ISSQN emitida pela Fazenda Municipal ou por ela autorizada, vedado dep6sitos em
conta bancaria ou por qualquer meio diverso.

Art. 810. Durante o prazo de ate 5 (cinco) anos, a Fazenda Publica disp5e para

constituir o credito tribut5rio, o  lan€amento  podera ser revisto, devendo o contribuinte

manter a disposi€ao do fisco os livros e documentos de exibi€ao obrigat6ria, desde que seja

utilizado  os  parametros  de  calculo  daquela  epoca,  acrescidos  de  corre€ao  monetaria  e

demais acrescimos previstos nesta lei.

Art.82°. 0   lan€amento   do   imposto   nao   implica   em   reconhecimento   ou

regularidade do exercfcio de atividade ou da legalidade das condi€5es do local, instala€5es,

equipamentos ou obras

Se!ao Vll. DA INSCRI€fio NO CADASTFto ECON6MICO

Art. 83°. Todas as pessoas ffsicas ou jurfdicas,  com  ou  sem estabelecimento

fixo,queexer€am,habitualmente,qualquerdasatividadesrelacionadasnofiE±¥LSLELficam

obrigadas a inscri€ao e atualiza€ao dos respectivos dados, no cadastro de contribuintes do

imposto sobre servi€os,

§1°.0  contribuinte  e  obrigado  a  comunicar  a  cessa€5o  da  atividade  a
reparti€8o fiscal competente, no prazo e na forma estabelecida em regulamento pr6prio

que trata da materia,

§ 2°. Na falta da comunica€§o prevista no paragrafo anterior deste artigo,
sendo incerto o paradeiro do contribuinte e ausente os recolhimentos do imposto, reputar-

se-a  cessada  a  atividade,  suspendendo-se  de  offcio  a  inscri55o  ate  a  solu€§o  final  de

eventuais debitos, f iscais ou  nao,  apurados pela  Administra€5o Tributaria,  lavrando-se,

quando for o caso, os lan€amentos dos creditos tributarios e penalidades pecuniarias,

Art. 84°. A inscri€ao no cadastro a que se refere este artigo sera promovida pelo

contribuinte ou  respons5vel,  na forma  e mos prazos estipulados no  regulamento,  ainda

quando seu titular seja imune ou isento do imposto,

§ 1®. 0 disposto neste artigo aplica-se tambem ao contribuinte em exercfcio
flagrante  de   atividade  cuja   inscri€ao  tenha  sido  baixada  do  Cadastro  Municipal  em

procedimento regular ou a pedido;

§ 2°. A obriga€ao de que trata o caput deste artigo estende-se:

I -A  qualquer  dos  estabelecimentos  das  pessoas  nele  referidas,  seja

matriz, filial, agencia, posto, sucursal ou escrit6rio;



®                                                   11 -Aos 6rgaos, empresas e entidades da Administra€ao  Pl]blica  Direta e

lndireta  de  todos  os  poderes  da  Uniao,  Estado  e  Municfpio,  que  se

constituam em unidades gestoras de or€amento;

Ill -Ao condomfnio edilfcio residencial ou comercial, associa€ao, sindicato e

aos prestadores de servi€os notariais e de registros ptiblicos;

lv -Aos grupos de  sociedades e cons6rcios, constitufdos na forma da  lei

federal aplicavel;

V -Ao partido politico, mos termos de legisla€5o especifica;

Vl -Aos cons6rcios de empregadores;

VII -Aos consulados, miss5es e delega€5es diplomaticas permanentes;

VIIl -As representa€6es permanentes de organiza€5es internacionais;

lx -Demais unidades e instala€6es que exercem atividade.

Art.85°. As   caracterfsticas   da   unidade   econ6mica   que   obteve   inscri€ao

deverao  ser  continuamente  atualizadas,  ficando  o  contribuinte  obrigado  a  comunicar

qualquer altera€8o dentro de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de sua ocorrencia.

Art. 86°. A administra€ao podera promover de oficio altera€5es cadastrais na

inscri5ao do contribuinte, sem prejurzo da aplica5io das penalidades cabiveis.

Art.87®.0   pedido  de   baixa   sera   efetivado   atraves  de   requerimento   do

•              contribuinte ou seu preposto,
§1°. Recebido  o  requerimento  de  baixa,  o  fiscal  de  tributos  efetuara  a

fiscaliza€ao do contribuinte, se for o caso.

§ 2°. Encerrados  os  trabalhos  de  fiscaliza€ao,  sera  expedido  pelo  agente
fiscal a libera55o para a baixa do cadastro do contribuinte.

§ 3°. Ainda que nao sejam pagos os tributos remanescentes por ocasiao do
pedido de baixa, o cadastro sera imediatamente suspenso, n8o gerando mais d€bitos.

Art.88°. 0  titular  da  reparti€ao  competente  podera  suspender  de  offcio  a

inscri€5o caso fique constatado o termino das atividades do contribuinte,

Art. 89°. A anota€8o de cessa€ao de atividade do sujeito passivo nao implica a

quita55o de quaisquer debitos existentes de sua responsabilidade,

Art. goo. E facultado a Administra€ao promover periodicamente a atualiza€ao

dos dados cadastrais, mediante convocas5o dos contribuintes.

•xph
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Secao Vlll. ESCRITA FISCAL

Art.91°. Os  contribuintes  do  imposto  sobre  servi€os  sujeitos  ao  regime  de
lan¢amento por homologa€ao ficam obrigados a:

I - Manter  escrita  fiscal  destinada  ao  registro  dos  servi€os  prestados,

ainda quando nao tributaveis;

11 -Emitir notas fiscais de servi5os ou outros documentos admitidos pela

legisla€§o, por ocasiao da presta€ao dos servi€os,

•             condi€6es p:=.e9m2i:.s:o°d:::r:::abr:or:, :e::agr::a6::,i:v°ro::tnaobt:':,::::d:se:::;€oms°edde:°msaj:
documentos necessarios ao registro a serem obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte

e mantidos em cada urn dos seus estabelecimentos ou, na falta destes, em seu domicflio,

para permitir a apura€ao, o controle e a fiscaliza€ao dos servi€os ou atividades,  inclusive

prazos e forma de escritura€ao, exigiveis dos contribuintes e de terceiros, sempre que tal
exigencia se fizer necessaria em raz5o de peculiaridade da presta€ao.

Art. 93°. Os  livros  e  do[umentos  de  exibiEao  obrigat6ria  a  fiscaliza5ao  nao

poder5o ser retirados do estabelecimento ou do domicflio do contribuinte, salvo nos casos
expressamente previstos em regulamento que trata da materia.

Art.94°. 0   Poder   Executivo   podera   autorizar   a   administra€5o   a   adotar,

complementarmente ou sem substitui€§o, quando forem insatisfat6rios os elementos da
documenta€ao regular, instrumentos e documentos especiais que possibilitem a perfeita

•               apura€ao dos servi€os prestados, da receita auferida e do imposto devido.

Secao IX. DA AFtRECADAcfio

Art. 95°. Todos os recolhimentos de que trata esta  Lei Complementar serao

efetuados  mediante  o  preenchimento  ou   impressao  de   Documento  de  Arrecada€ao
Municipal -DAM ou qualquer outro meio definido por Decreto, a ser pago na rede bancaria,

devidamente autorizada.

Art.96°. Na  apura5ao  e  lanEamento  proporcional  a  receita  bruta,  o  sujeito

passivo esta obrigado a entregar mensalmente a Declara€ao de lnformasao Fiscal de forma
fisica  ou  eletr6nica,  que  clara  origem  ao valor do  lssQN  que  devera  ser recolhido  ate  o

vigesimo dia do mes subsequente em que ocorreu o fato gerador.

Art. 97°. Serao recolhidos dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados

da  data  do  recebimento  da  respectiva  notifica€ao  de  lan€amento,  sem  prejufzo  das

penalidades cabiveis, os arbitramentos, quando forem levantados e apurados em
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regular, quando n8o declarado o valor ou quando o valor declarado pelo sujeito passivo na

Declara€io de lnforma€6es Fiscais n5o corresponder a realidade.

Art. 980. Na estimativa fiscal o recolhimento sera mensal, ate o vigesimo dia de

cada mes e, se verificada qualquer diferensa entre o montante recolhido e apurado, sera

ela:

I -Recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, mediante requerimento

do contribuinte, apresentado ap6s a data de encerramento ou cessa5§o

da  ado€ao  do  sistema,  incidindo,  depois  desse  prazo,  os  encargos

morat6rios,'

11 -Compensada, com o devido pelo contribuinte, no exercfcio seguinte, ate

a  diferen€a  verificada,  incidindo  sobre  esta  os  encargos  morat6rios

pertinentes.

®

Sesao X. ISENC6ES

Art. 99®. S5o isentos do imposto os serviEos:

I -Servi€os  prestados  por  profissionais  aut6nomos,  n8o  enquadrados

como  exigivel  a  forma€§o  em  nivel  medio  ou  universitario,  e  n8o

estabelecido no Municfpio;

11 - Prestados  por  associac6es   culturais  de   diversao   pdblica   com  fins

beneficentes ou considerados de interesse da comunidade pelo 6rgao
de Educa5§o e Cultura do Municfpio ou 6rgao sjmjlar,I

111 -Servi€os  prestados  por  artistas,  artif icie,  artesao  ou  promo€ao  de

qualquer atividade cultural, que seja executada na pr6pria residencia
sem auxflio de terceiros, que destaque ou explore a cultura e hist6ria do

municfpio.

IV-As   obras   e   servi€os   de   restaura€ao,   preserva€ao,   reabilita€5o   e

conserva5ao de ediffcios de interesse hist6rico e arquitet6nico.

§1°. Prestados   por   partidos   poll'ticos,   inclusive   suas   funda€5es,   pelas
entidades  sindicais  dos  trabalhadores,  pelas  institui€5es  de  educa€ao  e  de  assistencia

social, sem fins lucrativos, observada a restri¢§o do art.150, §4° da Constitui€io Federal,

§2°. Livros,  jornais,   peri6dicos   e   o   papel   destinado   a   sua   impressao,
conforme art.150, item "d" da Constitui€§o Federal.

Art.100°.A    entidade    beneficiada    por    isensao    devera    ser   fiscalizada

perjodicamente,  a fim  de verificar a  continuidade  do cumprimento  dos  requisitos  legais
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exigidos para o beneficio fiscal, das obriga€5es acess6rias e dos recolhimentos dos tributos

na condi5ao de responsavel tributario.

Art.lola. No  caso  de descumprimento dos requisitos  legais exigidos para o

beneffcio  fiscal,  a  autoridade  fiscal  competente  procedera  de  offcio  o  lan€amento  do

imposto devido, se houver, sem prejufzo do direito de defesa por parte da entidade, que

sera notificada da suspensao do beneficio fiscal.

§ 1°. A notificasEio contera relato dos fatos determinantes da suspensao do
beneffcio e indicara o perfodo a que se refere.

§ 2°. A entidade podera impugnar a notifica€ao, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciencia, apresentando as alega€5es e provas que entender necessarias.

§ 3°. A impugna€ao e o recurso relativos a suspensao da imunidade ou da
isen€ao obedecerao as demais normas reguladoras do processo administrativo tributario.

§ 4°. A impugna€ao e recurso apresentados pela entidade nao suspenderao
a eficacia da notifica€ao.

§ 5°. Caso seja lavrado auto de infra5ao, as impugna€5es e os recursos contra
a notificaE5o e contra a exigencia do cr6dito tributario poderao ser reunidos em urn dnico

processo, hip6tese em que as materias litigadas serao objeto de uma l]nica decis5o.

Art.102°. A suspens8o da isen€ao ou do benefrcio fiscal aplicar-se-a em rela5ao

a todo o ano-calendario em que for constatada a irregularidade que lhe deu causa

Se€ao Xl. DA FISCALIZA€fio

Art.103°. Afiscaliza5ao do lmposto compete a Secretaria Municipal da Fazenda

e sera exercida sobre as pessoas fisicas e juridicas, contribuintes ou nao, que estiverem

obrigadas ao cumprimento de disposi€5es da legisla€ao tributaria, bern como em relasao as

que gozarem de imunidade ou isen€ao.

Art.104°. A recusa em receber ou assinar qualquer termo ou pe€a fiscal nao

obstara a continuidade da a€5o fiscal e a aplica€Eio das multas fiscais por descumprimento

das obriga€5es principais e acess6rias pelo sujeito passivo.

Art.105°. Quando  vitimas  de  embara€o  ou  desacato  no  exercfcio  de  suas

fun€5es, ou quando seja  necessaria efetiva€ao de medidas de precau€ao na defesa dos

interesses do  Fisco,  ainda  que  nao  se  con figure  fato  definido  como  crime,  os  agentes

fiscalizadores, diretamente ou por intermedio das reparti€5es a que pertencerem, poder8o

requerer auxflio das autoridades policiais.
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Art.106°. A Administras5o Fazendaria podera estabelecer regime especial de
fiscalizasao  sempre  que  forem  julgados  insatisfat6rios  os  elementos  constantes  dos
documentos, livros fiscais e comerciais.

Art.107°. As administradoras de cart5es de credito, de cart5es de debito em
conta corrente,  as empresas prestadoras de servi€os operacionais relacionados aquelas

administradoras,   bern   como   todas   as   demais   institui€5es   financeiras   congeneres,

independentemente do fato de estarem ou nao sediadas no Municipio, ficam obrigadas a
informar as autoridades f iscais da AdministraEao Tributaria Municipal, observado o disposto

no art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001 ( Sigilo das Opera€5es de

•             :::ti::fjj::::o :I:sa:::;reacst),'vats°:::n:,:sdbaadn°csa'rjavsa,I:ree:' con:::::Sosdoes dce°tnai::'s ::::::Sda:

opera€5es financeiras e de quaisquer outros neg6cios jurfdicos celebrados por prestadores

de servi€os cujos pagamentos sejam realizados por meio de seus sistemas de cr6dito, debito

ou similares, na forma, no prazo e nas condi€5es previstos em regulamento,

Capitulo Ill.  D0 lMPOST0 S0BRE A TRANSMISSA0 DE BENS IM6VEIS

Se€§o I.  D0 FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art.108°. 0 lmposto sobre Transmissao ``Inter Vivos", a Qualquer Titulo, por

Ato Oneroso, de Bens lm6veis, por natureza ou acessao ffsica, e de Direitos Reais sobre

lm6veis, exceto os de Garantia, bern como cess8o de Direitos a sua Aquisi€8o -  lTBl, tern

fomo fato gerador:

I -A transmissio "inter vivos'', a qualquer titulo, por ato oneroso:

a) Da propriedade ou do domfnio titil de bens im6veis, por natureza ou

por acessao ffsica, conforme definido no C6digo Civil,I e,

b) De direitos reais sobre im6veis, exceto os direitos reais de garantia.

11 -A [essao de direitos relatives as transmiss5es referidas nas alineas "a"

e ''b'', do inciso I, deste artigo,

Paragrafo tinico. 0 imposto refere-se a atos e contratos relativos a im6veis
situados no territ6rio do Municrpio.

Art.logo. 0 imposto incide sobre as seguintes muta€5es patrimoniais

I-A  compra  e  a  venda,  pura  ou  condicional,  de   im6veis  e  de  atos

equivalentes;

11 -Os compromissos ou  promessas de  compra  e venda  de  im6veis,  sem

clausulas de arrependimento, ou a cessao de direitos dele decorrentes.
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111 -0 uso e usufruto;

IV -A dacao em pagamento;

V -A permuta de bens im6veis e direitos a eles relativos;

Vl - A arremata55o e a remi55o,.

Vll -0 mandato em causa pr6pria e seus substabelecimentos, quando estes

configurem   transa€ao   e   o   instrumento   contenha   os   requisitos

essenciais a compra e a venda.

Vlll -A adjudica€ao, quando nao decorrente de sucessao hereditaria,.

IX-A  cessao  de  direitos  do   arrematante  ou  adjudicatario,  depois  de

assinado o auto de arrematacao ou adjudica€ao;

X -lncorpora€ao  ao  patrim6njo  de  pessoa jurfdica,  ressalvados  os  casos

previstos  nos  incisos,  I,  11  e  Ill  do  artigo  114  e  seguintes,  desta  Lei
Complementar,.

Xl -Transferencia do patrim6njo de pessoa jurl'dica para o de qualquer urn

de seus s6cios, acionistas ou respectivos sucessores;

XIl -Tornas ou reposic5es que ocorram:

a) Nas  partilhas  efetuadas  em  virtude  de  dissolucao  da  sociedade

conjugal ou morte, quando o c6njuge ou herdeiros receberem, dos

im6veis situados no Municfpio, quota-parte cujo valor seja maior do

que o da parcela que lhes caberiam na totalidade desses im6veis,. e,

b) Nas divis5es  para extin€8o  de  condomfnio de  im6vel, quando for

recebida, por qualquer cond6mino, quota-parte material, cujo valor

seja maior do que o de sua quota-parte final,

XllI -Institui€ao, transmiss5o e caducidade de fideicomisso;

XIV - Enfiteuse e subenfiteuse;

XV -Sub-roga€ao na clausula de inalienabilidade;

Xvl - Concessao real de uso;

Xvll -Cessao de direitos de usufruto;

XVIIl -Cessao de direitos do arrematante ou adjudicante;

:,esaey
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Xxl -Cess5o de direitos sobre permuta de bens im6veis;

Xxll -Lan€amento  em  excesso,  na  partilha  em  dissolu€ao  de  sociedade

conjugal, a titulo de indeniza€5o ou pagamento de despesa;

XxllI -Cessao  de  direitos  de  op€ao  de  venda,  desde  que  o  optante  tenha

direito a diferen5a de preso e n8o simplesmente a comissao;

XXIV -Transferencia, ainda que por desistencia ou  rendncia, de direito e de

a€5o  a  heran€a  em  cujo  montante  existe  bens  im6veis  situados  no
Municfpio,.

XXV -Transferencia  de direitos sobre constru€5o em  terreno alheio,  ainda

que feita ao proprietario do solo,.

Xxvl-Consolida€ao    da    propriedade    fiduciaria,    conforme    Lei    Federal

9,514/971;

Xxvll -Qualquer atojudicial ou extrajudicial ''jnter vivos", n5o especificado nos

incisos   de   I   a   Xxvl,   deste   artigo,   que   importe   ou   resolva   em

transmissao, a titulo oneroso, de bens im6veis, por natureza ou acessao
ffsica, ou de direitos sobre im6veis, exceto os de garantia, bern como a

cess5o de direitos relativos aos mencionados atos; e,

Xxvlll-Todos    os   demais    atos   e    contratos    onerosos,   translativos    da

propriedade ou do dominio t]til  de bens im6veis,  por natureza ou por
acess5o fisica, ou dos direitos sobre im6veis.

Art.110°. 0 lTBl nao incide sobre a transmissao de bens ou direitos, quando:

I -lncorporados ao patrim6nio de pessoa juridica em realiza€5o de capital;

11 -Decorrentes  de  fusao,   incorporacio,  cisEio  ou   extinEao  de  pessoa

jurfdica,   salvo   se,   nesses   casos,   a   atividade   preponderante   do
adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, loca€ao de

bens im6veis ou arrendamento mercantil;

Ill -Em   decorrencja  de   sua  desincorpora¢5o  do   patrim6nio  da   pessoa

juridica a que foram conferidos, retornarem aos mesmos alienantes; e,

lv -Ato ou instrumentos, mesmo que registrado em cart6rio, relativo a:

a) concessao de direito de uso do solo; e

1 Disp6e sobre o Sistema de Financiamento lmobiliario, institui a aliena;ao fiduci5ria de coisa

e d5 outras providencias.



b) aliena5ao fiduciaria.

Art.111°. Nao se aplica o disposto nos incisos I e 11 do artigo anterior, quando a

atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, a sua
locasao ou arrendamento mercantil.

§ 1°. Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de
50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurfdica adquirente, nos 02

(dois) anos anteriores a aquisi€ao, decorrer de transa€6es mencionadas neste artigo.

§ 2°. A inexistencia da preponderancia sera demonstrada pelo interessado,

®                sujeitando-se a posterior verifica€ao fiscal.

§ 3°. Se a pessoa juridica adquirente iniciar suas atividades ap6s a aquisicEio,
ou menos de 02 (dois) anos antes dela, apurar-se-a a preponderancia, levando-se em conta

os 03 (tres) primeiros anos seguintes a data da aquisi€ao.

Art.112°. Considera-se   ocorrido   o   fato   gerador  do   lTBI   no  momento   da

transmissao,  da  cess5o  ou  da  permuta  dos  bens  ou  dos  direitos,  respectivamente,
transmitidos, cedidos ou permutados a qualquer titulo.

Par5grafo t]nico. Considera-se titulo para fins de incidencia do lTBl:

I -Escrituras pliblicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros;

®

11 -Escrituras  particulares  autorizados  em  lei,  assinados  pelas  partes  e

testemunhas,     com     as     firmas     reconhecidas,     dispensadas     o
reconhecimento  quando  se  tratar  de  atos  praticados  por entidades
vinculadas ao Sistema Fjnanceiro de Habita€8o,.

Ill -Atos  autenticos  de  paises  estrangeiros,  com  for5a  de  instrumento

ptiblico, legalizados e traduzidos na forma da lei, registrados no cart6rio
de Registro de Titulos e Documentos, assim como senten€as proferidas

por  tribunais  estrangeiros  ap6s  homologa€ao  pelo  Suprimo  Tribunal
Federal;

lv-Cartas   de   senten€a,   formais   de   partilha,   certid5es   e   mandados

extraidos de autos de processo;

V-Contrato   particular  de   promessa   de   compra   e   venda   com  firma

reconhecidas por semelhan€a, e suas respectivas, cessao ou promessa

de cess§o, quando acompanhados da respectiva prova de quitasao,. e,

Vl -Carta de arremata58o de bern im6vel em hasta pdblica.

Art.113°. Ocorrendo  a  transmissEio  ''inter  vivos",  a  qualquer titulo,  por Ato

Oneroso, da propriedade ou do domfnio thtil de bens im6veis, por natureza ou por acess5o
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fisica, conforme definido no C6digo Civil, de direitos a sua aquisi€ao, nasce a obriga€5o fiscal

para com o lTBl, independentemente:

I -Da validade, da invalidade, da nulidade, da anulabilidade, da anula€§o

do ato, efetivamente, praticado; e,

11 -Da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude

e ilicitude da natureza do objeto do ato juridico ou do malogro de seus
efeitos.

Secao 11. DAS ISENC6ES

Art.114°. Sao isentas de imposto:

I - A transmiss§o decorrente de investidura a parentesco de ate 2° grau

(exclufdos os parentes por afinidade),.

11 -A transmissao  decorrente  da  execu€8o  de  planos de  habita[ao  para

populasao  de  baixa  renda,  patrocinado  ou   executado   por  6rg5os

ptiblicos ou seus agentes;

§ 1°. Os  jm6veis integrantes do  patrim6nio da  Uniao,  Estados,  Municfpios,
Distrito   Federal,  autarquias  e  funda€5es  institufdas  e  mantidas  pelo  Poder  Pt]blico,

conforme art.150, §2°, item 'Vl'', da Constitui€ao Federal,

§ 2°. Os  templos  de  qualquer  culto,  conforme  art.  150,  item  `'Vl,'',  '`b'',  da
Constitui5ao Federal.

§ 3°. Os im6veis integrantes do patrim6nio dos partidos politicos, inclusive
suas funda€5es; do patrim6nio das entidades sindicais dos trabalhadores; das institui€5es

de  educac5o  e  assistencia  social,  sem  fins  lucrativos  e  atendidos  os  requisitos  da  lei,

conforme art.150, item ''Vl,", ''c", da ConstituicEio Federal.

Secao Ill. D0 CONTRIBUINTE E RESPONSAVEL

Art.115°. 0 imposto € devido pelo adquirente ou cessionario do bern im6vel ou

do direito a ele relativo.

Art.116°. Nas transmiss5es que se efetuarem sem o pagamento do imposto
devido,  ficam  solidariamente  responsaveis,  por  esse  pagamento,  o  transmitente  e  o

cedente, conforme o caso.
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Se€§o lv. DA BASE DE CALCuLO

Art.117°. A base de calculo do imposto e o valor pactuado no neg6[io juridi[o

ou o valor venal atribuido ao im6vel ou ao direito transferido, periodicamente atualizado

pelo Municipio, se este for maior.

§1°. Na  avalia[Eio  fiscal  dos  bens  im6veis  ou  dos  direitos  reais  a  eles
relativos, ainda poderao ser considerados, entre outros, os seguintes elementos, quanto ao
im6vel:

I - Valores  correntes  das  transa€6es  de  bens  da  mesma  natureza  no
mercado imobiliario,'

11 -Valores de cadastro;

111 -Declarasao de contribuinte na guia de imposto,`

lv -Caracteristicas do im6vel como forma, dimens5es, tipo e utiliza€Eio;

V -Localizac8o;

Vl - Estado de conserva€ao;

VII -Plantas  de  valores  imobiliarios  e  tabelas  de  pre5os  de  constru5ao

estabelecidas periodicamente pelo Poder Executivo.

§ 2°. A avalia5ao prevalecera pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados
da data em que tiver sido realizada, findos os quais, sem pagamento do imposto, devera ser
feita nova avaliacao.

Se5ao V. DAS ALiQuOTAS

Art.118°. 0 imposto sera calculado aplicando-se a alrquota de acordo com o

ArieaE® !E!, desta Lei.

Paragrafotinico.A   administra5ao   fazendaria   podera   aceitar   os   valores

declarados pelo contribuinte, bern como fixar outros, se entender que os declarados pelo

contribuinte  nao  condizem  com  os  de  mercado,  mediante  avalia€8o  e  na  forma  da  lei,

assegurado a devido processo legal, o contradit6rio e a ampla defesa.
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Secao VI. D0 AFtBITRAMENTO

Art.119°. A autoridade fazendaria  podera arbitrar a base de calculo sempre

quando constatar que o valor declarado pelo contribuinte e menor do que o valor corrente
de mercado do bern ou direito objeto da aliena€ao.

§ 1°. O valor da base de calculo arbitrada sera fixado com base nos seguintes
elementos:

I -Localizacao, area, caracteristicas e destina€ao da constru5ao;

11 -Valores correntes das aliena€5es de im6veis no mercado imobiliario;

Ill -Situa5ao do im6vel em rela5ao aos equipamentos urbanos existentes

no logradouro;

lv -Declara€Eio do contribuinte, desde que ratificada pelo Fisco, ressalvada

a possibilidade de revisao, se comprovada a existencia de erro;

V-Outros    dados    tecnicamente    reconhecidos    para    efetiva5ao    do
lan€amento do lmposto,

§ 2°. Ato do Poder Executivo dispora sobre os  procedimentos necessarios
para a apura€ao da base de calculo fixada com base nos elementos previstos no §1°.

Sec=o Vll. DO LANCAMENT0 E RECOLHIMENT0

Art.120°. 0  lancamento  do  imposto  sera  efetuado  de  offcio,  sempre  que
ocorrer uma das hip6teses de incidencia previstas nesta legisla€ao,

Art.1210. Na  hip6tese  de  o  im6vel  ocupar  area  pertencente  a  mais  de  urn
Municfpio, o  lan€amento far-se-a por arbitramento, considerando-se o valor da parte do

im6vel localizada neste Municipio.

Art.122°. 0  recolhimento  sera  efetuado  nos  6rgaos  arrecadadores  ate  30

(trinta)  dias  da  avalia€5o,  por  meio  de  Documento  de  Arrecada€§o  Municipal  -  DAM,
instituido pela Secretaria de  Finansas, antes da  inscri€ao do instrumento no Cart6rio de

Registro de lm6veis competente.

Art.1230. 0  imposto  sera  pago  ate  a  data  do  fato  translativo,  exceto  nos
seguintescasos:

I -Na transferencia de im6vel a pessoa juridica ou desta para seus s6cios

ou  acionistas  ou  respectivos  sucessores,  dentro  de  30  (trinta)  dias

contados da data da assembleia ou da escritura em que

aqueles atos;

in lugar
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11 -Na  arrematae5o  ou  na  adjudicacio  em  pra5a  ou  leilio,  dentro  de  30

(trinta)  dias contados da  data  em  que tiver sido  assinado o  auto  ou
deferida a adjudica€ao, ainda que exista recurso pendente,.

Ill -Na acessao fisica, ate a data do pagamento da indeniza€ao;

lv -Nas  tornas ou  reposi56es  e  nos  demais atos judiciais,  dentro  de  30

(trinta) dias contados da data da senten€a que reconhecer o direito,
ainda que exista recurso pendente.

V -Nas transmiss5es de bens im6veis ou direitos reais a eles relativos nao

referidos nos incisos anteriores, no prazo de trinta (30) dias contados

da  ocorrencia  do  fato  gerador  e  antes  do  registro  do  ato  no  offcio

competente.

Art.124°. Nas promessas ou [ompromissos de compra e venda, e facultado
efetuar-se o pagamento do imposto a qualquer tempo, desde que dentro do prazo fixado

para o pagamento do pre€o do im6vel.

§ 1®. Optando-se pela antecipa€ao a que se refere este artigo, tomar-se-a
por base o valor do im6vel na data em que for efetuada a antecipa€8o.

§ 2°. Verjfjcada a redu5ao do valor, nEio se restjtuira a diferen€a do imposto
correspondente.

Art.1Z5°. Nao se restituira o imposto pago:

I - Quando houver subsequente cessao da promessa ou compromisso, ou

quando qualquer das partes exercer o direito de arrependimento, nao
sendo, em consequencia, lavrada a escritura;

11 -Aquele que venha a perder o im6vel em virtude de pacto de retrovenda.

Art.126®. 0 imposto, uma vez pago, s6 poder5 ser restituido:

I -Quando  nao  se formalizar  o  ato  ou  neg6cio juridico  que  tenha  dado

causa ao pagamento;

11 -Quando  for  declarada,  por  decisao  judicial   passada  em  julgado,  a

nulidade  do  ato  ou  do  neg6cio  juridico  que  tenha  dado  causa  ao

pagamento,'

Ill -Quando for considerado  indevido  por decis5o administrativa final  ou

por decis§o judicial transitada em julgado.

Art.127°. A restitui€ao sera feita a quem prove ter pagado o valor respectivo,

corrigido monetariamente.



Sec5o VIII. DAS 0BRIGAC6ES ACESS6RIAS

Art.128°. 0 sujeito passivo e obrigado a apresentar na reparti€ao competente
do  Municipio, os documentos e informa€5es necessarias quando do  lan€amento de  lTBl,

incluidas certidao negativa de debito quanto a quita€ao referente ao im6vel quanto aos

tributos  municipais,  incluidos  os tributos  referentes  ao  exercrcjo  corrente;  certid5o  de

inteiro teor expedida pelo Servi€o de Registro de lm6veis, ou contrato de compra e venda,

conforme   disp5e   a   legisla€ao.   A   nao   apresenta€ao   dos   documentos   relacionados

determinara a n§o expedi€ao da Guia de ITBl pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Art.129°. Os tabelj5es e escrivaes n§o poderEio lavrar instrumentos, escrituras

ou termosjudiciais sem que o imposto devido tenha sido pago.

Art.130°. Os tabeli5es e escrivaes transcreverao a  guia  de recolhimento do

imposto nos instrumentos, escrituras ou termosjudiciais que lavrarem.

Art.131°. Os  Titulares dos Cart6rios de  Notas,  dos Cart6rios de  Registro  de
Pessoas juridicas Civis e  dos Cart6rios de  Registro de  Pessoas Naturais deverao prestar

informa€5es referentes a escritura de compra e venda, de constituisao de direitos reais de

gozo e frui€5o e de altera€§o de contrato social a reparti€8o fazendaria municipal no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do ato de registro pliblico praticado,

Paragrafo tinico. Os serventuarios mencionados neste artigo s5o obrigados a
exibir livros, registros, fichas e quaisquer outros documentos que estiverem em seu poder

a fiscaliza€ao fazendaria, entregando quando solicitadas, fotoc6pias ou certid5es de inteiro

teor dos documentos, sendo-lhes assegurado o ressarcimento das despesas efetuadas.

Art.132°.Sobre   o   montante   do   credito   tributario   apurado   em   face   de
recolhimento a menor, de falta de recolhimento ou por recolhimento em divergencia com as

disposi€5es legais incidira acrescimos conforme estabelecidos nesta lei.

Art.133°. 0  agente fazendario  que  tomar  ciencia  do  nao  pagamento  ou  do

pagamento a menor do lmposto Transmissao ''inter vivos" devera lavrar a auto de infra5ao
e comunicar o fato a autoridade competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena
de sujeitar-se a processo administrativo, civil e criminal pela sonega5ao da informa€5o.

Art.134°. Lavrado o auto de infra€ao, o contribuinte sera notificado para pagar

ou impugnar devendo faze-lo no prazo estipulado nesta lei.

Paragrafotlnico. 0  contribuinte  podera  pagar  integralmente  o  debito  sem
multa ou pedir parcelamento, hip6tese em que nao havera redu€ao de multa, no prazo a que

se refere o caput deste artigo.

A



Art.135®. Todos  aqueles  que  adquirirem  bens  ou  direitos  cuja  transmiss8o

constitua ou possa constituir fato gerador do imposto sao obrigados a apresentar seu titulo
a reparti€ao fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em

que for lavrado o contrato, carta de adjudica€ao ou de arremata€ao ou qualquer outro ti'tulo
representativo da transferencia do bern im6vel ou direito

®

TiTUL0 Vl. DAS TAXAS MUNICIPAIS

DAS DISPOSIC3ES GERAIS

Art.136°. As taxas cobradas  pelo  Municfpio,  no  ambito  de  suas  respectivas

atribui€5es:

I - Tern como fato gerador:

a) 0 exercfcio regular do poder de policia; e,

b) A utiliza!ao, efetiva ou  potential,  de  servi!o  pdblico especifico e

divisivel, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposi€ao.

11 -Nao podem:

a) Ter base de calculo ou fato gerador identicos aos que correspondam

a imposto; e,

b) Ser calculadas em fun€5o do capital das empresas,

Art.137°.Considera-se   poder   de   policia   o   exercfcio   das   atividades   dos

servidores  competentes  da   Fazenda   Ptlblica  que,   limitando   ou   disciplinando   direito,

interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou a absten€8o de fato, em razao de interesse

ptiblico concernente a seguran€a, higjene, ordem, costumes, disciplina da produ€8o e do
mercado, ao exercfcio de atividades econ6micas dependentes de concessao ou autoriza€ao

do  Poder  PL]blico,  a  tranquilidade  pdblica  ou  ao  respeito  a  propriedade  e  aos  direitos

individuais ou coletivos, observadas e respeitadas as posturas municipal.

Paragrafo finico. Considera-se regular o exercfcio do poder de polfcia quando

desempenhado  pelo 6rgao competente  nos limites da  lei  aplicavel,  com  observancia  do

processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionaria, sem abuso ou
desvio de poder.

Art.138°. Os servicos pL]blicos consideram-se:

I -Utilizados pelo contribuinte:

a) Efetivamente, quando por ele usufrufdos a qualquer titulo; e,
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b) Potencialmente,  quando,  sendo  de  utiliza5ao  compuls6ria,  sejam

postos  a  sua  disposi€8o  mediante  atividade  administrativa  em
efetivo.

11 -Especificos, quando possam ser destacados em unidades aut6nomas

de intervensao, de utilidade ou de necessidade ptiblicas; e,

Ill -Divisiveis, quando suscetiveis de utiliza€Eio, separadamente, por parte

de cada urn de seus usuarios.

®

®

Capitulo I.  DAS TAXAS DE LICENCA

DAS DISPOSI€6ES GERAIS

Art.139°.A  Hip6tese  de  lncidencia  da  Taxa  de  Licen€a  e  decorrente  da

atividade  da  Administra€ao  Publica  que,  no  exercfcio  regular  do  poder  de  polfcia  do

Municfpio,  regula  a  pratica  do  ato ou  absten€ao  do fato  em  razao  do  interesse  ptiblico

concernente  a  seguransa,  a  higiene,  a  satide,  a  ordem,  aos costumes, a  localiza€ao  de

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de servi€o, a tranquilidade ptiblica,

a  propriedade,  aos  direitos  individuais  e  coletivos  e  a  legisla€ao  urbanfstica  a  que  se

submete qualquer pessoa fisica ou juridica.

§ 1®. Estao sujeitos a previa licen€a:

I -A Instala€ao, Localizas5o e Funcionamento de estabelecimento;

11 -Funcionamento de estabelecimento em horario especial;

Ill -A veicula€§o de publicidade em geral;

IV -A execugao de obras, arruamentos e loteamentos,.

V -A ocupa€ao de areas em terrenos ou vias e logradouros publicos.

Art.140°. Nenhuma pessoa fisica ou juridi[a que opere no ramo de produ€ao,
industrializa€§o, comercializa€ao ou presta€ao de servi€os, podera, sem a previa licen€a da

Prefeitura, iniciar suas atividades no Municipio, sejam elas permanentes, intermitentes ou

por perfodo determinado.

§1°. obrigatoriedade   da   previa   licen€a   para   localizasao   independe   da
existencia de estabelecimento fixo e € exigida, ainda quando a atividade for prestada em

recinto ocupado por outro estabelecimento, ou no interior de residencia.

§2°.Havera   incidencia   da   taxa,   independentemente   de   ser   ou   n8o
concedida a licen€a, caso esteja ocorrendo funcionamento irregular.
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Art.141°. 0 documento de licen€a, denominada Alvara contera os seguintes

elementos caracteristicos:

I -Tipo de licenca concedida;

11 -ldentifica€ao  do  documento,  com  sua  numera€io,  data  da  libera58o,

data da emiss§o e a data de validade;

Ill -Ndmero de inscrisao no 6rgao fiscal competente;

lv -Nome da pessoa fisica ou jurfdica a quem for concedido;

V -Local do estabelecimento, do funcionamento da atividade ou execu€ao;

VI -Horario de funcionamento e area, caso aplicavel;

Vll -Ramo do neg6cio ou da atividade; e

Vlll -Restri€5es.

Art.1420. A  licensa  podera  ser  cassada  e  determinado  o  fechamento  do
estabelecimento ou execu€ao, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condic6es

que legitimaram a concessao da licen€a, ou quando o contribuinte, mesmo ap6s a aplica€8o
das penalidades cabiveis, nao cumprir as determina€6es da Prefeitura para regularizar a

situas5o da atividade.

Art.1430. A taxa de licen€a, em todas as modalidades, sera arrecada antes do
infcio das atividades ou da pratica dos atos sujeitos ao poder de polfcia administrativa ou

Municfpio, atraves do Documento de Arrecada€ao Municipal -DAM padronizado, a ser pago

na rede bancaria conveniada ou por outros meios digitais definido por Decreto, com a data

de vencimento de 30 (trinta) dias a partir da data do seu lan€amento,

Se55o I. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PAFtA INSTALA€fio, LOCALIZAcfio E

FUNCI0NAMENT0

Sub-se€ao I. D0 FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE INCIDENCIA

Art.144°.A     Taxa     de     Fiscaliza¢io     para     lnstalasao,     Localiza5§o     e

Funcionamento, e fundada no poder de polfcia do Municfpio, tendo como fato gerador o

desempenho,  pelo  6rg2io  competente,  nos limites da  lei  aplicavel  e com  observancia  do

processo legal, a fiscaliza€ao exercida sobre o funcionamento de estabelecimento, fixo ou
m6vel, de modo permanente ou temporario, em observancia as normas municipais.

§1°.Para    o   fim    do   disposto    no   caput   deste    artigo,   considera-se
estabelecimento   o   local   do   exercfcio   de   qualquer   atividade comercial,    industrial,



profissional, de presta€ao de servi€o ou similar, ainda que exercida no interior de residencia,
com localiza€8o fixa ou nao.

§ 2°. A incidencia e o pagamento da taxa independem:

I - Do  cumprimento  de  quaisquer exigencias  legais,  regulamentares ou

administrativas;

11 -De estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde € exercida a

atividade,'

111 -Do  efetivo funcionamento  da  atividade  ou  da  efetiva  utiliza€5o  dos

locais;

lv -Do carater permanente, eventual ou transit6rio do estabelecimento.

§ 3°. Para  efeito  da  incidencia  da  taxa  consideram-se  estabelecimentos
distintos:

I -Os  que,  embora  no  mesmo  local,  ainda  que  com  identico  ramo  de

neg6cio, perten€am a diferentes pessoas fisicas ou juridicas;

ll-Os  que,   embora   com   identico   ramo   de   neg6cio   e   sob   a   mesma

responsabilidade,  estejam  situados  em  predios  distintos  ou  locais

diversos.

§ 4°. A taxa n2io incide sobre:

I -Areas de garagens ou boxes destinados a guarda de vefculo, quando

utilizados pelo proprietario ou nao integrantes de pool de locasao; e

11 -Areas  destinadas  a  estacionamento,  cobertos  ou  nao,  vinculados  a

shopping centers, supermercados, Iojas ou quaisquer outras atividades

econ6micas,  salvo  quando  explorado  de  forma  independente,  por

terceiro, caracterizando atividade econ6mica especifica.

Art.145°. 0 fato gerador considera-se ocorrido:

I -No primeiro exercfcio, na data de infcio da atividade, pelo exercfcio do

poder de polfcia administrativa do Municfpio, desempenhado pelo 6rgao
competente, nos limites da lei aplicavel e com observancia do devido

processo legal, mediante a realizacio de diligencjas, exames, vistorias,
Ian€amentos e demais atos administrativos, decorrentes da atividade

econ6mica desenvolvida pelo contribuinte;

ll-Nos   exercfcios  subsequentes,   pelo   exercfcio   do   poder   de   polfcia

administrativa do Municipio, desempenhado pelo 6rg5o competente,

nos limites da lei aplicavel e com observancia do processo legal,
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mediante a realiza€ao de diligencias, exames, vistorias, lan€amentos e

demais  atos  administrativos,  decorrentes  da  atividade  econ6mica

desenvolvida pelo contribuinte,.

Ill - Em  qualquer  exercicio,  na  data  de  altera€ao  de  endere€o,  caso  seja

constatado  o aumento da  area  utilizada,  pelo  exercfcio  do  poder de

polfcia  administrativa  do  Municipio,  desempenhado  pelo  6rgao  com
observancia   do   devido   processo   legal,   mediante   a   realiza€ao   de

diligencias,     exames,     vistorias,     lan€amentos     e     demais     atos

administrativos,  decorrentes  da  atividade  econ6mica  desenvolvida

pelo contribuinte,

Art.146°. 0 valor da taxa de licen€a provis6ria ou para instalacao permanente,

•                e  devido  proporcionalmente  no  primeiro  exercfcio  de  concessao  da  licen€a  e  nos  anos
posterioresataxadelocaliza€5oe/oufuncionamentoedevidoanualmenteeintegralmente
de acordo com o finexS !¥ desta Lei,

Paragrafollnico.No   primeiro   exercfcio   de   concessao   de   licen€a   para
localiza€5o  e  /ou  funcionamento,  a  taxa  sera  devida  proporcionalmente  ao  ntimero  de

meses restantes no ano,

Art.147®. A taxa de localiza€ao sera devida e emitido o respectivo Alvara de

Licen€a, por ocasi8o do licenciamento inicial, da renova€8o anual de funcionamento, e toda

vez que se verificar mudan€a no ramo de atividade do contribuinte, transferencia de local

ou quaisquer outras altera€5es, mesmo quando ocorram dentro de urn mesmo exercfcio,

Sub-se5ao 11. DA BASE DE CALCUL0 E ALiQUOTA

Art.148®. A  base  de  calculo  da  taxa  e  o  custo  da  atividade  de fiscaliza€ao,

realizada  pelo  Municfpio,  no exercfcio  regular de  seu  poder de  polfcia,  para cada  licen€a

requerida, mediante aplica€8o dos parametros de c5lculo constante no fiflexo f¥ esta Lei,

Art.1490. da aliquota constante da tabela anexa a esta Lei, sobre o Valor de
Referencia previsto.

Paragrafo tlnico. A taxa de renova€Eio anual correspondera a 100% (cem por
cento) do valor estabelecido para o licenciamento conforme estabelecidas em tabelas de

par§metros de calculos complementares a esta lei.

Art.150°. 0   estabelecimento   que   mantenha   atividades   secundarias,   no
mesmo   local,   sem   delimita€Eio   frsica   de   espaso,   sendo   de   propriedade   do   mesmo

contribuinte, sera sujeito ao pagamento da taxa pela atividade de major alfquota,acrescida
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em  30%  (trinta  por  cento)  para  cada  uma  das  demais  atividades  de  funcionamento

conforme determinar o fisco municipal.

Sub-seEao 111. DO Su]EITO PASSIV0

Art.151°. 0 sujeito passivo e a pessoa fisica ou jurfdica ao desempenho, pelo

6rgEio  competente,  nos  limites da  lei  aplicavel  e  com  observ§ncia  do  processo  legal,  da

fiscaliza€8o exercida sobre o funcionamento da respectiva atividade, em observ§ncia as

normas municipais.

Art.152°. Por terem interesse comum na situa€§o que constitui o fato gerador
ou por estarem expressamente designados, s5o pessoalmente solidarios pelo pagamento

•               da taxa, as pessoas fisicas oujuridicas:

I -Titulares da propriedade ou do domfnio t]til ou da posse do bern im6vel

onde est5 funcionando o estabelecimento; e,

11 -Responsaveis  pela  loca€ao  do  bern  im6vel  onde  esta  funcionando  o

estabelecimento

Sub-se5ao lv. D0 I.ANquMENT0

Art.153°. A taxa de licen€a sera lan€ada com base nos dados fornecidos pelo

contribuinte   existente   no   Cadastro,   complementados,   se   necessario,    por   outros
constatados no local.

§ 1°. A taxa sera lan€ada em rela€§o a cada licen€a requerida ou constata€ao
de funcionamento de atividade a ela sujeita.

§2°. 0  sujeito  passivo  e  obrigado  a  comunicar  a  reparti€ao  pr6pria  do
Municfpio,  dentro  de  15  (quinze)  dias,  para  fins  de  atualiza€ao  cadastral,  quaisquer

ocorrencias relativas ao seu estabelecimento que importem em altera€ao da razao social ou

do ramo de atividade ou altera€6es ffsicas do estabelecimento.

§3®. Quando  a  inexistencia,  mesmo  que  parcial,  de  dados  cadastrais  do
contribuinte,  ou  qualquer  hip6tese  que  impe€a  a  efetiva  apura€8o  do  calculo,  o  Fisco

Municipal  fica  autorizado  a  rever,  a  qualquer tempo,  os  lan€amentos  em  retroativo  de

exercfcios  anteriores,  desde   que   nao   ultrapasse   5   (cinco)   anos  e   seja   utilizado   os

parametros   de   calculo   daquela   epoca,   acrescidos   de   corre€5o   monet5ria   e   demais
acrescimos previstos nesta lei.

§ 4®. Sempre  que julgar  necessario,  a  correta  administra€5o  do  tributo,  a
Fazenda  Ptiblica  podera  notificar  o  contribuinte  para,  no  prazo  de  ate  30  (trinta)  dias,
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contados    da    data    da    cientifica€5o,    prestar    declara€5es    sobre    a    situa€ao    do

estabelecimento.

§ 5°. 0 tributo podera ser parcelado em ate 6 (seis) parcelas, a criterio do
Executivo.

Art.154®. 0 lan€amento ocorrera da seguinte forma:

I - Proporcional no primeiro exercicio, compreendendo-se o mss integral

da inscri€ao cadastral e, os meses subsequentes ate o final do exercicio;

11-Proporcional   no   mss  integral   da   altera€ao   cadastral   e,   os   meses

subsequentes ate o final do exercfcio,. e,

Ill -Integral nos exercfcios subsequentes.

Art.155®. 0  sujeito  passivo que  nao  concordar com  o valor  lan€ado,  podera
impugns-lo, no prazo maximo de ate 30 (trinta) dias, contados da notifica€5o, por meio de

recurso     protocolado     no     departamento     competente,     devidamente     motivado,
fundamentado e comprovado por documentos de suas alega€6es, sob a pena de n5o ter seu

conhecimento, recebimento e processamento

Sub-sec5o V. DAS ISENC6ES

Art.156°. Sao isentos do pagamento de taxas de licen€a:

I -Os vendedores ambulantes de livros, jornais e revistas,.

11 -Vendedores e prestadores de servi€os que exer€a a atividade na pr6pria

residencia  sem  auxflio  de  terceiros  e  sem  propaganda  de  qualquer

especie;

Ill -Os engraxates ambulantes;

lv - Os vendedores de artigos de artesanato dom6stico e arte popular, de
sua fabrica¢ao, sem auxflio de empregados,'

V-Unidades  sem  fins   lucrativos  como   associas5es   religiosas,   clubes

esportivos, escolas primarias, orfanatos e asilos;

Vl - Os cegos, mutilados e os incapazes permanentemente, que exer€am o

com6rcio  eventual   e  ambulante   em   terrenos,  vias  e   logradouros

p,]blicos.
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Secao 11. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PAF{A FUNCIONAMENTO EM HOR^RI0

ESPECIAL

Sub-se€ao I. D0 FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art.157°. A Taxa  de  Funcionamento  em  Horario  Especial  e  a  concessao  de

licenciamento para abertura e/ou fechamento de estabelecimento fora do horario normal

de acordo com as posturas edilfcias e administrativas constantes da legisla€5o municipal.

Art.158°. 0  fato  gerador  da  Taxa  de  Fiscaliza€ao  para  Funcionamento  em

Horario Especial, considera-se ocorrido:

I -No primeiro dia, na data de infcio de funcionamento do estabelecimento

em  horario  especial,  pelo  desempenho,  pelo  6rgao  cometente,  nos
limites  da   lei   aplicavel   e   com   observancia   do   processo   legal,   da

fiscalizasao exercida  sobre o funcionamento do estabelecimento em

horario especial;

11 - Nos dias subsequentes, na data de funcionamento do estabelecimento

em  horario especial,  pelo  desempenho,  pelo 6rgao competente,  mos

limites  da   lei   aplicavel   e   com   observancia   do   processo   legal,   da

fiscaliza€5o exercida sobre o funcionamento do estabelecimento em

hor5rio especial; e

Ill-Em    qualquer    dia,    na    data    de    reinrcio    de    funcionamento    do

estabelecimento em  horario  especial,  pelo  desempenho,  pelo  6rgao

competente, nos limites da lei aplicavel e com observancia do processo

legal,   da   fiscaliza€8o   exercida   sobre   funcionamento   em   horario

especial.

Art.159°. A Taxa de Fiscalizasao para Funcionamento em Horario Especial, nao

incide sobre as pessoas ffsicas nao estabelecidas.

Art.160°. Consideram-se pessoas n5o estabelecidas as pessoas fisicas que:

I -Exer€am suas atividades em suas pr6prias residencias, desde que n8o

abertas ao pt]blico em geral,. e

ll-Prestam   seus  servi€os  no  estabelecimento  ou   na   residencia   dos

respectivos tomadores de servi€os.

Art,161®. Documento  de  Alvara  de  Funcionamento,  contera  a  indica€ao  do

hor5rio especial de funcionamento, quando aplicavel.

Art.1620. A  permissao  de  funcionamento  em  horario  especial  podera  ser

cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condi€5es_que legitimaram ai.J=
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concessao da licen€a, ou quando o contribuinte, mesmo ap6s a aplica€§o das penalidades

cabiveis,  n8o  cumprir  as  determina55es  da  Prefeitura  para  regularizar  a  situaEao  do

estabelecimento.

Sub-se€ao 11. DA BASE DE CALCUL0 E ALiQUOTA

Art.163°. A  base  de  calculo  da  taxa  e  o  custo  da  atividade  de fiscalizasao,

realizada  pelo  Municfpio,  no exercfcio  regular de seu  poder de  polfcia,  para cada  licen€a

requerida, mediante aplica5ao dos par§metros de cglculo constante no finexo ¥ esta Lei,

Paragrafo tinico. A taxa de renova€ao anual correspondera a 100% (cem por
cento) do valor estabelecido para o licenciamento conforme estabelecidas em tabelas de

parametros de c5lculos complementares a esta lei.

Art.164®. 0   estabelecimento   que   mantenha   atividades   secundarias,   no
mesmo   local,   sem   deljmitasao   fisica   de   espa€o,   sendo   de   propriedade   do   mesmo

contribuinte, sera sujeito ao pagamento da taxa pela atividade de maior alfquota, acrescida

de ate  30%  (trinta  por cento)  para cada  uma das demais atividades de funcionamento
conforme determinar o fisco municipal.

Sub-se!§o Ill. DO Su]E[T0 PASSIV0

Art.165®. 0 sujeito passivo e a pessoa fisica ou juridica ao desempenho, pelo

6rgao  competente,  nos  limites da  lei  aplicavel  e  com  observancia  do  processo  legal,  da

fiscaliza€8o exercida sobre o funcionamento da respectiva atividade, em observancia as

normas municipais.

sub-se!ao lv. Do LANgrMENTO

Art.166°. A taxa de licen€a sera lan€ada com base mos dados fornecidos pelo

contribuinte   existente    no   Cadastro,   complementados,   se   necessario,    por   outros
constatados no local.

§ 1®. A taxa sera lan€ada em rela€ao a cada licen€a requerida ou constata€ao
de funcionamento de atividade a ela sujeita.

§2°.0  sujeito  passivo  e  obrigado  a  comunicar  a  reparti€5o  pr6pria  do
Municipio,   dentro   de   20   (vinte)   djas,   para  fins  de  atualiza€5o  cadastral,  quaisquer

ocorrencias relativas ao seu estabelecimento que importem sem altera€ao da razao social

ou do ramo de atividade ou alterac5es fisicas do estabelecimento. •7,£E=iRI
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§3°. Quando  a  inexistencia,  mesmo  que  parcial,  de  dados  cadastrais  do
contribuinte,  ou  qualquer  hip6tese  que  impe€a  a  efetiva  apura€ao  do  calculo,  o  Fisco

Municipal  fica  autorizado  a  rever,  a  qualquer tempo,  os  lan€amentos  em  retroativo  de

exercfcios  anteriores,   desde   que   nao   ultrapasse   5   (cinco)   anos  e   seja   utilizado   os

parametros   de   calculo   daquela   epoca,   acrescidos   de   corre€ao   monetaria   e   demais
acrescimos previstos nesta lei.

§ 4°. 0 tributo podera ser parcelado em ate 6 (seis) parcelas, a criterio do
Executivo.

Sub-se€ao V. DAS ISEN€6ES

Art.167°. Sao isentos do pagamento da taxa de licensa:

I - Postos de gasolina, de lubrifica€ao e borracharias,.

Il-Hospitais,    casas    de    sal]de,    banco    de    sangue,   ambulat6rios    e

semelhantes;

Ill -Hoteis, pens5es, albergues, asilos, creches e congeneres,.

IV - Agencias funerarias,.

V - Farmacias,'

Vl -Hospitais e unidades de atendimento hospitalar;

VII -As entidades sem fins lucrativos, devidamente comprovado; e

Vlll -Os templos de qualquer culto,

Secao Ill. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PARA COMERCIO EVENTUAL,

AMBULANTE E FEIFtANTE

Sub-se!ao I. DO FAT0 GEfIADOR E DA INCIDENCIA

Art.168°. Sao sujeitas a previa licen€a da Prefeitura e ao pagamento da Taxa
de  Fiscaliza€2io  para  Comercio  Eventual,  Ambulante  e  Feirante,  os  responsaveis  pela

localizasao,  instala€ao e o funcionamento de atividades ambulante, eventual e feirante,

pertinente ao zoneamento urbano.

Art.169°. 0  fato  gerador  da  Taxa  de  Fiscaliza€ao  para  Comercio  Eventual,

Ambulante e Feirante, considera-se ocorrido no primeiro exercicio ou mes ou se ana ou dia
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ou hora, na data ou na hora de infcio de localiza€Eio, de instala€Eio e de funcionamento de

atividade ambulante, eventual e feirante.

Art.170®. Considera-se atividade:

I-Ambulante,   a   exercida,   individualmente,   de   modo   habitual,   com

instala!5o ou localizaEio fixas ou n5o,'

11 -Eventual, a exercida, individualmente ou nEio, em determinadas epocas

do  ano,  especialmente  por  ocasiao  de  exposi€6es,  feiras,  festejos,

comemora€5es   e   outros   acontecimentos,   em   locais   previamente
definidos.

111 -Feirante,  a  exercida,  individualmente  ou  nEio,  de  modo  habitual,  nas

ferias livres, em locais previamente determinados.

Paragrafo tinico. A atividade eventual, ambulante e feirante e exercida, sem
estabelecimento, em instala€6es removiveis, colocadas nas vias, nos logradouros e ou nos
locals de acesso ao ptiblico, com vel'culos, com ''trailers'', com "stands'`, balc5es, barracas,

mesas, tabuleiros e como as demais instala€5es congeneres, assemelhadas e similares.

Sub-se€ao 11. DA BASE DE CALCuL0 E ALiouoTA

Art.171°. A  base  de  calculo  da  taxa  e  o  custo  da  atividade  de fiscaliza€ao,

realizada  pelo  Municfpio,  no exercfcio  regular de  seu  poder de  polfcia,  para  cada  licen¢a

requerida, mediante aplica58o dos parametros de calculo constante no fine][a Vf esta Lei.

0              cento) do v:,aorrae9srt::°e,::jEdco°.p:rtaa::i::nr:::Vean€tao°caonnuf:'rcm°:r::tpa°bne::::d:s]::¥a(bc:,:spd°er
parametros de calculos complementares a esta lei.

Sub-seEao Ill. D0 Su]EIT0 PASSIV0

Art.172°. 0  sujeito  passivo  da  taxa  e  a  pessoa  ffsica  ou  juridica  sujeita  a
fiscaliza€§o municipal em razao do exercicio de atividade ambulante ou eventual.

§ 1°. Considera-se ainda como  sujeito  passivo  da taxa  o comerciante  com
estabelecimento prestador fixo que, em determinadas epocas do ano, especialmente por
ocasiao de festejos, comemora€5es, festivais exer€a atividade eventual.

§2°.0   sujeito   passivo   devera   indicar,   obrigatoriamente,   quando   do
requerimento de concessao da licen€a, a rela€ao de produtos que ser8ocomerciali

locals onde a comercializacao sera realizada e o horario de funcionamento

dos, os
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Sub-se[ao lv. DO LANCAMENTO

Art.173°. A taxa sera devida  por dia,  mss ou  ano, conforme modalidade de
licenciamento solicitada pelo sujeito passivo ou constata¢ao fiscal.

Art.174°. Sendo diaria, mensal ou anual o perfodo de incidencia, o lan€amento

da taxa correra no ato da:

I - Solicitac8o, quando esta for requerjdo pelo sujeito passivo,.

11 -Comunica€ao, quando esta for constatada pela fiscaliza€ao

Sub-se!ao V. DAS ISENC6ES

Art.175°. Sao   isentos   da   Taxa   de   Fiscalizacao   para   Comercial   Eventual,

Ambulante e Feirante:

I -Os cegos e os mutilados que exer¢am atividades lucrativas em escala

fnfima;

ll -Os vendedores ambulantes de livros, jornais e revistas;

Ill -Os produtores de hortifrutigranjeiros, localizados dentro da Municfpio,

desde que comprovem sua condi€ao de produtor rural, quando os seus

produtos  sejam  expostos  e  comercializados  pelo  pr6prio  em  locais

permitidos.

Secao lv. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PARA VEICULACA0 DE PUBLICIDADE

Sub-secao I. D0 FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art.176°. A Taxa de Fiscaliza€ao para Veicula€ao de Publicidade € devida em

razao da atividade municipal de fiscaliza€ao do cumprimento da [egisla5ao disciplinadora da

explora€ao  ou  utiliza€ao,  por  qualquer  meio  ou  processo,  de  andncios,  publicidade  ou

propaganda nas vias e nos logradouros pt]blicos, ou em locais deles visiveis ou, ainda, em
outros locais de acesso ao ptiblico.

§ 1°. Para efeito de incidencia da taxa, consideram-se andncios quaisquer
instrumentos  ou formas de  comunica5ao visual  ou  audiovisual  de  mensagens,  inclusive

aqueles que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, disticos ou logotipos indicativos

ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades de pessoas fisicas ou juridicas,
mesmo aqueles af ixados em vefculos de qualquer natureza. A
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§ 2°. A taxa nao incide sobre:

I -A denomina;ao e numeraE5es das edificac6es;

11 -A sinaliza!ao de transito, orientaEio de pedestres e denomina!ao de

logradouros que nao contenham publicidade acoplada;

Ill -As divulga€5es internas de lojas, escrit6rios, cinemas, teatros, casas de

espetaculos e hall de shoppings e centros comerciais,.

IV -A divulga€§o de  informa¢5es obrigat6rias de obras ou equipamentos

e/ou  aquelas  exigidas  para  o  exercicio  legal  da  profiss5o,  conforme

clef inido pelos 6rgEios do exercicio profissional;

V -As placas de obras definidas por regulamento;

Vl -A divulga€5o de produtos, stands ou equipamentos de venda no interior

de estabelecimentos comerciais devidamente licenciados;

Vll -Banner,  faixa  ou  adesivo  colado  no  vidro  de  loja,  limitado  a  50%

(cinquenta  por  cento)  da  area  total  de  exposi€5o,  voltado  para  o
logradouro pdblico; e

VIll -As mensagens n2io iluminadas do tipo: "vende-se", ''aluga-se'', ''precisa-

se de empregados'',  desde que exibidos no  pr6prio im6vel objeto do

antincio.

§ 3°. A licen€a para publicidade sera valida pelo peri'odo constante do Alvara.

§ 4°. A licen€a para publi[idade esta sujeita a renovacao de acordo com o

periodo de concessao,

§ 5°. Quaisquer  altera€5es  procedidas  quanto  ao  tipo,  caracterfsticas  ou
tamanho do anuncio, publicidade ou propaganda, assim como a sua transferencia para local

diverso,  devera  ser comunicada ao Municfpio,  no prazo de  15  (quinze)  dias, acarretando

nova incidencia da taxa.

§6°. Nao  se  considera  publicidade,  express5es  de  indica€ao,  tais  como:
tabuletas indicativas de sitios, granjas, fazendas, hospitais, ambulat6rios, pronto-socorros,
nos  locais  de  constru€ao,  as  placas  indicativas  dos  nomes  dos  engenheiros,  firmas  e

arquitetos responsaveis pelo projeto ou pela execu€ao de obra pL]blica ou particular.

Art.177°. A publicidade de que trata a artigo anterior depende al€m de sua

aprova€§o, do previo licenciamento e pagamento das respectivas taxas.

Art.178°. 0 pedido de licenea deve ser instrufdo com descri€8o detalhada do

meio de publicidade utilizado, sua localiza€5o, tempo de permanencia, metrag

caracteristicas essenciais.

e demais
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Art.1790. 0 licenciamento dar-se-a atraves da expedi€ao do respectivo alvara

e do recolhimento das taxas.

Art.180°. A taxa de publicidade incidente sobre antlncios de bebidas alco6licas

e cigarros, bern como os redigidos em lingua estrangeira, sera cobrada adicional de 30%

(trinta por cento) sobre o valor presvisto.

Sub-sesao 11. DA BASE DE CALCUL0 E ALiQUOTA

Art.181°. A base de calculo considerara o tipo e a localiza€Eio do antin[io, em

conformidade com a constante do &r=exB `J5! desta Lei, e sera devjda pelo perfodo inteiro
nela  previsto,  ainda  que  o  antincio  seja  explorado  ou  utilizado  em  parte  do  perfodo

considerado.

Paragrafo tinico. A taxa de renova€ao anual correspondera a 100% (cam por
cento) do valor estabelecido para o licenciamento conforme estabelecidas em tabelas de

parametros de calculos complementares a esta lei.

Sub-se€ao Ill. D0 SU|EIT0 PASSIV0

Art.182°. 0  sujeito passivo da taxa  e a  pessoa fisica ou jurfdica  que  realize

qualquer especie de antlncio e/ou explorar ou utilizar a divulga€ao de anuncios de terceiros.

Art.183°. S§o solidariamente obrigados pelo pagamento:

I -Aquele a quem o antincio aproveitar quando ao anunciante ou ao objeto

anunciado;

11 -0  proprietario, o  locador ou  o  cedente  de espa€o em  ben  im6vel  ou

m6vel, inclusive vefculos de qualquer natureza,

Sub-se€ao IV. D0 LANCAMENTO

Art.184°. 0  lan€amento  ocorrera  no  momento  da  autoriza€ao  do  anl]ncio,

publicidade ou propaganda.

Art.185°.0    lan€amento    ou    pagamento    da    Taxa    nao    importa    em
reconhecimento da regularidade do antincio.



Se5ao V. DA TAXA DE FISCALIZA€fio PARA VEicuLOS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS

Sub-se€ao I. D0 FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art.1860. A Taxa de Fiscaliza€ao para Vefculos de Transporte de Passageiros a

a concess§o de licenciamento para o funcionamento de servi€os de passageiros de acordo

com as normas administrativas constantes da legisla€8o municipal,

Paragrafo I]nico. A taxa tern como fato gerador o desempenho, pelo 6rg§o
competente, nos limites da lei aplicavel e com observancia do processo legal, da fiscaliza!ao

exercida  sobre  a  circula€ao,  a  seguran€a,  o  conforto,  a  higiene,  a  conservasao  e  o

®            ::jnv::°andae::::°endd°envt:fsc::°codnecet:::::Our:: adueto:i:::::e::°;oEeerrt;ntieb|jtceo ::o::::C:ft`: d::
direitos individuais ou coletivos, em observancia as normas municipais de transporte,

Art.187°. 0 fato gerador da Taxa de Fiscaliza€ao para Vefculos de Transporte

de Passageiros, considera-se ocorrido:

I -No  primeiro  exercicio,  na  data  de  infcio  de  circula€ao  do  veiculo  de

transporte de passageiro, pelo desempenho, pelo 6rg§o competente,
mos  limites  da  lei  aplicavel  e  com  observancia  do  processo  legal,  da

fiscaliza€ao  exercida  sobre  a  seguran€a  e  o  conforto  do  verculo  de

transporte de passageiro;

II-Nos    exercicios    subsequentes,    pelo    desempenho,    pelo    6rgao

competente, nos limites da lei aplicavel e com observancia do processo

legal, da fiscaliza€ao exercida sobre a seguran€a, o conforto, a higiene,

a   conserva€5o   e   o   funcionamento   do   vefculo   de   transporte   de

passageiro; e

Ill-Em   qualquer   exercicio,   na   data   de   conserto,   de   reforma   ou   de

restaura€ao do vefculo de transporte de passageiro, pelo desempenho,

pelo 6rgao competente, nos limites da lei aplicavel e com observancia
do   processo   legal,   da  fiscaliza€ao  exercida  sobre   a  seguran€a,  o

conforto, a  higiene, a conserva€ao e  o funcionamento do vefculo de
transporte de passageiro,

Sub-seEao 11. DA BASE DE CALCUL0 E ALiQUoTA

Art.188®. A  base  de  calculo da  taxa  e  o  custo  da  atividade  de fiscaliza€ao,



Paragrafo tinico. A taxa de renova€ao anual correspondera a 100% (cem por
cento) do valor estabelecido para o licenciamento conforme estabelecidas em tabelas de

parametros de calculos complementares a esta lei.

SLID-se55o Ill. D0 Su]EIT0 PASSIV0

Art.189°.0   sujeito   passivo   da   Taxa   de   Fiscaliza€ao   para   Vefculos   de

Transporte  de  Passageiros,  e  a  pessoa  fisica  ou  juridica  sujeita  ao  desempenho  das

atividades de fiscaliza€5o,

Art.190®. Por terem interesse comum na situa¢ao que constitui o fato gerador

da  Taxa  de  Fiscaliza€ao  para  Vefculos  de  Transporte  de  Passageiros  ou  por  estarem

®               expressamente designados, sao pessoalmente solidarios pelo pagamento da taxa:
I -A pessoa juridica arrendadora ou financiadora do veiculo de transporte

de passageiro;

11 -0 responsavel pela loca€ao do vefculo de transporte de passageiro.

Sub-se€ao lv. D0 LANCAMENT0

Art.191°. A taxa de licen€a sera lan€ada com base nos dados fornecidos pelo

contribuinte   existente    no   Cadastro,   complementados,   se   necess5rio,    por   outros

constatados no local,

§ 1°. A taxa sera lansada em rela€ao a cada licenca requerida ou constata€8o
de funcionamento de atividade a ela sujeita.

§2°. 0  sujeito  passivo  e  obrigado  a  comunicar  a  reparti€§o  pr6pria  do
Municfpio,  dentro   de   20   (vinte)   djas,   para  fins  de  atualiza€8o   cadastral,   quaisquer

ocorrencias relativas ao seu estabelecimento que importem sem altera¢ao da razao social

ou do ramo de atividade ou altera55es fisicas do estabelecimento.

§ 3®. Quando  a  inexistencia,  mesmo  que  parcial,  de  dados  cadastrais  do
contribuinte,  ou  qualquer  hip6tese  que  impe€a  a  efetiva  apura€ao  do  calculo,  o  Fisco
Municipal  fica  autorizado  a  rever,  a  qualquer tempo,  os  lan€amentos  em  retroativo  de

exercfcios  anteriores,   desde  que   nao   ultrapasse   5   (cinco)   anos  e   seja   utilizado   os

parametros   de   calculo   daquela   epoca,   acrescidos   de   corre€5o   monetaria   e   demais
acrescimos previstos nesta lei.

Art.192°. 0  Iancamento  da  taxa  devera  ter  em  conta  a  situacao  fatica  do
vefculo de transporte de passageiro no momento do lansamento.



Art.1930. Sempre que julgar necessario, a correta administra€ao do tributo, o

6rg§o fazendario competente podera notificar o contribuinte para, no prazo de 10 (dez)

dias, contados da data de cientifica€8o, prestar declara€5es sobre a situasao do vefculo de

transporte de passageiro, com base nas quais podera ser lan€ada a Taxa de Fiscaliza58o para

Vefculos de Transporte de Passageiro.

Se€5o Vl. DA TAXA DE FISCALIZACAO PARA EXECucfio DE OBRAS,

ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS

Sub-secao I. D0 FATO GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art.194°. Sao sujeitas a pr€via licensa da Prefeitura e ao pagamento da Taxa

•               de Licen¢a para execu€ao de obras, a constru€ao, reconstru€ao, reforma, reparo, acrescimo
ou  demoli€2io  de  ediffcios,  casas,  edfculas  ou  muros,  assim  como  o  arruamento  ou  o

loteamento de terrenos e quaisquer outras em im6veis.

§ 1°. Nao poderao ser iniciadas as obras mencionadas no caput sem a previa

®

licen¢a.

§ 2°. A licen¢a s6 sera concedida mediante previo exame e aprovasao das

plantas ou projetos das obras, na forma da legisla€ao urbanfstica aplicavel.

I -Pela analise das plantas ou projetos sera devida taxa, que devera ser

paga na entrega da documenta€ao;

11 -A libera€ao do alvara de constru¢ao sera efetivada ap6s o pagamento

da taxa; e

Ill-Os  requerimentos  para  liberacao  de  alvara  de  constru!5o  deverao

conter os documentos exigidos em regulamento.

§ 3°. A Iicen€a tera perfodo de validade fixado de acordo com a  natureza,
extensao e complexidade  de obra, e  sera cancelada  se  a  sua execu€ao  nao for iniciada

dentro do prazo estabelecido no Alvara,

§ 4°. Se insuficiente para a execu€ao do projeto o prazo concedido no Alvara,
a licen€a podera ser prorrogada, a requerimento do contribuinte.

Art.195°. 0 Municfpio nao se responsabiliza por erros de calculos cometidos

pelo autor do projeto.

§ 1°. Nao  havera  devolu€5o  da taxa  paga  a  maior em  decorrencia  destes
erros.



§ 2°. Caso  a  area  construida  seja  maior  que  a  informada  na  mem6ria  de
calculo,  o  valor  da  taxa  sera  complementado  no  momento  da  libera€ao  do  alvara  de

constru€ao.

Art.196®. A taxa nao incide sobre:

I -A limpeza ou a pintura interna de predios, de muros e de grades;

11 -A constru€ao de passeios e de logradouros publicos providos de meio-

fio'.

Ill -A constru€5o de muros, exceto os de contensao de encostas;

lv -A constru€ao individual de no maximo 30m2 (trinta metro quadrados),

desde que seja proprietario de uma l]nica unidade.

Sub-sesao 11. DA BASE DE CAL[UL0 E ALiQuOTA

Art.197°. A  base  de  calculo  da  taxa  e  o  custo  da  atividade  de  fiscalizacEio,

realizada  pelo  Municipio,  no  exercicio  regular de  seu  poder de  policia,  para  cada  licen€a

requerida, mediante aplica€5o dos parametros de calculo constante no finEx® ix esta Lei.

Paragrafo tinico. Enquadrando-se o contribuinte em mais de urn tipo de obra
especif icada na Tabela, para efeito de calculo, serao cobradas individualmente,

Sub-seEao 111. D0 Su]EITO PASSIVO

•              possuidor aAq:;I::::.tf:u::ndtorj,bmu:nvte: ::dt:::r€a: ep::::!teatda:js°;soot:trua':re,de°n:a°dmafsni°otiatr!{j::
anterior.

Art.199°. E  responsavel  pelo  re[olhimento  da  taxa  o  locatario  ou  terceiro

interessado que requerer a aprova€ao de projeto para a realiza€ao de quaisquer das obras

mencionadas nesta Lei.

Art. 200°. Por terem interesse comum na situa€8o que constitui o fato gerador
da Taxa de Fiscaliza€§o para Execu€ao de obras ou por estarem expressamente designados,
s5o pessoalmente solidarios pelo pagamento da taxa:

I - Responsaveis pelos projetos ou pela execu€ao;

11 -Responsaveis  pela  loca€ao,  bern  como  o  locatario,  do  im6vel  onde

esteja sendo executada a obra.



SL]b-se!io ]V. D0 LANCAMENT0

Art.201°.A  taxa  sera  lan€ada  na  aprova€ao  do  projeto,  com  prazo  para

pagamento de ate 15 (quinze) dias.

§ 1°. A taxa sera lan€ada em rela€§o a cada licen€a requerida ou constata5ao
de funcionamento de atividade a ela sujeita,

§ 2°. Quando o lan€amento for efetuado de offcio, resultante de f iscaliza€ao,
o prazo para pagamento sera de 15 (quinze) dias, a contar da competente notifica€ao.

§3°. Quando  a  inexistencia,  mesmo  que  parcial,  de  dados  cadastrais  do
contribuinte,  ou  qualquer  hip6tese  que  impe€a  a  efetiva  apura€ao  do  calculo,  o  Fisco
Municipal  fica  autorizado  a  rever,  a  qualquer tempo,  os  lan€amentos  em  retroativo  de

®                exercfcios  anteriores,  desde  que   nao  ultrapasse  5   (cinco)   anos  e  seja   utilizado  os
parametros   de   calculo   daquela   €poca,  acrescidos   de   corre€ao   monetaria   e   demais
acrescimos previstos nesta lei.

Se!ao Vll. DA TAXA DE FISCAL]ZAcfio PARA UTILIZAcfio E 0CUPAcfio DO
SOLO

Sub-se!5o I. DO FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art. 2020. Sao sujeitas a previa licen€a da Prefeitura e ao pagamento da Taxa

de Fiscaliza5§o para Utiliza€§o de Areas de Dominio Pdblico, os responsaveis por ocupa5ao

de areas em terrenos ou vias e logradouros ptiblicos,

Paragrafo tinic®. A utiliza€ao sera sempre precaria e somente sera permitida

quando nao contrariar o interesse ptiblico.

Art. 203°. 0 fato gerador da Taxa de Fiscalizasao para Utiliza€ao de Areas de

Dominio Ptiblico, considera-se ocorrido com a instala€§o, a ocupa€8o e a permanencja de

m6veis,  de  equipamentos,  de  vefculos,  de  utensflios  e  de  quaisquer  outros  objetos,

pertinente a lei de uso e de ocupa€ao do solo e ao zoneamento urbano, a estetica urbana,
aos costumes, a ordem, a tranquilidade, a higiene, ao transito e a seguran€a ptiblica, em

observancia as normas municipais de posturas,

Art.2040. A  utiliza€ao  sera  sempre  provis6ria  e   somente  sera   permitida

quando nao contrariar o interesse ptiblico e observada a legisla€ao municipal especff ica.

Art.205°.Realizada    a    obra,   ficam    os    seus    responsaveis   obrigados   a

restaura€8o das condjc6es originais do logradouro pdblico, em prazo a ser fixado pelo Poder

Ptiblico, no ato de licenciamento.



§ 10. A restaura€Eio citada neste artigo devera ser efetuada conforme termo
de  compromisso  firmado  com  esta  Municipalidade  no  ato  da  concessao  da  licen€a  e

obedecer aos prazos nele contido,

§2°. Esgotado  o  prazo  de  que  trata  o  paragrafo  anterior,  sem  que  o
responsavel pela obra efetue a restaura€ao do logradouro, ficara sujeito a uma penalidade

de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo.

§ 3°. A  penalidade contida  no  paragrafo  anterior devera ser precedida de
notifica€go para que no prazo de 10 (dez) dias seja efetuada a restaura5ao do logradouro.

®                                                                  Sub-se!ao 11. DAS PENALIDADESArt. 2060. Sem  prejufzo da  penalidade constante  no  §2°,  do artigo anterior,

relativo a restaura€8o das condi€5es originais do logradouro pdblico, o nio pagamento da

Taxa de Fiscaliza€ao para utiliza€ao de Areas de Dominio ptiblico no prazo determinado por

Ato Normativo do Executivo Municipal, sujeita o infrator a multa fiscal de 50% (cinquenta

por cento) do seu valor atualizado, sem prejufzo dos acr€scimos morat6rios,

Sub-se!ao Ill. DA BASE DE CALCuL0 E ALiQUOTA

Art. 207°. A  base  de  calculo  da taxa  e  o  custo  da  atividade  de  fiscaliza€ao,

realizada  pelo  Municfpio,  no exercicio  regular de  seu  poder de  polrcia,  para  cada  licen€a

requerida, mediante aplica€ao dos parametros de c5lculo constante no Ariexa X esta Lei.

Paragrafo tlnico. A taxa de renova€ao anual correspondera a 100% (cem por

•               cento) do valor estabelecido para o licenciamento conforme estabelecidas em tabelas de
parametros de calculos complementares a esta lei.

Sub-se5ao lv. D0 Su]EIT0 PASSIV0

Art.208°.SaocontribuintesdaTaxadeFiscaliza5§oparautiliza€aodeAreasde

Dominio Pdblico a empresa ptlblica ou privada, pessoa fisica ou jurfdica, que se utilizar de

area situada em solo ou subsolo abrangido pelos logradouros ptiblicos para realiza€ao de

qualquer obra ou servi€o.



Sub-se!ao V. D0 LANCAMENT0

Art. 209°. A taxa de licen€a sera lan€ada com base nos dados fornecidos pelo

contribuinte    existente    no   Cadastro,    complementados,    se    necessario,    por   outros

constatados no local,

§ 1°. A taxa sera lan€ada em relaEEio a cada licen¢a requerida ou constata€8o
de funcionamento de atividade a ela sujeita.

§ 2®. Quando  a  inexistencia,  mesmo  que  parcial,  de  dados  cadastrais  do
contribuinte,  ou  qualquer  hip6tese  que  impe€a  a  efetjva  apura€8o  do  calculo,  o  Fisco
Municipal  fica  autorizado  a  rever,  a  qualquer tempo,  os  lan€amentos em  retroativo  de

exercrcios  anteriores,  desde  que   nio  ultrapasse  5   (cinco)   anos  e  seja   utilizado  os

parametros   de   calculo   daquela   epoca,   acrescidos   de   corre€ao   monetaria   e   demais
acrescimos previstos nesta lei.

Art. 210°. Sempre que julgar necessario, a correta administra€ao do tributo, o

6rg§o fazendario competente podera notificar o contribuinte para, no prazo de 10 (dez)

dias, contados da data de cientifica€5o, prestar declarac6es sobre a situa€ao do verculo de

transporte de passageiro, com base nas quais podera ser lan€ada a Taxa de Fiscaliza€ao para

Vefculos de Transporte de Passageiro.

Se!ao Vlll. DA TAXA DE FISCALIZAEfio PAFtA VIGILANCIA SANITARIA

Sub-se€ao I. D0 FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art. 211°. Sao sujeitas a previa licenEa da Prefeitura e ao pagamento da Taxa

•                de  Fiscaliza€8o  para  vigjlancia  sanitaria,  em  raz§o  de  interesse  pdblico  concernente  a
higiene da  produs§o e do  mercado  - os estabelecimentos onde  € fabricado,  produzido,

manipulado,     acondicionado,     conservado,     depositado,     armazenado,    transportado,

distribufdo,  vendido  ou  consumido  alimentos,  ou  exercida  outra  atividade  pertinente  a

higiene pdblica,

Art. 212°. 0  fato  gerador  da  Taxa  de  Fiscaljza5ao  para  Vigilancia  Sanitaria,

considera-se   ocorrido   no   primeiro   exercicio,   na   data   de   inicio   de   atividade,   pelo

desempenho,  pelo 6rgao competente,  nos limites da  lei  aplicavel  e com  observancia  do

processo    legal,    da    fiscalizac5o    exercida    sobre    a    localizac8o    e    a    instalacao    de
estabelecimento,  onde  €  fabricado,  produzido,  manipulado,  acondicionado,  conservado,

depositado, armazenado, transportado, distribuido, vendido ou consumido alimentos, ou

exercida outra atividade pertinente a higiene ptlblica.

Art, 213°. A Taxa de FiscalizacEio para Vigilancia Sanitaria nao

pessoas fisicas nao estabelecidas.

sobre as
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Paragrafo I]nico. Consideram-se nao estabelecidas as pessoas fisicas que:

I - Exer€am suas atividades em suas pr6prias residencias, desde que nao

abertas ao ptiblico em geral;

lI-Prestam   seus  servi€os   no   estabelecimento   ou   na   residencia   dos

respectivos tomadores de servi€os.

Sub-se!ao 11. DA BASE DE CALCuL0 E ALiQUOTA

Art. 214°. A  base  de  calculo  da  taxa  e  o  custo  da  atividade  de fiscaliza€ao,

realizada  pelo  Municfpio,  no exercfcio  regular de  seu  poder de  polrcia,  para  cada  licen€a

requerida, mediante aplicas5o dos parametros de calculo constante no fifiexo Xi esta Lei.

Paragrafo anico. A taxa de renova€8o anual correspondera a 100% (cem por
cento) do valor estabelecido para o licenciamento conforme estabelecidas em tabelas de

parametros de calculos complementares a esta lei.

Sub-ses5o 111. D0 Su]EIT0 PASSIV0

Art.215®. Contribuinte   da   taxa   e   a   pessoa   fisica   ou  juridica   sujeita   ao

desempenho,  pelo 6rg8o competente,  nos limites da  lei  aplicavel  e com  observancia do

processo legal, da fiscaliza€ao exercida sobre a localiza€ao, a instala€ao e o funcionamento
de estabelecimento, onde e fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, conservado,

depositado, armazenado, transportado, distribuido, vendido ou consumido alimentos, ou

exercida outra ativjdade pertinente a higiene ptiblica.

sub-se5ao iv. Do LANgrMENTo

Art.216°.A   taxa   sera   lan€ada   em   rela€ao   a   cada   licen€a   requerida   ou

constata€5o de funcionamento de atividade a ela sujeita.

Paragrafot]nico.Quando   a   inexistencia,   mesmo   que   parcial,   de   dados

cadastrais do contribuinte, ou qualquer hip6tese que impe€a a efetiva apura€5o do calculo,

o Fisco Municipal fica autorizado a rever, a qualquer tempo, os lan€amentos em retroativo

de  exercfcios  anteriores,  desde  que  nao  ultrapasse  5  (cinco)  anos  e  seja  utilizado  os

parametros   de   calculo   daquela   epoca,   acrescidos   de   corre5ao   monetaria   e   demais
acrescimos previstos nesta lei.

Art. Z17°. Sempre que julgar necessario, a correta administra€ao do tributo, o

6rgao fazendario competente poder5 notificar o contribuinte para, razo de 10 (dez)
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dias, contados da data de cientifica€ao, prestar declara€5es sobre a situa€ao do vefculo de

transporte de passageiro, com base nas quais podera ser lan€ada a Taxa de Fiscaliza€8o para

Vefculos de Transporte de Passageiro.

Se5ao lx. DA TAXA DE FISCALIZA€fio PARA VIGILANCIA AMBIENTAL

Sub-se5ao I. D0 FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art. 218°. A  Taxa  de  Fiscaliza€§o  para  Vigilancia  Ambiental,  tern  como  fato

gerador  o  licenciamento  obrigat6rio  das  atividades  e  empreendimento  potencialmente
causadores de degrada€ao ambiental ou utilizadores de recursos naturais.

Art. 219°. Considera-se   infra€ao,  a   instala€ao,   amplia€5o  ou  opera€5o  de

empreendimento  e  atividade  potencialmente  causadores  de  degrada€ao  ambiental  ou

utilizadores de recursos naturais, antes da concessao de licenEa ou autoriza€ao ambiental,

sujeitando-se o infrator ao pagamento da Taxa com multa de 100% (cem por cento), sem

prejuizos das demais comina€6es legais cabiveis.

Art. 220°. As  normas  relativas  ao  licenciamento  ambiental  serao  objeto  de

regulamento,

Art. 221®. A taxa e devida em razao da atua€ao dos 6rgaos competentes do
Poder   Executivo,   consubstanciado   na   vigilancia   constante   dos   estabelecimentos   e

atividades licenciadas para efeito de verifica€ao, quando necessario ou  por constata€ao
fiscal de rotina, do cumprimento da legisla€ao disciplinadora a que se submetem.

Paragrafo anico. Incluem-se   entre   as   atividades   sujeitas   a   fiscaliza€ao,

®                especialmente, as de comercio, indtistria, agropecuaria e presta€ao de servi€os em geral,

Art. 2Z2°. Sujeitam-se a fiscaliza€ao:

I -As atividades e os empreendimentos potencialmente  causadores de

degrada€ao ambiental ou utilizadores de recursos naturais;

11 -0 funcionamento em horario normal e especial,.

Ill -A veiculacao de publicidade em geral;

IV -A execu€ao de obras,'

V - 0 exercfcio de atividades, eventual ou ambulante; e

Vl -A realiza€ao de eventos,



Art. 2230. A taxa de fiscaliza€ao, em todas as suas modalidades, sera devida em

decorrencia da pratica dos atos sujeitos aos poderes de polfcia administrativa do Municfpio,

mediante guia de arrecada€ao municipal,

Sub-seEao 11. DA BASE DE CALCUL0 E ALiQUOTA

Art.224®. A  base  de  calculo  da  taxa  e  o  custo  da  atividade  de fiscaliza¢2io,

realizada  pelo  Municfpio,  no exercfcio  regular de seu  poder de  polfcia,  para  cada  licen€a

requerida, mediante aplica€io dos parametros de calculo constante no Ar!exo J€]! desta Lei .

Paragrafo I]nico. A taxa de renova€ao anual correspondera a 100% (cem por
cento) do valor estabelecido para o licenciamento conforme estabelecidas em tabelas de

par§metros de calculos complementares a esta lei.

Sub-se€ao Ill. D0 SujEIT0 PASSIV0

Art. 225®. Fica  sujeito  ao  previo  licenciamento  ambiental,  sem  prejui'zo  de

outras licen€as legalmente exjgiveis, a constru55o, a  instala€ao, amplia55o, desativa55o,

reforma, recupera€§o, opera€ao, e funcionamento de atividades utilizadoras de recursos

ambientais,    consideradas    efetiva    ou    potencialmente    poluidoras,    bern    como    os

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degrada€ao ambiental,

Paragrafo tinico. Cabers ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente,

quando  necess5rio, fixar criterios basicos segundo os quais ser2io exigidos estudos para
avalia€ao  de  impacto  ambiental  para  fins  de  licenciamento,  respeitadas  as  legisla€6es

Estadual e Federal sobre o assunto.

sub-se!5O lv. Do LANgrMENTo

Art.226°.A  taxa   sera   lan€ada   em   rela€ao   a   cada   licen€a   requerida   ou

constatacao de funcionamento de atividade a ela sujeita.

Paragrafotinico.Quando   a   inexistencia,   mesmo   que   parcial,   de   dados

cadastrais do contribuinte, ou qualquer hip6tese que impe€a a efetiva apuras§o do calculo,

o Fisco Municipal fica autorizado a rever, a qualquer tempo, os lan€amentos em retroativo

de  exercfcios  anteriores,  desde  que  nao  ultrapasse  5  (cinco)  anos  e  seja  utilizado  os

parametros   de   calculo   daquela   €poca,   acrescidos   de   corre€§o   monetaria   e   demais
acr€scimos previstos nesta lei.



Art. 227°. Sempre que julgar necessario, a correta administrasao do tributo, o

6rg§o fazendario competente podera notificar o contribuinte para, no prazo de 10 (dez)

dias, contados da data de cientifica€5o, prestar declara€5es sobre a situa5ao do vefculo de

transporte de passageiro, com base nas quais podera ser lan€ada a Taxa de Fiscaliza€ao para
Vefculos de Transporte de Passageiro.

Se€ao X. DA TAXA DE FISCALIZA€fio PARA ABATE DE ANIMAIS

Sub-se!ao I. D0 FATO GERADOFI E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art. 228°. A Taxa de Fiscaliza€5o para Abate de Animais, ten como fato gerador

a fiscaliza€ao dos estabelecimentos destinados a  matan€a e dos animais abatidos, seus

produtos e subprodutos e materias primas,

Art.229°. A  fiscaliza€ao  de  que  trata  o  artigo  anterior,  fica  restrita  aos

estabelecimentos e outras modalidades de abate e derivados destinados ao consumo local.

Art. 230°. A taxa € devida em razao da atua€ao dos 6rgaos competentes do
Poder   Executivo,   consubstanciado   na   vigilancia   constante   dos   estabelecimentos   e

atividades licenciadas para efeito de verif ica5ao, quando necessario ou  por constata€ao

fiscal de rotina, do cumprimento da legislasao disciplinadora a que se submetem.

Art. 231°. A taxa de fiscaliza€ao, em todas as suas modalidades, sera devida em

decorren[ia da  pratica dos atos sujeitos ao poder de  polfcia  administrativa do Municfpio,

mediante guia de arrecada€ao municipal,

Sub-segao 11. DA BASE DE CALCUL0 E ALiQUOTA

Art. 232°. A  base  de  calculo  da  taxa  e  o  custo  da  atividade  de fiscaliza€ao,

realizada  pelo  Municfpio,  no exercfcio  regular de  seu  poder de  polfcia,  para  cada  licen€a

requerida, mediante aplica€5o dos parametros de calculo constante no firiexc X!!i desta
Lei, em fun€5o da especie de animais de acordo.

Paragrafo tlnico. A taxa de renova€ao anual correspondera a 100% (cem por
cento) do valor estabelecido para o licenciamento conforme estabelecidas em tabelas de

parametros de calculos complementares a esta lei.

Sub-se!5o 111. DO Su]EITO PASSIVO

Art.233°. Contribuinte  da  taxa  a  a  pessoa  ffsica  ou  juridica  que  exer€a  as

atividades elencadas na Tabela Anexa, desta Lei Complementar.
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SLID-se5ao lv. D0 LANCAMENTO

Art. 234°. A taxa sera lan¢ada em relasEio a cada licen€a requerida ou de offcio

ap6s constata€Eio de funcionamento de atividade a ela sujeita,

Paragrafotinico.Quando   a   inexistencia,   mesmo   que   parcial,   de   dados

cadastrais do contribuinte, ou qualquer hip6tese que impe€a a efetiva apura€§o do calculo,

o Fisco Municipal fica autorizado a rever, a qualquer tempo, os lan€amentos em retroativo

de  exercfcios  anteriores,  desde  que  n§o  ultrapasse  5  (cinco)  anos  e  seja  utilizado  os

parametros   de   calculo   daquela   epoca,   acrescidos   de   corre€ao   monetaria   e   demais
acrescimos previstos nesta lei.

Art, 235°. Sempre que julgar necessario, a correta administra55o do tributo, o

6rg§o fazendario competente podera notificar o contribuinte para, no prazo de 10 (dez)

dias, contados da data de cientifica€ao, prestar declaras5es sobre a situa€8o do vefculo de

transporte de passageiro, com base nas quais podera ser lan€ada a Taxa de Fiscaliza€5o para

Vefculos de Transporte de Passageiro.

Capitulo 11. DAS TAXAS DE SERVICOS P0BLICOS

Se€ao I.  DA TAXA DE ADMINISTRAcfio E MANUTENcfio DE CEMITERI0

Sub-ses5o V. D0 FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art. 236°. A Taxa de Administra5ao e Manuten€ao de Cemiterio, tern como fato

®                gerador a presta€ao de servi€os de administra€ao e manuten€ao, e devida em razao dos
servi€os  ptiblicos  posta  a  popula€ao  para  sua  fiscaliza€ao,  para  sua  manutensao  da

estrutura fisica e administrativa, compreendendo a limpeza, conserva€5o e zelo, exercidas

em conjunto ou isoladamente.

Sub-seEao VI. DA BASE DE CALCULO E ALfQUOTA

Art. 237°. A base de calculo se clara em fun5ao da natureza do servi5o prestado,

de acordo com o firteHa XE¥, desta Lei.

Paragrafot]nico. Enquadrando-se  o  contribuinte  em  mais  de  urn  servi€o

especificado na tabela, para efeito de calculo, as taxas serao cobradas individualmente.



Art. 238°. A taxa de renova€ao anual correspondera a 1000/o (cem por cento)

do valor, conforme estabelecidas em tabelas de parametros de calculos complementares a

esta lei.

Sub-se€ao Vll. D0 SU|EIT0 PASSIV0

Art.239°. 0  Sujeito  Passivo  da  Taxa  de  Fiscaliza€ao  para  Administra€ao  e
Manuten€ao de Cemiterio, e o proprietario de terrenos situados nos cemit6rios Municipais,

Sub-segEo VllI. D0 LANCAMENT0

Art. 240°. As taxas devidas ao Municfpio ser§o lan€adas nos termos de acordo

com o estabelecido no firEexo XEff, desta Lei.

Paragrafo anico. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as taxas que
a  Administra€ao  Tributaria  atribuir  ao  contribuinte  o  clever  de  calcula-las  e  recolhe-las

previamente, conforme disposto em regulamento.

Se€5o 11.  DA TAXA DE FISCALIZA€fio PARA COLETA, TRANSPORTE E

DESTINA€fio DOS REsiDUOS S6LIDOS

Sub-seEao I. D0 FAT0 GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art. 241°. A Taxa de Fiscaliza€ao para Coleta de Resfduos S6lidos, tern como
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prestados  ao  contribuinte  ou  postos  a  sua  disposi€5o,  sejam  os  servi€os  utilizados  em
conjunto ou isoladamente.

Art. Z42°. A  utilizag8o  potencial  dos  servjcos  de  que trata  o  artigo  anterior

ocorre no momento de sua coloca€ao a disposi€ao dos usuarios para frui€ao,

Art. 243°. A taxa sera devida anualmente podendo ser lan[ada de oficio pela
autoridade competente e cobrada em conjunto com o lmposto sobre a Propriedade Predial

e Territorial Urbana, na forma e prazos previstos em regulamento.

Paragrafo anico. 0 pagamento da taxa n§o exclui o pagamento pela presta€ao
de servi5os extraordinarios de limpeza, remo€8o e destina€5o de outros residuos previstos

na Legisla¢5o Municipal especifica.



Sub-se€ao 11. DA BASE DE CALCUL0 E ALiQUOTA

Art. 244°. A  base  de  calculo  da  taxa  e  o  custo  da  atividade  de fiscaliza€ao,
realizada  pelo  Municfpio,  no exercfcio  regular de  seu  poder de  policia,  para cada  licenca

requerida, mediante aplica5ao dos parametros de calculo constante no Aftexo X¥ desta
Lei'

Sub-se€ao Ill. D0 SujEITO PASSIV0

Art. 245°. 0 contribuinte e o proprietario, o titular do domfnio titil ou possuidor,

a qualquer titulo, de bern im6vel lindeiro a via ou logradouro ptiblico, abrangido pelo servi€o

prestado.

Paragrafotinico. Considera-se  tambem  lindeiro  o  bern  im6vel  que  tenha

acesso,  por  ruas  ou  passagens  particulares,  entradas  de  vila  ou  assemelhados,  ou  por

qualquer meio, a via ou logradouro pliblico e que sejam beneficiados pelo servi€o prestado
ou posto a disposi€5o

sub-se!ao lv. DO LANgrMENTO

Art. 246°. Podera ser lan€ada e cobrada juntamente ao carne de arrecada€ao
do lmposto Predial e Territorial Urbano -lpTU, a vista ou em parcelas, conforme dispuser o

respectivo regulamento.

Sesao Ill.  DA TAXA DE SERVICOS Pt]BLICOS PARA ATIVIDADE DE

EXPEDIENTE

Sub-se!io I. DO FATO GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art.Z47°. Fundada   na   utiliza€§o   efetiva,   pelo   contribuinte,   de   servi€os

ptiblicos administrativos previsto no anexo desta Lei.

Art. 248®. A  utilizas5o  potencial  dos servi€os de  que trata  o  artigo  anterior

ocorre no momento de sua coloca€ao a disposi€§o dos usuarios para frui€§o.

Art. 249®. As defini€6es e demais normas necessarias a cobran€a desta Taxa

serao objeto de regulamento.



Sub-sesao 11. DA BASE DE CALCUL0 E ALiQUOTA

Art. 250°. A  Base  de  [alculo  da  taxa  e  o  custo  dos  servi€os  utilizados  pelo

contribuinte ou colocados a sua disposi€ao e dimensionados, para cada caso, aplicando-se o

valor de acordo com o fifiex3 XUi desta lei.

Art. 251°. Tratando-se de im6vel com mais de uma testada, considera-se para

efeito de c5lculo somente as testadas dotadas do servi€o.

Art. 252°. Quando no mesmo terreno houver mais de uma unidade aut6noma

edificada, sera calculada a testada ideal conforme determina€ao em regulamento.

Sub-seEao Ill. D0 SU]EIT0 PASSIV0

Art. 253°. 0 Contribuinte da Taxa de Servi€os Pdblicos para Qualquer Natureza

e   a   pessoa   fisica   ou  jurfdica   que,   efetivamente,   utilizar  qualquer  urn  dos  servi€os

relacionados nesta secao.

sub-se!ao lv. Do LANIrMENTO

Art.254°. 0  Ian€amento  ocorrera  no  momento  da  solicita€ao  dos  servi€os,

cujos valores encontram-se previstos na base de calculo, desta Lei.

Paragrafo anico. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as taxas que
a  Administrac5o  Tributaria  atribuir  ao  contribuinte  o  clever  de  calcula-las  e  recolhe-las

previamente, conforme disposto em regulamento.

TfTUL0 Vll. DAS CONTRIBUIC6ES

Capitulo I.  CONTRIBUIcfio PARA CUSTEI0 DE MELHORIA P0BLICA

Secio I. DO FATO GERADOR E DA HIP6TESE DE INCIDENCIA

Art. 255°. A Contribui€5o de Melhoria sera cobrada pelo Municipio, para fazer

face ao custo de obras publica que proporciona valoriza€ao do im6vel.

Art. 256°. A contribui€ao de melhoria tern como fato gerador a valorizasao do

im6vel localizado nas areas beneficiadas direita ou indiretamente por obras ptiblicas.
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Paragrafo tinico. Considera-se ocorrido o fato gerador na data de conclusao da
obra.

Art. 257°. 0 Municipio pode cobrar a contribuicao de melhoria relativa as obras

executadas em conjunto com o Estado ou com a uniao, tomando como limite maximo para o

lan€amento, o valor despendido pelo Municfpio na execu€ao da obra.

Art. 258°. Sera  publicado  edital  previo  ao  infcio  das  obras acompanhado  do

orcamento total ou parcial do custo da obra, e especificara obrigatoriamente:

I -A parcela do custo da obra a ser financiada pela contribui€ao;

11 -A delimita€5o da area direta e indiretamente beneficiada;

111 -0 fator de absorsao do beneffcio da valoriza€ao para toda a zona ou cada

uma das areas diferenciadas, nelas contidas,.

IV-Valor  atual  de  cada  im6vel  para  posterior  constatac§o  do  valor  da

valoriza€ao decorrente da obra;

V -0 memorial descritivo do projeto.

§1°. 0  contribuinte  tera  prazo  de  15  (quinze  dias)  para  impugna€8o  de

quaisquer dos elementos referidos nos incisos anteriores, cabendo ao impugnante o Onus
da prova, sendo que a impugnas8o sera dirigida a Secretaria de Finan€as.

§2°.A   impugnacao   sera   julgada   pela    autoridade   competente,   com

possibilidade de recurso da decis5o, no prazo de 15 dias, a contar da ciencia da decisao, ao
Conselho formado para este fim.

§ 3°. A contribui€ao relativa a cada im6vel sera determinada pelo rateio da

parcela do custo da obra a que se refere o inciso I, pelos im6veis situados na area direta ou
indiretamente beneficiada em fun€5o dos respectivos fatores individuais de valoriza€ao.

§4°. A  ava[ia€5o  anterior  ao  infcio  das  obras  e  a  posterior  referente  a
valoriza€ao, sera realizada por comissao composta por 3 (tres)  representantes do Poder

Executivo, indicados e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, e urn representante das

corretoras imobiliarias estabelecidas no Municfpio a ser indicado pelo CREcl.

Art. 259°. Os  levantamentos  e  constata€6es  referentes  as  areas  e  im6veis
beneficiados  sao  de  responsabilidade  da  Secretaria  Municipal  de  lnfraestrutura,  ou  de

Planejamento,  ou  equivalente,  sendo  que  os  dados  necessarios  a  elabora€ao  do  edital

previsto no artigo anterior, dever§o ser enviados ao setor de tributa€ao do municfpio, que

providenciara o processamento do lan€amento tributario,

Art.260°.Sera   devida  no  caso  de  valorizacao  do   im6vel   em  virtude  de

quaisquer das seguintes obras pdblicas:
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I-Abertura,    constru5ao,    alargamento,    pavimentacao,    arboriza€ao,

esgotos  pluviais  e  outros  melhoramentos  de  ruas,  parques,  pra5as,
campos de esportes, vias ptiblicas, logradouros pL}blicos e estradas de

rodagem,.

11 -Constru€5o de pontes, tuneis e viadutos;

Ill -Constru€ao ou amplia€5o de sistemas de transito rapido inclusive todas

as obras e edifica€5es necessarias ao funcionamento do sistema;

lv-Servi€os   e   obras   de   abastecimento   de   agua   potavel,   esgotos,
instala€5es de redes el€tricas, telef6nicas, transportes e comunica¢5es

em   geral   ou   de   suprimento   de   gas,   funiculares,   ascensores   e
instala€5es de comodidade pdblica;

V - Protecao contra secas, inunda¢5es, eros5o, ressacas, e de saneamento
de   drenagem   em   geral,   desobstru€ao   de   barras,   retifica€ao   e
regulariza€§o de cursos d` agua e irriga¢ao;

VI -Nivelamento,  retifica€ao,  impermeabilizacao  ou   ilumina€ao  de  vias

pdblica e logradouros pdblicos;

Vll -Constru€ao de aer6dromos e aeroportos e seus acessos;

VIIl -Aterros,  canalizasao  e  obras  de  embelezamento  em  geral,  inclusive

desapropria€5es em desenvolvimento de plano de aspecto paisagistico.

Art.261°. NEio  incidira  sobre  os  im6veis  de  propriedade  da  administracao

direta, indireta ou fundacional do Municfpio.

Paragrafo tinico. Em rela5ao a im6veis do Estado e da Uniao, nao incidira desde

que igual tratamento seja dispensado ao municfpio pelos referidos entes pdblicos,

Se€5o 11. D0 SU]EIT0 PASSIV0

Art. 262°. 0 contribuinte do tributo e o proprietario, o titular do domfnio t]til, o

possuidor a qualquer titulo, de im6vel por natureza ou acess5o ffsica, valorizado, localizado
na zona de influencia da obra ptiblica, ao tempo do lan€amento.

§1°. A   responsabilidade   pelo   pagamento   do   tributo   transmite-se   aos
adquirentes do im6vel ou aos sucessores a qualquer titulo.

§2°. Respondera  pelo  pagamento  o  incorporador  ou  o  organizador  de
loteamento nao edificado ou em fase de venda, ainda que parcialmente edificado, que vier

a ser valorizado em raz8o da execu€5o de obra ptlblica.



§3°.Os  bens  indivisos  sao  considerados  como  pertencentes  a  urn  s6
proprietario e aquele que for lansado tera direito de exigir dos cond6minos as parcelas que
lhes couberem.

§4°. No  caso  de  enfiteuse,   responde   pela  contribui€§o  de  melhoria  o
enfiteuta,

Se€ao 111. DA BASE DE CALCLJLO

Art. 263°. A cobranea ter5 como limite total o custo das obras, computadas as
despesas de estudos,  projetos, avaliae6es, fiscaliza€ao,  desapropria€5es, administra€ao,
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Ian€amento.

Paragrafo t]nico. Serao incluidos nos orcamentos de custos das obras, todos
os   investimentos   necessarios    para    que   os    beneffcios   delas    decorrentes   sejam
integralmente alcan€ados pelos im6veis situados nas respectivas zonas de influencia.

Art. 264°. 0 calculo do valor far-se-a rateando-se, proporcionalmente, o custo

parcial ou total da obra, conforme o caso, e levara em conta a situa€5o do im6vel, percentual
de valoriza€ao, respeitado o limite individual de valoriza€ao de cada unidade.

Paragrafo tinico. A determina€ao do valor individual sera estabelecida diante

da  comprova€ao  da  efetiva  valoriza€ao  imobiliaria  ocorrida,  tendo  por  base  o  valor  de

mercado antes e depois da realiza¢ao da obra pt]blica.

®
Sec5o IV. D0 LANCAMENT0

Art. 265°. Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte
suficiente para beneficiar determinados im6veis, de modo a justificar o infcio da cobranea

da contribui€5o de melhoria, proceder-se-a ao lan€amento referente a esses im6veis, em
fun€ao da area ocupada, e sera devida na forma prevista desta Lei,

Art. 266°. 0 sujeito passivo sera notificado pessoalmente ou por via postal, do
lan5amento, sendo sua obriga€8o manter o Cadastro lmobiliario atualizado.

§ 1°. Nao sendo encontrado o sujeito passivo no endere€o constante de seu
cadastro ou recusada a notifica€5o, sera o mesmo notificado por edital.
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§ 2°. Dentre  as  demais  informa55es,  constara  da  notifica€ao  o  valor  da
valorizasao   do   im6vel   em   decorrencia   da   obra   ptlblica   e   o   valor   da   contribui€ao

correspondente.

Art. 267°. Discordando  do  lan€amento,  o  contribuinte  podera  encaminhar  a

autoridade  lansadora,  por  escrito  e  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  pedido  de  revisao,

fundamentado em:

I -Erro na localiza€5o ou na area territorial do im6vel;

11 -Calculo dos indices atribuidos;

Ill -Valor da contribui€ao;

[V -Valor da valorizacao do im6vel;

§ 1°. 0 pedido de revisao suspende a exigibilidade do credito tributario.

§ 2°. Da decisao da autoridade  lansadora cabers  recurso ao Secretario de
Finan€as,

Art.268°.|ulgada  procedente  a  reclama€ao,  sera  revisto  o  lan€amento  e
concedido ao contribuinte prazo de 15 (quinze) dias para pagamento dos debitos vencidos

ou da diferen€a apurada, sem acr€scimo.

Paragrafo tinico. No caso de indeferimento o contribuinte respondera  pelo

pagamento do principal, acrescido de juros de mora e atualiza€5o monetaria pelos indices
oficiais, sem prejuizo de outras cominac5es eventualmente cabfvejs.

Se!ao V. DA ARRECADAcfio

Art. 269°. A devida Contribui5ao podera ser arrecada no perfodo maximo de 5

(cin[o)  anos,  podendo  ser  em  parcelas  mensais  ou  anual,  a  ser  definida  pelo  Poder
Executivo, observando que a parcela nao podera ser inferior a 0,5 UFR-PB.

Paragrafo tinico. Podera ser concedido desconto de at610% (dez por cento)
ao  contribuinte  que  quitar  integralmente  a  parcela,  no  prazo  estabelecido  pelo  Poder

Executivo.

Art. 270°. A  falta  de  pagamento  nos  prazos  regulamentares,  implicara  na
cobran€a de acr€scimos de multa,juros de mora e corresao monetaria, na forma da previsao

desta Lei.
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LIVR0 SEGUNDO - D0 DIREIT0 TRIBUTARI0

PARTE GERAL

TiruLO I. DAs NORMAs GERAis

Capitulo I. LEG.SLA€fio TRIBUTARIA

Art. 271°. A expressEio ''Legislasao Tributaria" compreende as leis, os decretos

e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e as rela€5es

jurfdicas a eles pertinentes.

Art. 272®. S§o normas complementares das leis e dos decretos:

I -Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

lI-As   decis5es   dos    6rgaos    singulares    ou    coletivos    de   jurisdic8o

administrativa do Municfpio;

Ill-As      praticas      reiteradamente      observadas      pelas      autoridades

administrativas;

lv -Os convenios celebrados pelo  Municfpio  com  6rgao da  administraEao

federal, estadual ou municipal.

Pardgrafo tinico. A observancia  das  normas  referidas neste artigo exclui  a
imposi€ao de penalidades, a cobran€a de juros de mora e a atualiza€ao do valor monetario

da base de calculo do tributo.

Art. 273°. Salvo disposieao em contrario, entrain em vigor:

I -Os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo anterior, na

data da sua publica€ao,.

11 -As decis5es a que se refere o inciso 11 do artigo anterior, quanta a seus

efeitos normativos, 30 (trinta) dias ap6s a data da sua publica€5o,'

Ill -Os convenios a que se refere o inciso lv do artigo anterior, na data neles

prevista.

Art. 274°. Na ausencia de disposi€ao expressa, a autoridade competente para
aplicar a Legisla€ao Tributaria utilizar; a sucessivamente, na ordem indicada:

I - A analogia;

11 -Os princfpios gerais de direito tributario;

Ill -Os princfpios gerais de direito pdblico;

lv -A equidade.



§ 1°. 0 emprego da analogia n5o podera resultar na exigencia de tributo nao

previsto em Lei.

§ 20. 0  emprego da  equidade  nao  podera  resultar na  dispensa  do  tributo
devido.

Art. 275®. Interpreta-se  a  Legisla€ao  Tribut5ria  que  disponha,  literalmente,

sobre:

I -Suspensao ou exclusao do credito tributario;

11 -Outorga de isen€ao;

111 -Dispensa do cumprimento de obriga€5es tributarias acess6rias.

Capitulo 11. DAS 0BRIGAC6ES TRIBUTARIAS

Art. 276°. A obrigaEao tributaria e principal ou acess6ria,

§ 1°. A obriga58o principal surge com a ocorrencia do fato gerador, tern por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria, e extingue-se juntamente com o

cr€dito dela decorrente.

§ 2°. A obrigacao acess6ria decorre da legisla¢ao tributaria, tern por objeto as

presta€5es,  positivas  ou  negativas,  nela  previstas  no  interesse  da  arrecada€5o  ou  da
fiscaliza€5o dos tributos.

§3°.A   obrigaE5o   acess6ria,   pelo   simples   fato   de   sua   inobservancia,
converte-se em obriga€ao principal relativamente a penalidade pecuniaria.

Se€ao I. SU]EIT0 PASSIV0

Art.277°. Sujeito   Passivo  da  obrigacao   principal   €  a   pessoa  obrigada  ao

pagamento do tributo ou penalidade pecuniaria.

Paragrafo tinico. 0 sujeito passivo da obriga€ao principal diz-se:

I -Contribuinte, quando tenha rela€§o pessoal e direta com a situa5ao que

constitua o respectivo fato gerador;

11 - Responsavel,  quando,  sem  revestir  a  condi€5o  de  contribuinte,  sua

obriga€5o decorra de disposi€§o expressa em lei.

Art.278°. Sujeito  Passivo  da  obriga€ao  acess6ria  e  a  pessoa  obrigada  as

presta€6es que constituem seu objeto h



®

Secao 11. DA SOLIDAFtlEDADE

Art. 279®. S§o solidariamente obrigados:

I-As  pessoas  fisicas  ou  juridicas  que  tenham   interesse  comum  na

situa5ao que constitua fato gerador da obriga€ao tributaria principal;

11 -A pessoajuridica de direito privado resultante de fusao, transforma€ao

ou  incorpora€ao,  pelos  tributos  devidos  pelas  pessoas  juridicas  de

direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas,.

111 -A pessoa fisica ou juridica de direito privado que adquirir de outra, por

qualquer  titulo,  fundo  de  comercio  ou  estabelecimento  comercial,
industrial ou profissional e continuar a respectiva explora€ao, sob ela ou

outra  razao social  ou sob firma  individual,  pelos tributos relativos ao

fundo ou estabelecimento adquirido, devidos ate a data do ato:

a) lntegralmente,  se  o  alienante  cessar  a  explora€8o  do  com€rcio,
inddstria ou atividade,.

b) Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na explora€ao

ou iniciar dentro de seis meses, a contar da data de aliena€ao, nova
atividade no mesmo ou em outro ramo de comercio, industria ou

profiss§o.

IV -Todos aqueles que, mediante conluio, colaborem para a sonegac2io de

tributos devidos ao Municipio.

Paragrafo finico. 0  disposto  no  inciso  11  aplica-se  aos casos de  extinsao  de

pessoas juridicas  de  direito  privado,  quando  a  exploracao  da  respectiva  atividade  seja
continuada por qualquer s6cio remanescente ou seu esp6lio, sob ela ou outra raz§o social,

ou sob firma individual.

Se€ao 111. DA CAPACIDADE TRIBUTARIA

Art. 280°. A capacidade tributaria passiva independe:

I -Da capacidade civil das pessoas naturais;

11 -De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privac§o

ou    limitacao    do    exercfcio    de    atividades    civis,    comerciais    ou

profissionais, ou da administra€5o direta de seus bens ou
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Ill -De  estar  a  pessoa  juridica  regularmente  constitufda,  bastando  que

con figure uma unidade econ6mica ou profissional.

®

Secao lv. D0 DOMIciLlo TRIBUTARlo

Art. 2810. Na falta de elei€ao pelo contribuinte ou  responsavel, de domicilio

tributario, considera-se como tal:

I -Tratando-se de pessoa ffsica, a sua residencia ou sendo esta incerta ou

desconhecida, o centro habitacional de sua atividade;

11 -Tratando-se de pessoa juridica de direito privado, o lugar da sua sede,

ou em rela€ao aos atos ou fatos que derem origem a obriga5ao, o de

cada estabelecimento,.

Ill -Tratando-se  de  pessoa jurfdica  de  direito  ptiblico,  qualquer  de  suas

reparti€6es no Municipjo.

Art. 282°. Tratando-se de pessoa ffsica, a sua residencia ou sendo esta incerta

ou desconhecida, o centro habitacional de sua atividade;

Art. 283°. Tratando-se  de  pessoa juridica  de  direito  privado,  o  lugar da  sua

sede,  ou  em  rela€ao  aos  atos  ou  fatos  que  derem  origem  a  obriga€§o,  o  de  cada

estabelecimento,'

Art. 284°. Tratando-se de pessoa jurfdica de direito ptlblico, qualquer de suas

repartic6es no Municipio.

Art. 285°. Os contribuintes [omunicarao a reparti€ao competente a mudan5a

de domicflio, no prazo do Regulamento.

Capitulo Ill. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA

Se€ao I.  DOS RESPONSAVEIS

Art. 286°. Os cr€ditos tributarios relativos a impostos cujo fato gerador seja a

propriedade, dominio titil ou a posse de bens im6veis, e bern assim os relativos a taxas pela

presta€§o de servi€os referentes a tais bens, ou a contribui€5es de melhoria, sub-rogam-se
na  pessoa  dos  respectivos  adquirentes,  salvo  quando  conste  do  titulo  a  prova  de  sua

quita;ao.

Art. 2870. Sao pessoalmente responsaveis:



I -0 adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos

ou remidos, quando n5o haja, no instrumento respectivo, a prova de

quita€5o de tributos;

11 -0 sucessor a qualquer titulo e o c6njuge meeiro, pelos tributos devidos

ate a data da partilha ou adjudicasao, limitada esta responsabilidade no

montante do quinhao do legado ou da mea€§o;

Ill -0 esp6lio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" ate a data da abertura

da sucessao.

Art.288°. Salvo   disposiE8o   de   lei   em   contrario,   a   responsabilidade   por

infra€5es da Legisla€ao Tributaria independe da inten€5o do agente ou do responsavel e da

efetividade, natureza e extensao dos efeitos do ato.

Art.289°.A   responsabilidade   e   excluida   pela   denuncia   espontanea   da

infra€ao, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,

ou   do   dep6sito   da   importancia   arbitrada   pela   autoridade   administrativa,   quando   o

montante do tributo dependa de apura€ao.

Paragrafo anico. Nao se considera espontanea a dent]ncia apresentada ap6s
o infcio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscaliza€ao, relacionados

com a infrac5o.

®

TiTUL011. D0 CREDIT0 TRIBUTARlo

Capitulo I. D0 LANCAMENT0

Art. 290°. 0 Credito Tributario regularmente constitufdo somente se modifica

ou extingue, ou tern sua exigibilidade suspensa ou excluida, nos casos previstos nesta lei,

fora  dos quais n5o  podem  ser dispensados,  sob  pena  de  responsabilidade funcional  na

forma da Lei, a sua efetivasao ou as respectivas garantias.

Art. 291°. Compete  privativamente  a  autoridade  administrativa, constituir o

credito  tributario   pelo   lan€amento,   assim   entendido   o   procedimento   administrativo

tendente a verificar a ocorrencia do fato gerador da obrigagao correspondente, determinar

a materia tributavel, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,

sendo o caso, propor a aplica€§o da penalidade cabivel.

Art. 292°. Quando a legislacEio atribuir ao sujeito passivo o clever de antecipar

o pagamento sem previo exame da autoridade administrativa, o lan€amento opera-se pelo

ato em que a referida autoridade tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo

obrigado, expressamente a homologa.



®

Paragrafo IInico. Decorrido o prazo de cjnco anos, a contar da ocorrencia do

fato gerador, sem que a Fazenda Ptiblica se tenha pronunciado, considera-se homologado

o lan€amento e definitivamente extinto o credito, salvo se comprovada a ocorrencia de

dolo, fraude ou simulafao.

Art.293°. 0  lansamento  efetuar-se-a  com  base  nos  dados  constantes  do
Cadastro  Geral  e  nas declara€5es apresentadas pelos contribuintes,  na forma  e  epocas

estabelecidas nesta Lei e em Regulamento.

Art. 294°. Com o tim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidao
das declara€5es apresentadas pelos contribuintes ou responsaveis, e de determinar, com

precisao, a natureza e o montante dos creditos tributarios, a Fazenda Municipal podera:

I - Exigir a qualquer tempo a exibiEao de livros e comprovantes dos atos e

opera€6es que possam constituir fato gerador da obriga€5o tributaria;

11 -Fazer inspes5es mos locais e estabelecimentos onde se exercerem as

atividades sujeitas a obriga€6es tributarias ou nos bens que constituam

materiatributaria,.

111 -Exigir informa€6es e comunica€5es escritas ou verbais;

lv -Notificar o contribuinte ou responsavel para comparecer as reparti€5es

da Fazenda Municipal;

V-Requerer   ordem   judicial    quando    indispensavel    a    realizasao    de

diligencias, inclusive de inspe€5es necessarias ao registro dos locals e

estabelecimentos, assim como dos objetos e livros dos contribuintes e
responsaveis.

Paragrafo tlnico. Nos casos a que se refere o inciso V, os funcionarios lavrarao

termo de diligencia, do qual constar2io especificadamente os elementos examinados.

Art. 295°. E fa[ultado aos prepostos da fiscaliza5ao o arbitramento de bases
tributarias, quando ocorrer sonega€ao cujo montante n5o se possa conhecer exatamente.

Art.296®. Do  lan5amento  efetuado  pela  Administra€ao,  sera  notificado  o

contribuinte, em seu domicflio tributario.

§ 1°. Quando o Municfpio permitir que o contribuinte eleja domicflio tributario
fora  de  seu  territ6rio,  a  notifica€ao  far-se-a  por  via  postal  registrada  com  Avjso  de

Recebimento (AR).

§ 2°. A notifica€ao far-se-a por edital, na impossibilidade de localiza€§o do
contribuinte, ou em caso de recusa do seu recebimento.



Art. 297°. 0 prazo para pagamento ou impugna€ao do lan€amento sera de 20

(vinte) dias, contados do recebimento da notifica€2io, pelo sujeito passivo.

Art. 298°. A notificasao de lan€amento contera:

I -0 nome do sujeito passivo e seu domicflio tributario;

11 -A denomina€ao do tributo e o exercfcio a que se refere;

Ill -0 valor do tributo, sua alfquota e a base de calculo;

lv -0 prazo para recolhimento ou impugna€ao;

V -0 comprovante, para o 6rgao fiscal, de recebimento pelo contribuinte,

Art.299°. Enquanto  n8o  extinto  o  direito  da  Fazenda  Pt]blica,  poder5o  ser
efetuados  lan€amentos  ou  procedida  a  revis5o  e  retifica€ao  daqueles  que  contiveram
irregularidade ou erro.

Art. 300°. 0 lan€amento regularmente notificado ao sujeito passivo s6 pode
ser alterado em virtude de:

I -lmpugna55o do sujeito passivo;

11 -Recurso de oficio;

111 -lniciativa de offcio da autoridade administrativa, mos casos previstos no

artigo anterior.

Capftulo 11. DA SUSPENsfio D0 CREDIT0 TRIBUTARlo

ATt. 3010. A concessao de morat6ria sera objeto de lei especial, atendidos os
requisitos do C6digo Tributario Nacional.

Art. 302°. Suspenders a exigibilidade do credito tributario, a partir da data de

sua efetiva€§o ou de sua consigna€§ojudicial, o dep6sito do montante integral da obriga€8o

tributaria.

Art.3030. A  impugna€ao  apresentada   pelo   sujeito   passivo,   bern  coma  a
concess5o de medida limiar em mandado de seguran€a, suspende a exigibilidade do credito

tributario, independentemente de previo dep6sito.

§1°.Os     efeitos    suspensivos     cessam     pela     decisao     administrativa
desfavoravel, no todo ou em parte ao sujeito passivo e pela cassa€ao da medida liminar

concedida em mandado de seguran€a.



§2°.A  suspensao  da  exigibilidade  do  credito  tributario  nEio  dispensa  o
contribuinte   do   cumprimento  das  obriga€5es  acess6rias   dependentes  da   obriga€ao

principal ou dela consequentes.

®

Capitulo Ill. DA EXTINcfio D0 CREDIT0 TRIBUTARI0

Art. 304®. Extinguem o credito tributario:

I - 0 pagamento;

11 -A compensa55o,.

Ill -A transa€5o;

lv -A remissao;

V - A prescri!ao e a decadencia;

Vl - A convers§o de dep6sito em renda,.

Vll -0 pagamento antecipado e a homologa€5o do lan€amento, nos termos
do disposto no §1° do artigo anterior,.

VIll -A consigna55o em pagamento;

lx -A decisao administrativa irreformavel, assim entendida a definitiva na

6rbita administrativa, que n5o mais possa ser objeto de a€ao anulat6ria;

X -A decisao judicial passada em julgado.

Art.305°.Todo   pagamento   de   tributo   devera   ser   efetuado   em   6rgEio
arrecadador municipal ou estabelecimento de credito autorizado pela administra€5o,  na

forma do Regulamento e no prazo estipulado no nesta Lei Complementar.

Art. 306°. Os cr€ditos tributarios nao pagos na data do vencimento terao o seu
valor  acrescido  de  multa, juros  de  mora  e  corre€ao  monetaria,  seja  qual  for  o  motivo

determinado da falta, sem prejufzo da imposi€ao das penalidades cabiveis e da aplica€ao de

quaisquer medidas de garantias previstas na legisla€§o tributaria, calculados a partir do dia
seguinte ao do vencimento.

§ 1°. Multa por atraso aplicada sobre o valor original do credito tributario, em
dnico momento, a razao de 1% (urn por cento), imediatamente ap6s o vencimento.

§ 2°. juros de mora aplicado sobre  o valor original  do  cr€djto tributfrio,  a
raz5o de 0,033 % (zero virgula zero trinta e tres por cento) ao dia, imediatamente ap6s o
vencimento.



§ 3°. Atualiza€8o  monetaria  sobre  o  valor  original  do  credito  tributario,  a

partir do mes subsequente ao vencimento.

§ 4°. 0 fndice oficial previsto para atualiza€ao monetaria dos valores sera a
varia5ao  do  IPCA  (indice  Nacional  de  Pre5os  ao  Consumidor)  ou  outro  indice  oficial  do

Governo que venha substituir.

Art. 307°. 0 Poder Executivo podera estabelecer em Regulamento, descontos

pela antecipa€8o do pagamento, nas condi€6es que estabele€a.

Art.308°.A    importancia    do    credito    tributario    pode    ser    consignada

judicialmente pelo sujeito passivo nos casos:

I -De  recusa de recebimento, ou  subordina€ao deste ao pagamento de

outro   tributo,   de   penalidade,   ou   ao   cumprimento   de   obriga€§o

acess6ria;

ll-De   subordinasao   do   recebimento   ao   cumprimento   de   exigencias

administrativas sem fundamento legal;

Ill - De  exigencia,  por mais de  uma  pessoa juridica  de direito  pdblico,  de

tributo identico sobre urn mesmo fato gerador.

Paragrafo finico. |ulgada procedente a consigna€ao, o pagamento se reputa

efetuado  e  a  importancia  consignada  e  convertida  em  renda;  julgada  improcedente  a
consignasao  no  todo  ou  em  parte,  cobra-se  o  credito acrescido  de juros  de  mora,  sem

prejufzo das penalidades cabiveis.

Art.309°. 0  sujeito  passivo  tera  direito  a  restituicio  total  ou  partial  das
importancias pagas a tftulo de tributo ou demais cr€ditos tributarios, nos seguintes casos:

I -Cobran5a ou pagamento espontaneo de tributo indevido ou em valor

maior que o devido, em face da legisla€ao tributaria ou da natureza ou

circunstancias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

11 -Erro na identifica€ao do sujeito passjvo, na determina¢ao da alfquota,

no calculo do montante do debito ou na elabora€ao ou conferencia de

qualquer documento relativo ao pagamento;

Ill -Reforma, anulas§o, revogacao ou rescisao de decisao condenat6ria.

§1®.A    restitui€ao    de   tributos   que    comportem,    por   sua    natureza,
transferencia do  respectivo encargo financeiro somente sera feita  a quem  prove  haver

assumido o referido encargo, ou,  no caso de te-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebe-la.



§ Z°. A restitui€5o total ou parcial do lugar a restituicao, na propor€ao, dos

juros de mora, penalidades pecuniarias e demais acrescimos legais relativos ao principal,
excetuando-se os acrescimos referentes a infra€ao de carater formal.

Art. 310°. 0  direito  de  pleitear  a  restituicao  do  tributo  extingue-se  com  o

t6rmino do exercfcio fiscal:

I -Nas hip6teses dos incisos I e 11 do artigo anterior, da data de extin€5o do

cr€dito tributario;

11 -Na hip6tese do inciso Ill do artigo anterior, da data em que se tornar

definitiva a decisao administrativa ou transitar em julgado a decis5o

judicial  que  tenha   reformado,  anulado,  revogado  ou  rescindido  a
decis8o condenat6ria.

Art.311®.Prescreve    em    2    (dois)    anos   a    a€8o    anulat6ria    da    decisao

administrativa que denegar a restitui€ao.

Paragrafo tinic®. 0  prazo  de  prescri€ao  e  interrompido  pelo  infcio  da  a€5o

judicial, recome€ando o seu curso, por metade, a partir da data da intima€ao validamente
feita ao representantejudicial da Fazenda Municipal.

Art.312°, 0  pedido  de  restitui€ao  sera  feito  a  autoridade  administrativa

atraves de requerimento da parte interessada que apresentara prova do pagamento e as
raz6es legais da pretens5o.

§ 1®. A importancia sera restituida dentro de urn prazo maximo de 30 (trinta)
dias a contar da decis§o que se tenha tornado clef initiva na esfera administrativa, favoravel

ao contribuinte,

§ Z®. A  n5o  restitui!ao  no  prazo  definido  imp[icara,  a  partir  de  ent8o,  em
atualiza5§o dos valores de acordo com o calculo de acrescimos estabelecidos nesta Lei.

Art. 3130. Ap6s decisao irrecorrivel favoravel ao contribuinte, no todo ou em

parte, serao restituidas de offcio ao impugnante as importancias relativas ao montante do
cr€dito tributario depositadas na reparti€ao fiscal para efeito de discussao.

Art.314°. Fica   o   Executivo   Municipal   autorizado   a   compensar   creditos

tributarios com creditos lfquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra

a Fazenda Ptlblica, nas condi€5es e sob garantia estipuladas em cada caso.

Paragrafo tinico. Sendo vincendo o credito do sujeito passivo, seu montante
sera  reduzido  de  1%  (urn  por cento)  ao  mss  ou  fra€ao,  correspondente  aos juros  que
decorreria entre a data da compensa55o e a do vencimento.

Art. 315°. Fica o Executivo Municipal autorizado a, sob condi€5es e garantias

especiais, efetuar transac5o com o sujejto passivo da obriga€ao tributaria para, mediante
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concess5es mdtuas, resguardados os interesses municipais, terminar litigio e extinguir o

credito tributario.

Art.316°. Fica   o   Prefeito   Municipal   autorizado  a   conceder  por  despacho

fundamentado, anistia total ou parcial do credito tributario, atendendo:

I - A situa€8o econ6mica do sujeito passivo;

11 -Ao erro ou ignorancia escusaveis do sujeito passivo, quanto a materia

de fato;

Ill -As   considera€5es   de   equidade    relativamente    as   caracterfsticas

pessoais ou materiais do caso;

lv -As condi€5es peculiares a determinada regiao do territ6rio municipal.

Paragrafo tinico. A concessao referida neste artigo nao gera direito adquirido

e sera revogada de offcio sempre que se apure que o beneffcio nao satisfazia ou deixou de
satisfazer as condi€5es ou nao cumpria ou deixou de cumprir os requisitos necessarios a sua

obten€ao,  sem  prejufzo  da  aplica€ao  das  penalidades  cabiveis  nos  casos  de  dolo  ou

simula€ao do beneficiario.

Art. 317°. 0 direito de a  Fazenda  Ptiblica constituir o credito tributario decai

ap6s 5(cinco) anos, contados:

I - Da  data  em  que  tenha  sido  notificada  ao  sujeito  passivo  qualquer

medida preparat6ria indispensavel ao lancamento;

11 -Do  primeiro  dia  do  exercfcio  seguinte  aquele  em  que  o  lan€amento

deveria ter sido efetuado;

111 -Da data em que se tornar definitiva a decisao que houver anulado, por

vrcio formal, a lan€amento anteriormente efetuado.

Art. 318°. A a5ao para a cobran€a do credito tributario prescreve em 5(cinco)

anos, contados da data da sua constituisao definitiva.

§ 1°. A prescri5ao se interrompe:

I - Pela cita€ao pessoal feita ao devedor;

11 -Pelo protestojudicial;

Ill -Por qualquer atojudicial que constitua em mora o devedor;

lv -Por qualquer ato inequivoco, ainda que extrajudicial que importe em

reconhecimento do debito pelo devedor.

§ 2°. A prescri€ao se suspende:
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I - Durante  o  prazo  de  concess5o  de  moratoria  ate  sua  revoga€8o,  em

consequencia de dolo ou simula€ao do beneficiario ou de terceiros em

beneffcio daquele,.

11 -Durante  o  prazo  de  concessao  da  remissao  ate  sua  revoga€ao,  em

consequencia de dolo ou simulacao do beneficiario ou de terceiros em

beneffcio daquele,'

Ill -A partir da inscri€§o do debito em divida ativa, por 180 (cento e oitenta)

dias, ou ate a distribui€ao da execu€5o fiscal, se esta ocorrer antes de
findo aquele prazo.

Art. 319°. A autoridade municipal, qualquer que seja seu cargo ou fun€ao, e
independentemente   de   vfnculo   empregatfcio   funcional   respondera   civil,   criminal   e

administrativamente   pe[a   decadencia   ou   prescric§o  de  creditos  tributarios  sob   sua
responsabilidade,  ou  que  tenham  ocorrido  por  sua  omissao,  cumprindo-lhe  indenizar  o

Municfpio dos valores correspondentes, devidamente atualizados pelos indices oficiais de

atualiza€ao monetaria.

Art.320°. Sao  tambem  causas  de  extin!Eio  do  credito  tributario  a  decis8o

administrativa irreformavel, assim entendida a definitiva na 6rbita administrativa que nao

mais possa ser objeto de a€5o anulat6ria, bern como a decisaojudicial da qual nao caiba mais

recurso a instancia superior.

Capitulo IV. DA EXCLUSA0 DO CREDIT0 TRIBUTAR]O

Art. 321°. Excluem o credito tributario:

I - A isenc§o;

11 -A anistia.

ParagTafo llnico. A exclusEio do credito tributario nao dispensa o cumprimento

das obriga€6es acess6rias dependentes da obriga¢ao principal cujo credito seja exclui'do, ou

dela consequente.

Art. 3220. A isenfao e a dispensa do pagamento de urn tributo por disposi€ao

expressa da lei.

Art. 323°. A isen5ao sera concedida expressamente para determinado tributo,

com  especif icas5o  das  condi€5es  a  que  deve  se  submeter  o  sujeito  passivo,  e  salvo

disposi55o em contrario, nao e extensiva:

I -As taxas e a contribui€ao de melhoria,.

11 -Aos tributos instituidos posteriormente a sua concessao;
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Art. 324°. A isen€ao pode ser concedida:

I-Em   carater  geral,   embora   sua  aplicabilidade   possa   ser   restrita   a

determinada  area  ou  zona  do  Municfpio,  em  fun€ao  de  condi€6es

peculiares;

11 -Em carater individual, por despacho da autoridade administrativa, em

requerimento no qual o interessado fa€a prova do preenchimento das

[ondi€5es e do cumprimento dos requisitos previstos na lei para a sua

concessao.

§1°. Tratando-se   de  tributos   lan€ados   por  periodo  certo,  o   despacho
referido neste artigo devera ser renovado antes da expira€ao de cada perfodo, cessando

automaticamente  os  seus  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  perfodo  para  o  qual  o

interessado deixar de promover a continuidade do requerimento da isen€ao.

§ 20. 0  despacho  referido  neste  artigo  nao  gera  direito  adquirido  e  sera
revogado de oficio, sempre que se apure que o benef iciado n§o satisfazia ou deixou de

satisfazer as condi55es ou nao cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concess§o

do favor, cobrando-se o credito acrescido de juros de mora, com imposi€5o da penalidade

cabivel, nos casos de dolo ou simula€ao do beneficiado ou de terceiro em beneficio daquele.

Art.325®.A    anistia    abrange    exclusivamente    as    infra€5es    cometidas

anteriormente a vigencia da lei que a concede, nao se aplicando aos atos qualificados em lei

como  crime,  contraven€ao  ou  conluio  ou  tenham  sido  praticados  com  dolo,  fraude  ou

simula€§o pelo sujeito passivo ou terceiro em beneffcio daquele.

Art. 326®. A anistia pode ser concedida:

I - Em carater geral;

11 -Limitadamente:

a) As infra€5es da legisla€ao relativa a determinado tributo;

b) As infraE5es punidas com penalidades pecuniarias, ate determinado

montante, conjugadas ou nao com penalidades de outra natureza,.

[) A  determinada  regiao  do  territ6rio  do  Municfpio,  em  fun€ao  de

condi€5es a ela peculiares;

d) Sob [ondicao do pagamento do tributo no prazo nela f ixado, ou cuja

fixa€8o seja por ela atribuida a autoridade administrativa.

§ 1°. Quando nao concedida em carater geral, a anistia e efetivada, em cada
caso,  par despacho do  Prefeito,  em  requerimento  no  qual  o  interessado fa prova  do

iiill
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preenchimento das condi€eies e do cumprimento dos requisitos previstos na lei para sua
concessao.

§ 2°. 0  despacho  referido  neste  artigo  nao  gera  direito  adquirido  e  sera
revogado de oficio, sempre que se apure que o benef iciado  nao satisfazia ou deixou de

satisfazer as condi€5es ou nao cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessao

do favor, cobrando-se o credito acrescido de juros de mora, com imposi€§o da penalidade

cabivel,  nos  casos  de  dolo  ou  simula€5o  do  beneficiado  ou  de  terceiros  em  benefi'cio

daquele.

Capitulo V. DAS GARANTIAS E PRIVILEGI0S D0 CREDIT0

TRIBUTARI0

Art. 327°. Sem prejufzo dos privilegios especiais sobre determjnados bens, que
sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do credito tributario a totalidade dos bens

e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu esp6lio ou sua massa

falida,    inclusive    os    gravados    por    Gnus    real    ou    clausula    de    inalienabilidade    ou

impenhorabilidade, seja qual for a data da constitui€5o do Onus ou da clausula, excetuados

unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoraveis.

Art. 328°. O credito tributario prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza

ou o tempo da  constitui€8o deste,  ressalvados os creditos decorrentes da legisla€2io do

trabalhol

Art.329°.Salvo    quando    expressamente    autorizado    por    lei,    nenhum
departamento  da  administra€ao   ptiblica  municipal,  ou  de  suas  autarquias,  celebrara

contrato   ou   aceitara   proposta  em   concorrencia   ptiblica  sem   que   o  contratante  ou

proponente fa€a  prova da  quitac§o de todos os tributos devidos a  Fazenda,  relativos a
atividade em cujo exercfcio contrata ou concorre.

TfTUL0111. ADMINISTRAcfio TRIBUTARIA

Capftulo I. DA FISCALIZA€A0

Art. 330°. Compete a Administra[ao Fazendaria Municipal, por seus 6rgaos e

agentes especializados, a fiscaliza€Eio do cumprimento das normas da legisla€ao tributaria.

Art. 331°. Para os efeitos da legisla¢io tributaria, nao ten apli[a€io quaisquer

disposi€ao  legais  excludentes  ou  limitativas  do  direito  do  fisco  municipal  de  examinar

mercadorias,  Iivros,  arquivos  documentos,  papeis  e  efeitos  comerciais  ou  fiscais,  dos

contribuintes e responsaveis pela obriga€ao tributaria, ou da obriga€5o deste de exibi-16s,
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Paragrafo tinico. Os livros obrigat6rios de escriturac8o comercial e fiscal e os

comprovantes  dos  lan€amentos  neles  efetuados  ser5o  conservados  ate  que  ocorra  a

prescri€ao dos creditos tributarios decorrentes das opera€6es a que se refiram.

Art.332°. A   autoridade   de   fiscalizaEao   municipal   proceder   ou   presidir   a

quaisquer diligencias de fiscalizas5o lavrara os termos necessarios para que se documente
o infcio do procedimento, na forma e prazos deste C6digo e do Regulamento.

Paragrafotinico. Os  termos  decorrentes  da  atividade  fiscalizadora  serao
lavrados,  sempre  que  possivel,  em  livro  fiscal,  extraindo-se  c6pia  para  anexa€ao  ao

processo;  quando  nao  lavrados em  livro,  entregar-se-a  c6pia  autenticada  a  pessoa  sob
fiscaliza€5o.

Art. 333°. Mediante  intima€ao  escrita,  sgo  obrigados  a  prestar a  autoridade

administrativa todas as informas5es de que disponham com rela5ao aos bens, neg6cios ou

atividades de terceiros:

I - Os tabeli5es, escrivaes e demais serventuarios de offcio,.

Il-Os   bancos,   PAE's,   casas   bancarias,   Caixas   Econ6micas   e   demais

institui€5esfinanceiras;

Ill -As empresas de administra€ao de bens;

lv -Os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - Os inventariantes;

Vl -Os sindicos, comissarios e liquidatarios,'

Vll -Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe.

Par5grafo anico. A obriga€ao prevista neste artigo nao abrange a presta€ao
de informa€5es quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a

observar segredo em razao de cargo, offcio, fun€ao, ministerio, atividade ou profiss§o.

Art.3340.Sem   prejufzo   do   disposto   na   legisla€ao   criminal,   e   vedada   a

divulga€ao, para qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal ou de seus funcionarios, de

qualquer informa€ao, obtida em razao do offcio, sobre a situa€ao econ6mica ou financeira
dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus neg6cios ou
atividades.

Paragrafo anico. Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente, os casos

previstos no artigo seguinte e os de requisi€ao regular da autoridade judiciaria no interesse
dajusti€a.

Art. 335°. Os agentes da administra€ao fiscal do Municfpio poderao requisitar

auxflio  da  for¢a  pdblica federal,  estadual  ou  municipal,  quando vitimj±s de embara5o ou

•RE         ra

/Z- i= ,`.T ,j'  /` : ct  9 5 '.I El  i 4 7



®

desacato  no  exercfcio  de  suas fun€5es,  ou  quando  necessario  a  efetiva€§o  de  medida

prevista na legisla€ao tributaria, ainda que nao se con figure fato definido em lei como crime
ou contraven€5o.

Art. 336°. 0 procedimento fiscal tern inicio com:

I -0 primeiro ato de oficio, escrito,  praticado  por servidor competente,

cientificado o sujeito passivo da obriga€ao tributaria ou seu preposto;

11 -A apreensao de bens, documentos ou livros.

§ 1°. O infcio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
rela€ao aos atos anteriores e, independentemente de intima€5o, a dos demais envolvidos

nas infra€6es verificadas,

§ 2°. Iniciado o procedimento fiscal, terao os agentes fazendarios o prazo de
30  (trinta)  dias  para concluf-lo,  salvo quando o contribuinte esteja  submetido a  regime

especial de fiscaliza€8o.

Art. 337°. A  fiscaliza€Eio  sera  exercida  sobre  todas  as  pessoas  sujeitas  ao

cumprimento de obriga€5es tributarias, inclusive aquelas imunes ou isentas.

Capitulo 11. PROCESS0 ADMINISTRATIV0 TRIBUTARI0

Secio I. D0 PROCESSO

Art. 338°. A Administra€ao Municipal tern o prazo de 30 (trinta) dias, contados

do termino do perfodo de que disp5e o sujeito passivo para impugna€§o, para a pratica dos

atos processuais na esfera administrativa, relativos a exigencia de creditos tributarios.

Art. 339°. Os atos e termos processuais conterao somente o indispensavel a
sua  finalidade,  sem  espa€o  em  branco  e  sem  entrelinhas,  rasuras  ou  emendas  n§o
ressalvadas.

Art. 340°. Os prazos ser8o continuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
infcio e incluindo-se o do vencimento,' s6 se iniciam ou vencem em dia de expediente normal

no 6rgao em que corra o processo ou deva ser praticado o ato,

Art. 341°. A exigencia do credito tributario e as a;5es ou omiss@es do sujeito

passivo  que  contrarie  a  legisla€ao  tributaria,  serao  formalizadas  em  auto  de  infra€ao
distinto para cada tributo.

Paragrafot]nico. Quando  mais  de  uma  infrasao  a  legisla€Eio  de  urn tributo

decorrer do mesmo fato e a comprova€ao dos ilfcitos depender dos mesmos elementos de
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convic€ao, a exigencia sera formalizada em urn s6 instrumento, no local da verifica€8o da

falta, e alcancar5 todas as infra€5es e infratores.

Art. 342®. 0 auto de infra€ao sera lavrado por servidor competente, no local da

verifica€§o da falta, e contera obrigatoriamente:

I -A qualifica€ao do autuado;

11 -0 local, a data e a hora da lavratura;

Ill -A descri€§o do fate;

lv -A disposi¢5o legal infringida e a penalidade aplicavel;

V -A determina€ao da exigencia e a intimacao para cumpri-la ou impugna-

la no prazo de trinta dias;

Vl -A assinatura do autuante e a indicacao se seu cargo, fun€8o e o ntimero

de matrfcula.

Art. 343°. As  incorre€6es  ou  omiss5es  verificadas  no  auto  de  infra€§o  nao

constituem  motivo  de nulidade do  processo,  desde  que  no  mesmo  constem  elementos

suficientes para determinar a infra€ao e o infrator.

§ 1°. Havendo reformulaEao ou altera€ao do auto de infra€ao sera devolvido
ao contribuinte autuado o prazo de defesa,

§ 2°. A assinatura do autuado podera ser aposta no auto, simplesmente ou
sob protesto, e, em nenhuma hip6tese implicara em conf issao da falta arguida, nem sua
recusa agravara a infra€ao ou anulara o auto.

Art. 344°. Ap6s a lavratura do auto, o autuante inscrevera em livro fiscal do
contribuinte, termo do qual devera constar relato do fato, da infra€ao verificada, a men€5o

especificada  dos  documentos  apreendidos,  em  modo  a  possibilitar  a  reconstitui€ao  do

processo.

Art. 345°. Lavrado o auto,  os autuantes terao o  prazo  improrrogavel  de 48

(quarenta e oito) horas para entregar c6pia dele ao 6rg5o arrecadador.

Art. 346°. Considera-se intimado o contribuinte:

I -Na data da ciencia aposta no auto ou da declara€ao de quem tiver feito

a intima€5o, se pessoal;

11 -Na  data  do  recebimento,  por via  postal  ou  telegrafica,.  se  a  data for

omitida,15 (quinze) dias ap6s a entrega da intima55o a agencia postal-

telegrafica;



Ill -Trinta dias ap6s a publicacao ou afixa€ao do edital, se este for o meio

utilizado.

Art. 347°. Conformando-se  o  autuado  com  o  auto  de  infra€5o  e  desde  que
efetue o pagamento das importancias exigidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados
da respectiva lavratura, o valor das multas sera reduzido de 50% (cinquenta por cento) e o

procedimento administrativo tributario ficara extinto.

Art. 348°. Nenhum  auto de  infra5ao  sera  arquivado  nem  cancelada  a  multa
fiscal sem previo despacho da autoridade administrativa.

Art.349°. Poderao   ser   apreendidos   bens   m6veis,   livros,   documentos   e
mercadorias, existentes em poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam

•               ::°u|taerdae€a!:for::::s;::a:eago'.S'a€§°  tr'butar`a  °u  houver  suspeitas  de  fraude,  simuia€ao,

Art. 350®. A apreensao sera objeto de lavratura de termo pr6prio, devidamente
fundamentado, contendo a descrisao dos bens ou documentos apreendidos, com indica€§o

do lugar onde ficarem depositados e o nome do depositario, se for o caso, alem dos demais

elementos indispensaveis a identifica€5o do contribuinte e descri€§o clara e precisa do fato

e a indica€8o das disposi€5es legais.

ATt.351°.A   restitui5ao   dos   documentos   e   bens   apreendidos   sera   feita

mediante recibo e contra dep6sito das quantias exigidas, se for o caso.

Art. 352°. Os documentos apreendidos poder8o ser devolvidos a requerimento

do autuado, ficando no processo c6pia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso
o original nao seja indispensavel a este tim.

Art.353°.O   servidor  que   verificar   a   ocorrencia   de   infra!ao   a   legisla!ao

tributaria municipal e nao for competente para formalizar a exigencia, comunicara o fato,

em  representa€5o  circunstanciada,  a  seu  chefe  imediato,  que  adotafa  as  providencias
necessarias.

Art. 354°. A impugna€5o da exigencia instaura a fase litigiosa do procedjmento

administrativo tributario.

Art. 355°. A impugna€ao mencionara:

I -A autoridadejulgadora a quem e dirigida;

11 -A qualificae§o do impugnante;

lil -Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

lv -As diligencias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos

os motivos que asjustifiquem. L,-
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Art. 356°. 0 sujeito passivo podera, conformando-se com parte dos termos da

autua€ao, recolher os valores relativos a essa parte ou cumprir o que for determinado pela

autoridade fiscal, contestando o restante.

Art. 357°. Anexada  a  defesa,  sera  o  processo  encaminhado  ao  funcionario
autuante ou outro servidor designado para que, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogaveis a

criterio do titular da Fazenda Municipal, se manifeste sobre as raz5es oferecidas.

Art.358°.A    Autoridade    Administrativa    determinara,    de    offcio    ou    a

requerimento do sujeito passivo, em qualquer instancia, a realiza€5o de pericias e outras

diligencias,  quando  as  entender  necessarias,  fjxando-lhes  prazo  e  indeferira  as  que

considerar prescindiveis, impraticaveis ou protelat6rias.

§ 1°. A  Autoridade  Administrativa  designar5  agente  da  Fazenda  Ptiblica
Municipal e/ou perito devidamente qualificado para a realiza€ao das diligencias.

§ 2°. 0 sujeito  passivo  podera  participar das diligencias,  pessoalmente ou
atraves de seu preposto ou representante legal, e as alega€6es que fizer serao juntadas ao

processo para serem apreciadas nojulgamento.

Art.359°. Ngo   sendo   cumprida   nem   impugnada   a   exigencja   de   creditos
tributarios  do  Municfpio,  sera  declarada  a  revelia  e  permanecera  o  processo  no  6rg§o

preparador pelo prazo de 30 (trinta) dias, para [obran5a amigavel do cr€dito.

Paragrafo IInico. Esgotado o prazo de cobran€a amigavel sem que tenha sido

pago o credito tributario, o 6rgao fazendario municipal declarara o sujeito passivo devedor
remisso e encaminhara o processo a autoridade competente para inscri€2io em divida ativa

e posterior cobran€a judicial.

Art. 360°. 0 processo sera organizado em ordem cronol6gica e tera suas folhas
numeradas e rubricadas.

Art. 361®. 0 julgamento do processo compete:

I -Em  primeira instancia: Aos auditores fiscais do Municfpio, ou, na falta

destes, ao Secretario de Finan€as ou Fazenda Municipal;

11 - Em segunda instancia: Aos Conselhos de Tributos ou Contribuintes do

Municfpio, ou, na falta destes, ao Prefeito Municipal.

Sesao 11. DO]ULGAMENT0 EM PRIMEIRA INSTANCIA

Art. 362°. 0 processo sera julgado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua
entrada no 6rgao incumbido dojulgamento.
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Art. 363°. Na apreciac5o da prova, a autoridade julgadora formara livremente

sua convic€ao, podendo determinar as diligencias que entenderem necessarias.

Art. 364°. A  decisio  contera  relat6rio  resumido  do  processo,  fundamentos
legais, conclusao e ordem de intima€ao.

§1°.A  autoridade  municipal  clara  ciencia  da  decisao  ao  sujeito  passivo,
intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la, no prazo de 30 (trinta) dias.

§2°. NEio  sendo  proferida  a  decisao  no  prazo  legal,  nem  convertido  o

julgamento em diligencia, podera a parte interpor recurso voluntario, coma se fora julgado

procedente  o  auto  de  infra€ao  ou  improcedente  a  impugna€ao  contra  o  lan€amento,
cessando, com a interposi€ao do recurso, a jurisdiE5o da autoridade de primeira instancia.

Art. 365°. Da  decisao  cabers  recurso voluntario  do  sujeito  passivo,  total  ou

parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes a ciencia dela,

Art. 366°[ A autoridade de primeira inst§ncia recorrera de oficio sempre que a

decis5o for contraria, no todo ou em parte, ao Municipio.

Se€ao Ill. DO]uLGAMENT0 EM SEGUNDA INSTfiNCIA

Art. 367°. 0 julgamento pelo 6rgao de segunda instancia far-se-a nos termos

de seu regimento interno e/ou de Regulamento, quando couber ao Prefeito,

§ 1°. 0  6rgao  competente  clara  ciencia  ao  sujeito  passivo  da  decisao  de
segunda instancia, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 20. Cabers pedido de reconsidera€ao, com efeito suspensivo, no prazo de
30(trinta)djas,contad'osdaciencia:

I -De decisao que der provimento ao recurso de offcio;

11 -De  decisao  que  negar  provimento  total  ou  parcialmente,  a  recurso

voluntario.

Art. 368°. A  decisao  na  instancia  administrativa  superior  sera  proferida  no

prazo  maximo  de  90  (noventa)  dias,  contados  da  data  do  recebimento  do  processo,
aplicando-se para ciencia do despacho, as modalidades previstas para a primeira instancia.

Paragrafo anico. Decorrido o prazo definido neste artigo sem que tenha sido

proferida a decis5o, n5o serao computados juros e atualiza€8o monetaria a partir dessa
data.

Art. 369°. Da decisao de l]ltjma instancja administrativa sera dada ciencia com

intima€5o para que o sujeito passivo a cumpra se for o caso, no prazo (trinta) dias
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Art. 370°. S2io  definitivas  as  decis5es  de  qualquer  das  instancias,  uma  vez

esgotado o prazo legal para interposi€ao de recurso, salvo se sujeitas a recurso de offcio.

Art. 371°. No caso de decisao definitiva favoravel ao sujeito passivo, cumpre a

autoridade preparadora exonera-lo, de oficio, das agravantes decorrentes do litfgio.

Secao IV. DA CONSuLTA D0 PROCESS0

Art. 372°. Ao sujeito passivo e assegurado o direito de efetuar consulta sobre
jnterpreta€5o e aplica€ao da legisla€ao tributaria, desde que feita antes de a€5o fiscal e

segundo as normas desta lei e do Regulamento.

Art.373°.A  consulta   sera   dirigida   ao   titular   da   Fazenda   Municipal   com

apresenta5ao clara e precisa do caso concreto e de todos os elementos indispensaveis ao

entendimento   da   situa€ao   de  fato,   indicados  os   dispositivos   legais  e   instruida,   se

necessario, com documentos.

Art.374°. Nenhum   procedimento  fiscal   sera   instaurado   contra   o   sujeito

passivo  relativamente  a  especie  consultada,  a  partir  da  consulta  ate  o  trigesimo  dia
subsequente a data da ciencia de decis5o de primeira ou segunda instancia, consideradas

definitivas.

Art. 375°. A resposta a consulta sera respeitada pela Administragao, salvo se

baseada em elementos inexatos fornecidos pelo contribuinte,

Art. 376°. A formula5ao de consulta nao tera efeito suspensivo da cobran€a de

tributos e respectivas atualiza56es e penalidades.

Paragrafo t]nico. 0 consulente podera evitar a oneragao do debito, por multa,

juros  de  mora  e  atualiza€ao  monetaria  efetuando  o  pagamento  ou  o  previo  dep6sito
administrativo das importancias que, se indevidas, serao restituidas dentro do prazo de 30

(trinta) dias contados da notifica€ao ao consulente.

Art. 377°. A Autoridade Administrativa clara resposta a consulta, no prazo de

60 (sessenta) dias,

Paragrafo tinico. Do  despacho  proferido  em  processo  de  consulta,  cabers

pedido de reconsidera€5o, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua notifica€ao, desde que
fundamentado em novas alega€6es.



Capitulo Ill.  PROCESS0 ADMINISTRAT.V0 TRIBUTARI0

Art. 378°. Constitui  Divida Ativa  Municipal  a  definida como tributaria  ou  nao

tributaria na Lei n°.4,320 de 17 de mar€o de 1964, com as alteras5es posteriores, a partir da

data  de  sua  inscri¢ao  feita  pelo  6rgao  competente  para  apurar a  liquidez  e  certeza  do

cr6dito.

Paragrafotinico. A  Divida  Ativa  Municipal  abrange  atualiza5ao  monetaria,

multa e juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Art.379°. A  Fazenda  Municipal  inscrevera  em  Divida  Ativa  os  d6bitos  n8o

liquidados no vencimento, a partir do primeiro dia l]til do exercicio seguinte.

Par5grafo t]nico. Se o credito municipal se encontra em vias de prescrever, a

inscri€§o   e   demais   providencias   de   cobran€a   judicial   serao   imediatas,   pelo   6rgao

competente fazendario.

Art. 380°. Os creditos do  Municfpio ser5o cobrados amigavelmente antes de

sua execu€ao, conforme previsto nesta lei.

Art. 381°. A inscri€ao suspenders a pres[ri€ao para todos os efeitos de direito

por 180 (cento e oitenta) dias ou ate a distribui€ao da execusao fiscal, se esta ocorrer antes
de findo aquele prazo,

Art. 382°. A  Divida  Ativa  Municipal  sera  apurada  e  inscrita  na  Procuradoria

juridica ou no 6rg5o fazendario competente.

Art. 383°. 0 Termo de lnscri€§o de Divida Ativa devera conter:

I -0 nome do devedor, dos corresponsaveis e, sempre que conhecido, o

domicflio ou residencia de urn e de outro;

11 -0  valor  originario  da  divida,  bern  como  o  termo  inicial  e  a  forma  de

calcular  os  juros  de  mora  e  demais  encargos  previstos  em  lei  ou

contrato;

Ill -A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da divida;

lv -A indica€ao de estar a divida sujeita a atualiza€ao monetaria, bern como

o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o calculo;

V -A data e o numero da inscri€ao no Livro da Divida Ativa,'

Vl -Sendo  o  caso,  o  ndmero  do  processo  administrativo  ou  do  auto  de

infra€ao, se neles estiver apurado o valor da divida.

§ 1°. A Certidao de Divida Ativa contera os mesmos elementos do Termo de
lnscric5o e sera autenticada pela autoridade competente.
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§2°.0  Termo   de   lnscri€ao   e   a   Certidao   de   Divida   Ativa   poderao   ser

preparados e numerados por processo manual, mecanico ou eletr6nico.

§ 3°. Ate a decisio de primeira inst§ncia, a Certidao de Divida Ativa podera
ser emendada ou subtrafda, assegurada ao executado a devolu€ao do prazo para embargos.

Art. 384°. A omissao de quaisquer requisitos previstos no artigo anterior ou o
erro a eles relativo sao causas de nulidade da inscri€ao e do processo de cobran€a dela

decorrente, mas a nulidade podera ser sanada ate decisio judicial de primeira instan[ia,

mediante   substitui€§o   da   certidao   nula,   devolvido   ao   sujeito   passivo,   acusado   ou

interessado o prazo para defesa, que somente poder5 versar sobre a parte modjficada.

Art. 385°. 0 debito inscrito em  Divida Ativa, a critErio do 6rgao fazendario e

®                respeitado o disposto nesta Lei podera ser parcelado em ate 10 (dez) pagamentos mensais
e sucessivos, nos termos do Regulamento.

§1°.0     parcelamento     sera     concedido     mediante     requerimento     do
interessado, implicando no reconhecimento da Divida.

§ 2°. 0 nao pagamento de quaisquer das presta55es na data fixada importara
no vencimento antecipado das demais e na imediata cobran€a do credito,

Capitulo IV. DAS CERTID6ES NEGATIVAS

Art. 386°. A prova da quita€ao dos tributos, quando a Lei exigir, sera feita por
certidao negativa, expedida a vista de requerimento do interessado, que contenha todas as
informas5es necessarias a identificas§o de sua pessoa, domicflio fiscal e ramo de neg6cio

•                ou atividade e indique o perfodo a que se refere o pedido.

Paragrafo tinico. A certidEio negativa sera sempre expedida nos termos em

que tenha sido requerida e sera fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do
requerimento na reparticao.

Art.387°. Independentemente     de     disposi5ao     legal     permissiva,     sera
dispensada  a  prova  de quita€ao de tributos,  ou  o  seu  suprimento,  quando  se tratar de

pratica de ato indispensavel para evjtar a caducidade de direito, respondendo, porem, todos
os  participantes  no  ato  pelo  tributo  porventura  devido,  juros  de  mora,  a  atualiza€5o

monetaria,   se   couber,   e   penalidades  cabiveis,  exceto  as  relativas  a   infra€5es  cuja

responsabilidade seja pessoal ao infrator.

Art. 388°. A certidao negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro
contra a Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o funcionario que a expedir, pelo

pagamento do credito tributario e os acr6scimos legais.
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Paragrafoanico. 0   disposto   neste   artigo   nao  exclui   a   responsabilidade
criminal e funcional que no caso couber.

Capitulo V.  DAS INFRAC6ES E PENALIDADES

Art. 389°. Constitui  infra!ao  toda  a€Eio ou  omissao,  voluntaria,  ou  nao,  que
importe   na   inobservancia,   por   parte   do   contribuinte   ou   responsavel,   de   normas

estabelecidas por esta Lei e por seu Regulamento, ou de atos administrativos de carater
normativo.

Art.390°. Independentemente    dos    limites    estabelecidos    nesta    Lei,    a

.             ::::::::::::,ea:,,i:::::::ad:arse::a;ontav::::zpao:::,nr::;.daocroeTeT::t::,:r:obro, e, a cada nova

Paragrafo tinico. Considera-se  reincidencia  a  repeti€§o  de  infra€ao  a  urn
mesmo dispositivo legal, pela mesma pessoa ffsica ou jurfdica, no perfodo de dois anos.

Art.391®.As        multas        serao        cumulativas,        quando        resultarem

concomitantemente do n5o cumprimento de obriga€5o tribut5ria principal e acess6ria.

Art. 392°. Apurada a pratica de crime de sonega€ao f iscal, a Fazenda Municipal

solicitara ao 6rgao de seguran5a pdblica as providencias de carater policial necessarias a

apura€ao do ilicito penal, e remeterao obrigatoriamente ao Ministerio Ptiblico os elementos

comprobat6rios de infra€§o com vista a instru€ao do competente procedimento criminal.

Paragraf® tinico. Constitui crime de sonega5ao fiscal:

®
I -Prestar declara€ao falsa ou omitir, total  ou  parcialmente,  informa€ao

que deva ser produzida aos agentes da Fazenda Ptiblica, com a inten€ao
de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e

quaisquer adicionais devidos por lei,.

11 -lnserir  elementos  inexatos  ou  omitir  rendimentos  ou  opera€6es  de

qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais,
com  a  inten€§o de exonerar-se do  pagamento de tributos devidos a

Fazenda Ptiblica,.

Ill-Alterar   faturas   e   quaisquer   documentos   relativos   a   opera€5es

mercantis com o prop6sito de fraudar a Fazenda Pjlblica;

lv-Fornecer   ou   emitir   documentos   graciosos   ou   alterar   despesas,

majorando-as com o objetivo de obter dedusao de tributos devidos a

Fazenda ptlblica sem prejufzo das san€5es administrativas cabiveis.
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Art.393°. Quanto  ao  lssQN,  considera-se  omissao  no  registro  da  receita

tributavel, as seguintes hip6teses:

I -As entradas de numerario de origem n5o comprovada;

11 -Os suprimentos encontrados na escrita comercial do contribuinte sem

documenta€§o habil, id6nea ou coincidente em datas e valores com as

importancias supridas, e cuja disponibilidade financeira do supridor nao

esteja comprovada;

Ill -Qualquer irregularidade verificada em  maquina  registradora  utilizada

pelo    contribuinte,    ressalvada    hip6tese    de    defeito    mecanico,
devidamente   comprovado    por   documento   fornecido    por   quem

providenciar a conserto;

lv -A  ocorrencia  de  saldo  credor  nas  contas  do  ativo  circulante  ou  do

realizavel contabil;

V-A   efetivas8o   de   pagamento   sem   correspondente   disponibilidade

financeira;

Vl -A adultera€ao de livros ou de documentos fiscais;

VII -A emissao de documento fiscal consignando pre€o inferior ao valor da

opera5ao,.

Vlll -A presta€ao de servi€os sem a correspondente emissEio de documento

fiscal ou sem o respectivo lan€amento na escrita fiscal ou comercial;

lx -0 infcio da atividade sem que o sujeito passivo tenha providenciado seu

registro no Cadastro Fiscal do Municfpio;

X -A indica5ao na escritura€§o de saldo credor de caixa;

Xl -A falta de escritura€ao de pagamentos efetuados;

Xll -A manuten95o no passivo de obrjga55es j6 pagas ou cuja exjgjbiljdade

nio seja comprovada;

Xlll -Existencia de ativos na realidade fatica que nao estejam, por outro lado,

registrados nas demonstra€5es cont5beis -ativo oculto;

XIV -Diferen€a entre os valores informados pelas administradoras de cart8o

de  credito ou  debito  em  conta  corrente  e  demais  estabelecimentos
similares  e  aqueles  registrados  nas  escritas  fiscal   ou  contabil  do

contribuinte ou nos documentos por ele emitidos.
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Art.394°. Sao    sujeitos    a    interdi€ao    temporaria    os    estabelecimentos

comerciais,  industriais  ou  de  presta€ao  de  servi€os  que  violarem  as  normas  de  sal]de,

sossego,   higiene,   seguran€a,   funcionalidade,   moralidade   e   outros   de   interesse   da

coletividade, face a constata€ao pelo 6rgao competente.

Paragrafo tinico. A  libera€ao  dos  estabelecimentos  infratores  somente  se
clara na sua plenitude, a irregularidade constatada.

Art. 3950. Os tributos nao recolhidos no prazo determinado serao acrescidos de

multas de 5% (cinco por cento) calculadas sobre o valor atualizado.

Art. 396°. As infras6es a legisla¢ao tributaria serao punidas com as seguintes

multas, aplicadas sobre o valor atualizado do tributo, se for o caso:

I -1000/o  (cem  por  cento)  do  valor  do  tributo,  quando  nao  tiver  sido

efetuada a respectiva escritura€8o;

11 -50% (cinquenta por cento) do valor do tributo, quando, embora tenha

havido   a   escritura€ao   do   imposto   devido,   n8o   foi   efetuado   o

recolhimento;

Ill -100% (cem por cento) do valor de referencia, quando o sujeito passivo

iniciar atividade sujeita ao ISS, sem a respectiva inscri€ao no Cadastro

de Atividades  Econ6micas Municipais,  deixar de  informar posterjores

altera55es ou, sendo proprietario ou titular de domfnio l]til de im6vel,

deixar de efetuar o respectivo registro no Cadastro lmobiliario Fiscal;

lv -80% (oitenta por cento) do valor de referencia, quando ocorrer erro,

omissao ou falsidade na declara€ao de dados feita pelo sujeito passivo;

V -15 (trinta) VR's ao sujeito passivo que negar a prestar informa€6es ou

por qualquer modo tentar embara€ar, iludir, dificultar ou impedir a a55o
dos agentes do fisco, no desempenho de suas fun€5es normais;

Vl -100% (cem por cento) do valor de referencia, ao sujeito passivo que

nao possuir livros fiscais e documentos exigidos em lei ou regulamento,.

Vll -100% (cem por cento) do valor de referencia, ao sujeito passivo que

deixar   de   emitir   nota   fiscal   ou   outro   documento   exigido   pela

Administra€8o;

Vlll -30  (trinta)  VR`s  ao  sujeito  passivo  que  deixar  de  apresentar  ou  se

recusar a exibir livros, notas ou documentos fiscais de apresenta€§o ou

remessa obrigat6ria ao fisco;

lx - 50% (cinquenta por cento) do valor de referencia, ao sujeito passivo

que,  na  condi€ao de contribuinte  substituto, for obrigado a  reter na

.?z'.
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fonte  o  imposto  devido  por  pessoas  fisicas  ou juridicas,  sem  que  a

reten55o tenha sido efetuada;

X -100% (cem porcento)dovalorde referencia,aosujeitopassivo      que,

tendo efetuado a reten€ao na fonte prevista na lei, deixou de proceder
ao recolhimento da referida importancia, como contribuinte substituto,.

Xl -60% (sessenta por cento) do valor de referencia, ao contribuinte e a

graf ica  que  encomendar  e  imprimir,  respectivamente,  documentos
fiscais sem a previa autoriza€E=o da reparti€ao fiscal;

Xll -100% (cem por cento) do valor de referencia, ao sujeito passivo que

nio   mantiver   sob   guarda,   pelo   prazo   determinado   os   livros   e

documentosfiscais,'

XIll -50% (cinquenta por cento) do valor de referencia, ao sujeito passivo

que    permitir    a    retirada    de    livros    e    documentos    fiscais    do
estabelecimento, sem autoriza€ao do fisco;

XIV -5%  (cinco  por cento)  do valor de  referencia,  ao  sujeito  passivo  que

registre dados incorretos na escrita fiscal ou nos documentos fiscais;

XV - 50% (cinquenta por cento)  do valor de  referencia, pelo exercfcio de

qualquer atividade, sem o previo licenciamento da Prefeitura;

Xvl -1% (hum por cento) do valor de referencia, ao sujeito passivo que emitjr

documento fiscal sem conter o ntimero de inscri€ao do contribuinte;

XVII -1% (hum por cento) do valor de referencia, pela falta de declaraEao de

dados obrigat6rios;

XVIIl -50% (cinquenta por cento) do valor de referencia, pela sonega€ao de

documentos para apura€ao do pre€o dos servi€os;

XIX-60%   (sessenta  por  cento)   do  valor  de  referencia,   pela  falta  de

comunica€§o, pelo sujeito passivo, do encerramento de atividades, ou

comunica€ao    ap6s    o     prazo    previsto    no     Regulamento,    para

cancelamento e baixa de inscri€ao;

XX - 50% (cinquenta por cento) do valor de referencia, pela nao entrega e

recolhimento ate o vigesimo dia do mss subsequente da Declara€§o de

lnforma€ao Fiscal, do que tange o lssQN.

Xxl -50% (cinquenta por cento) do valor de referencia, a quaisquer pessoas
fisicas ou jurfdicas que infringirem dispositivos da Legisla€ao Tributaria

do Municfpio, para os quais nao tenham sido especificadas penalidades
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Art. 397°. Quanto ao lTBl, o adquirente de im6vel ou direito que n§o apresentar

o seu titulo a repartisao fiscalizadora, no prazo legal, fica sujeito a multa correspondente a

100% (cem por cento) do valor de referencia.

Art.398°. 0  nao  pagamento  do  ITBl  nos  prazos fixados  nesta  Lei,  sujeita  o
infrator a multa correspondente a l00% (cem por cento) do valor de referencia.

Paragrafotinico. Igual   penalidade   sera   aplicada   aos   serventuarios   que
descumprirem o previsto no Artigo 64° desta Lei.

Art.399°, A  omiss5o  ou   inexatid8o  fraudulenta   da   declaracao   relativa   a

elementos que possam inf luir no calculo do lTBl sujeitara o contribuinte a multa de 100%

(cem por cento) sobre o valor do imposto sonegado.

Paragrafo tinico. Igual multa sera aplicada a qualquer pessoa que intervenha

no  neg6cio jurfdico ou declaracao e seja  conivente ou  auxiliar na  inexatidEio ou  omiss§o

praticada.

Art. 400°. Quanto ao lpTU, as construg5es clandestinas ou n8o regularizadas,

n§o comunicadas espontaneamente a Fazenda Municipal, bern como, a n§o comunicas§o

das demais informa€5es requeridas, sujeitarao o infrator a multa correspondente a 100%

(cem por cento) do valor do tributo.

Art. 401°. Os tabeliaes ou escriv8es que lavrarem, registrarem, inscreverem ou

averbarem escrituras ou contratos concernentes a bens im6veis sem a prova de quita€5o
dos tributos municipais a eles relativos ou de suspens5o de exigibilidade destes tributos

ficarao sujeitos a multa correspondente ao valor dos tributos devidos pelos im6veis objetos

desses atos, escrituras ou contratos.

Art.402°.Podera   ser   autorizada   a   suspensao   de   licensa   concedida   a

estabelecimento ou pessoa fisica ou jurfdica, quando nao estiverem sendo cumpridas as

exigencias do Municfpio para o respectivo funcionamento.

Art. 403°. Ap6s a  data do vencimento,  sem  prejufzo  de outras comina€5es,
incidira  sobre qualquer multa descrita nesta  Lei  Complementar, atualiza€§o  monetaria e

juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes.

DAS DISPOSIC6ES FINAIS

Art. 404°. Os cart6rios serao obrigados a exigir, sob pena de responsabilidade,

para  efeito  de  lavratura  da  escritura  de  transferencia  ou  venda  de  im6vel,  certid8o  de
aprova€ao do loteamento, e a enviar a Administra€ao os dados das opera€5es realizadas

com im6veis, nos termos do Artigo 36° desta Lei,
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Art.405®. 0   responsavel   por   loteamento   fica   obrigado   a   apresentar   a
Administra€5o:

I -Tftulo de propriedade da area loteada;

11 -Planta completa do loteamento contendo, em escala que permita sua

anota€ao, os logradouros, quadras, Iotes, area total, areas cedidas ao

Patrim6nio Municipal;

111 -Mensalmente,  comunica€§o  das  aliena€6es  realizadas,  contendo  os

dados indicados dos adquirentes e das unidades adquiridas.

Art.406°.Para    o    calculo    de    impostos,    taxas,    penalidades    e    demais
importancias  do  municfpio,  fica  conferido  a  Unidade  Fiscal  de  Referencia  do  Estado  da

Parafba (UFR-PB) do mes em curso, ou outro indice oficial do Governo que venha substituir.

Art. 407°. 0 Poder Executivo Municipal podera estabelecer presos ptiblicos nao

submetidos a disciplina juridica dos tributos, para quaisquer outros servi€os cuja natureza

nao compete a cobran€a de Taxas.

Art.408°.Consideram-se   integradas   a   presente   Lei   os   anexos   que   a
acompanham,

Art. 409°. Esta Lei entrara em vigor em 1° de janeiro de 2022, e revogam todas
as disposi€6es em contrarias.

Municfpio de Natuba, Estado da Parafroa.
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ANEXOS

Parametros para Calculo



ANEXO I. D0 IMPOST0 SOBRE

PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Tabela I. Aliquota do lpTu

Item    Classifita!=o da unidade imobiliaria
01       Territoria I
01.01    Com limita[§o (murado, cercado etc.)

01.02   Sem limita¢ao

02       Predia I
02.01    Residencial unifamiliar/ Multifamjliar

02.02   Comercial salase Lojas

02.03   Galp5o Industrial

02.04   Casa popular/ Conjunto Habitacional popular

02.05   0utras categorias nao especificadas na tabela

Tat)ela 11. Aliquota progressiva em cumprimento da fun5ao social da propriedade

Item   Tip® de unidade e condi!5® Sequenc ia                            Aliquota
01         Territorial -Com limitac5o (murado, cercado etc.) 1O ano

2O ano

3Oano

40 ano

1%
1,5%
20/a

2,5%
5°ano emdiante                             3%

02         Territorial -Sem limita5ao 10 ano

20 ano

30 ano

40ano

1%
20A

3%
40/a

5° ano em diante                             59/a

Tabela Ill. Valor do m2 do Terreno

Item   Descri!ao

01        Todas as se[6es da sede

02         Todas as se€5es do distrito de pirau5

Valor em       iftrfu as
uF:R-pB          t:T5iEZJi:an?2.j

1,0              58,Z7

0,6              34`, 96



Tabela IV. Valor do m2 da Constru!ao

Item   Padraoconstrutivo
01          Alto

02          Normal

03          Baixo

04         Casa popular

Valor em Reais
900,00
650,00

500,00

350,00

#`



ANEX011. D0 IMPOSTO SOBRE

SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

Tabela Onica. Aliquota do ISSQN per subitem de servi!os
ltensqueincideolmpostosobreservi[osdeacorclocomLeiFederalcomplementarn°116,de31dejulhode2003esuasaltera€aesposteriores.

Item   Lista de servi!os

I        Servifos de infondt-Ice e corigeneres.
1.01     Analise e desenvolvimento de sistemas.

1.02     Programas§o.

1.03    Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos,
imagens, vfdeos, p5ginas eletr6nicas, aplicativos e sistemas de informa¢8o,
entre outros formatos, e congeneres.

1.04     Elabora5ao de programa de computadores, inclusive jogos eletr8nicos,

independentemente da arquitetura construtiva da maquina em que a

programa sera executado, incluindo tablets, smartphones e congeneres.
1.05    Licenciamento ou cess5o de direito de uso de programas de computacao.

1.06     Assessoria e consultoria em informatica.

1.07     Suporte t6cnico em informatica, inclusive instala[5o, configurac8o e
manutenfao de programas de computa€ao e bancos de dados.

1.08     Planejamento, confec¢ao, manutenc8o e atualiza€ao de p5ginas

eletr6nicas.
1,09

®

Disponibiliza€5o, sem cess5o definitiva, de contet]do de audio, video,

imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros,

jornais e peri6dicos (exceto a distribui€ao de contetldo pelas prestadoras de
Servi!o de Acesso Condicionado, de que trata a Lei n.12.485, de 12 de
•^+^ml`r^ A^ ?nl 1   -i i:^;+--A lr^^C\

Z         Serviaps de pesquisas e desenyolyimento de qualquer mtureza.
2.01     Servi€os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3        Servifos prestados mediante l®cafi®, cess3o de direito de use e
congenei.es.

3.01     Vetadona Leicomplementarll6, de 31 dejulhode2003.

3.02     Cess§o de direito de uso de marcase desinais de propaganda.

3.03

3.04

Exploracao de sal5es de festas, centro de conven¢3es, escrit6rios virtua is,
stands, quadras esportivas, estadios, gin5sios, audit6rios, casas de
espefaculos, parques de divers6es, canchas e congeneres, para realizaf§o
cle eventos ou iieg6cios tie qualquei-natureza.

Loca€ao, subloca¢8o, arrendamento, direito de passagem ou permiss8o de

usfld&RERETaELqaflpepHgtfipegfferrovia,rodovia,postes,cabos,dutose

3.05    Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporario.

4        Servi5os de sadde, assj5tencia m€dica e congerieres.
4.01     Medicina e biomedicina.

4.02     Analises clfnicas, patologia, eletricidade m6dica, radioterapia,

quimioterapia, ultrassonografia, ressonancia magnetica, radiologia,
tomografia e congeneres.

4.03    Hospitais, clinicas, Iaborat6rios, sanat6rios, manic6mios, casas de sal]de,

prontos socorros, ambulat6rios e congeneres.
4.04     Instrumenta€ao cirdrgica.

Alfquota
Localda      Reten!5o

tributasto    nafonte

E5tabel€{inrrento
do prestarfu

30/o             Estabeletimento
do pie>t4rfu

3%              E5tabele{imento
doprthL4dow

3%             Estabedemeti(a
da prestador

3°/a              Estabelecirnel`to
do piestedor

30/o

Estabdrbent®
do prestedor

3 %            Estabelttinutodo pTestrdor

5 %             EstabQkeimntodo prestadbr

50/a
E5tabehabef`to

do pres`rfuT

50/a

50/a

EiTI cada
M unlclplo, cu|o
terrlt6rk) l`a|aext-

quando a
lceale.execu!io:=:i

denrdgiv

Estabele€if~to
do prestador

Estabeleeimanto
do prestator

20/o              Estabele(jrnerrto
do pre5.fror

5%    Es=i%n



Item   Lista de servi5os

4.05     Acupuntura.

4.06    Enfermagem, inclusive servi[os auxiliares.

4.07     Servi€os farmaceuticos.

4.08    Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

4.09    Terapias de qualquerespecie destinadas ao tratamento ffsico, org§nico e
mental.

4.10     Nutric8O.

4.11     0bstetrfcia.

4.12     0dontologia.

4.13     0rt6ptica.

4.14    Pr6tesessob encomenda.

4.15     Psican5Iise.

4.16     Psicologia.

4.17     Casas de repouso e de recupera€8o, creches, asilos e congeneres.

4.18     Inseminacao artificial, fertilizacao in vitro e congeneres.

4.19     Bancosde sangue, leite, pele, olhos, 6vulos, semen e congeneres.

4.20    Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6rg5os e materiais biol6gicos de

qualquer especie.
4.21     Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres.

4.22    Planos de medicina de grupo ou individual e convenios para prestacao de

assistencia m6dica, hospitalar, odontol6gica e ccingeneres.
4.23    outrosplanos de sat}de que se cumpram atrav6s de servicos de terceiros

contratados, credenciados, cooperados ou apenas pages pelo operador do

plano mediante indica¢ao do beneficiario.
5        Servi!es de medicina e assjstencfa veterina ria e €ongeneres.
5.01     Medicina veterinaria ezootecnia.

5.02     Hospitais, clfnicas, ambulat6rios, prontos socorros e congeneres, na area

veterinaria.
5.03    Laborat6rios de analise na area veterinaria.

5.04     lnseminac8o artificial, fertiliza[ao in vitro e congeneres.

5.05     Bancosde sangue e de6rg8ose congeneres.

5.06    Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6rgaos e materials biol6gicos de

qualquer esp€cie.
5.07     Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres.

5.08    Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e
congeneres.

5.09
Plann< rlp atpndimpntn a a`si<tanria m6rlirn vptprjnfria.

€        Servif®s de ciiidad ®s pessoais, esteti€a, atividades fisicas e
tongcheres.

6.01     Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congeneres.

6,02    Esteticistas, tratamento de pele, depila€3o e congeneres.

6.03    Banhos, duchas, sauna, massagens e congeneres.

6.04    Ginastica, dan€a, esportes, natacao, artes marciais e demais atividades
fisicas.

6.05     Centros de emagrecimento, spa e congeneres.

6.06    Aplicac§o de tatuagens, piercings e congeneres.

a/o

%               EstabetecineTit®
do ptestador

30/o              Estabelecinento
do pt.¢nda'

30/o             Estabdecifnento
do prestarfu.

30/a             Estabeleclmento
de ptrmrfu7

3 0/o               Estabele{lriiento
da pfest?do.

3 0/o              Estabetrdrl`ento
rla prestalor

3 0/o              Estabete€ineTtto
do prestador

30/o             Eslabeledmeuto
do prestadot

30/a             E stabetedmento
do rimstador

30/o              E s`abeletifiiento
d® Fir.s.ader

3 %             Estabelecimento
d® pTestad®r

3%             Estabeleclm.mo
do prestadur

3 0/o             E stabedrimeiitodo pTestader

5 0/a             Estabetecamecodeto-
50/a E5,a-is-dott-

Retenoao
na fonte

3 %              Estabeleclmei`todo prestad®r

3%             Estabdec"i.emo
do pTestadto.

3 0/0              Estabelecimento
do pfestader

3 %                E 51abelecifnerrto            -I
da pr.staddr

3 %              Estabelecimento
do p.estedur

3%             Estabeiecho.nto
do ptestadaT

3%              Estabetec imento
do prestadoi

3 0/a              Estab.letlTrionto
dopre5tadof

5 0/n      Est-a

Estabehai~o
do prestadar

Estabelerbento
doprestagiv

Estabdrimeuto
dopestador

Estabelcti~to
do prestator

u:,:::.:::::;:



Item   Lista de servi€os

7        Seryiaps relativ®5 a e ngenharia, arquitetura, geologia, urban ismo7
constru!ao civ.d, man Litengao, fimpezar meio ambiente,
saneament®econgeneres.

7.01     Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanjsmo,

paisagismo e congeneres.
7.02     Execucao, por administra€ao, empreitada ou subempreitada, de obras de

constru¢ao civil, hidr5ulica ou el6trica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuraE5o de pocos, escava€8o, drenagem e irriga€8o,
terraplanagem, pavimentafao, concretagem e a instala€ao e montagem de

produtos, pe[as e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servi€os fora do local da presta¢8o dos
servi¢os, qile fica sujeito ao lcMS).

7.03     Elatiora[ao de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos

organizacionais e outros, relacionados com obras e servi€os de engenharia;
elabora¢ao de anteprojetos, projetos b5sicos e projetos executivos para
trabalhos de engenharia.

7.04     Demoli€ao.

7.05    Repara¢Eio, conserva€§o e reforma de ediffcios, estradas, pontes, portos e

congeneres (exceto o fomecimento de mercadorias produzidas pelo

prestador dos servi€os, fora do local da presta5ao dos servicos, que fica
sujeito ao lcMS),

7.06    Coloca€5o e instalafao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas,
revestimentos de parede, vidros, divis6rias, placas de gesso e congeneres,
com material fomecido pelo tomador do serviso.

7.07     Recuperacao, raspagem, polimento e lustra¢ao de pisos e congeneres.

7.08    Calafeta€ao.

7.09    Varri€ao, coleta, remo€ao, incinerasao, tratamento, reciclagem, separasEio e
destina5§o final de lixo, rejeitos e outros resfduos quaisquer.

7.10     Limpeza, manutensao e conservac8o de vias e logradouros ptlblicos,

im6veis, chamines, piscinas, parques, jardins e congeneres.
7.11     DecoraE5oejardinagem, inclusive corte e poda dearvores.

7.12     Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes
ffsicos, qufmicos e biol6gicos,

7.13     Dedetiza[ao, desinfec¢ao, desinsetiza€5o, imuniza¢ao, higienizacEio,

desratiza¢ao, pulveriza€ao e congeneres.
7.14     Vetado na Lei complementarll6, de 31dejulhode2003.

7.15     Vetado na Lei complementarll6, de 31dejulho de2003.

7.16     Florestamento, reflorestamento, semeadura, aduba5ao, repara€8o de solo,

plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de arvores, silvicultura,
explora55o florestal e dos servi€os congeneres indissociaveis da forma€ao,
manuten5ao e colheita de florestas para quaisquer fins e por quais meios.

7.17     Escoramento, conten€5o de encostas e servigos congeneres.

7`18     Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas,
acudes e congeneres.

7.19     Acompanhamento e fiscalizas5o da execu¢ao de obras de engenharia,

arquitetura e urbanismo.
7.20     Aerofotogrametria (inclusive interpretac8o), cartografia, mapeamento,

levantamentos topograf icos, batimetricos, geogfaf icos, geodesicos,

geol6gicos, geofi'sicos e congeneres.

Aliquota

50/a

30/a

50/o

30/a

30/a

30/o

50/a

50/o

50/a

50/o

30/a

3%

3Cyo

3%

30/a

30/o

Lotalda      Retengj=®
tributagiv    nafonte

Quandoo

lcal a. exerurto   Prestadmnio 6•         e5t]belec!do iro

nunkrfpo

Estabelecberrto
do prestador

quarfuo
local da execLicao    Pestadertfo£•         E.iai.elecife Fro

Rft-
®Bfroo

iocaldaexqufo:=¥n:
dqmkap

E5tabelttiTnerno
do prest ader

Estabdr!fnento
3o prest8dor

E5tabeteci~o
do prestadsr

Lceal da exougiv

Local da extttrelo

lo(al da exec`icao

Reten¢O
obrigat6ria p.lo
t-don/subs.

Reteng3o
obrigatou pelo
tomador/sijt)s.

Otrarfu a
pedrfunfoeest-rto

muflicgiv
quradeo

local da ®xactJ¢ao    prestadlerliiof
estasero

Estab`cte<froeruto
co prestaaoT

Estabekacirnento
do prestadot

Quade®
lcaldaexecLi!io=¥q:

Bunitipe

Lo.alda execu¢ao     F+-tader nto
estabefe{de ro

++

Pre-rLfo
e5raaqun®
-7)i®

localda.xecuc&o    .stabelecld®no
munldpfo

Estabekeinento
d® pJestadoi



Item   Lista de servj!®s

7.21     Pesquisa, perfura5ao, cimentacao, mergulho, perfilagem, concreta€ao,

testemunhagem, pescaria, estimula;8o e outros servi5os relacionados com
a explorasao e explota¢ao de petr6leo, gas natural e de outros recursos
minerais.

7.22    Nuclea€8o e bombardeamento de nuvensecongeneres.

8        Seryigos de edLlcafio, ensino, orienta€a® pedag69ica e
educational,instTuca®,treinarnentoeavaliafaopessoalde
qualquergrauounatureza.

8.01     Ensino regular pre-escolar, fundamental, m€dio e superior.

8.02    lnstru5ao, treinamento, orientaf8o pedag6gica e educacional, avalia€ao de

conhecimentos de aijalolier natureza.
9         Serv i(®s relatives a h®sperfugem, tilrilsm®, viag ens e tongeneres.
9,01     Hospedagem de qualquer natureza em hot6is, apart hoteis, hoteis

residencia, residence service condominiais, flat , apart service , suite service
hotelaria maritima, mot6is, pens5es e congeneres; ocupasao por

temporada com fornecimento de servi5o (o valor da alimenta€8o e gorjeta,

quando inclufdo no prego da di8rja, fica sujeito ao lmposto sobre servi€os).
9.02    Agenciamento, organizacao, promosao, intermediacao e execucao de

programas de turismo, passeios, viagens, excurs5es, hospedagens e
congeneres.

9.03    Guiasdeturismo.

10       Servi€®s de intermedia!a® e cong€neres.
10.01  Agenciamento, corretagem ou intermedia[8o de c§mbio, de seguros, de

cart5es de ciedito, de planos de saade e de planos de previdencia privada.

10.02  Agenciamento, corretagem ou intermedia€ao de titulos em geral, valores
mobiliarios e contratos quaisquer.

10.03  Agenciamento, corretagem ou intermedia;ao de direitos de propriedade

industrial, artistica ou literaria.

10.04 Agenciamento, corretagem ou intermediaEao de contratos de
arrendamento mercantil ( leasing ), de franquia ( franchising ) e de
faturizasao ( factoring ).

10.05
Agenciamento, corretagem ou intermedia5ao de bens m6veis ou im6veis,
n8o abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no
a mbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, per quaisquer meios.

10.06  Agenciamento maritimo.

10.07  Agenciamento de notfcias.

10.08  Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de
veicula5ao par quaisquer meios.

10.09  Representa€ao de qualc|uer natureza, inclusive comercial.

10.10  Distribuicao de bens de terceiros.

11      Servips de guarda, estaclonamento, armazenamento,vigilancia e
congeneres.

11.01   Guarda e estacionamento de vefculos terrestres automotores, de
aeronaves e de embarcac6es,

11`02  Vigilancia, seguran€a ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

11.03   Escolta, inclusive de veiculos e cargas.

11.04  Armazenamento, dep6sito, carga, descarga, arrumasao e guarda de bens de

qualquer especie.
12      SefviFos dedlvers5es, ]azer,eutretenimento e congeneres.
12.01   Espet5culos teatrais.

12.02   Exibi¢5es cinematograficas.

Alflquota

30/o

30/a

30/o

30/a

50/a

50/a

5%

50/a

50/o

50/o

50/o

50/o

5%

50/o

Localda      Reteng5®
tributasfo    na fonte

Local da execucso          `

Estabelecimento        Seg3#.daeas
do ptest=doT        pds Li^.Iji>ae5

EstabdyirnEertto
do prestador

Estabelecinecto
do pTestadoT

Estabetrifneuto
de prestader

•I.-*I£.,I..-I.`=

loed dB ex«u{ao

Local a. ex.cti{io         Retendo
Obrtyt6rfu p.IO

==':%



Item   Lista de servi!os

12.03   Espetaculos circenses,
12.04   Programas de audit6rio.

12.05   Parquesde divers5es, centros de lazer e congeneres.

12.06   Boates, taxi dancing e congeneres`

12.07  Shows , ballet , dancas, desfiles, bailes, 6peras, concertos, recitals, festivais
e congeneres.

12.08  Feiras, exposi€8es, congressos e congeneres.
12.09   Bilhares, boliches e divers8es eletr6nicas ou nao.

12.10   Corridas e competic5es de animais.

12.11   Competi€5es esportivas ou de destreza ffsica ou intelectual, com ou sem a

participa¢ao do espe[tador.
12.12   Execusaode mt]sica.

12.13   Produ€3o, mediante ou sem encomenda pr€via, de eventos, espet5clllos,
entrevistas, shows , ballet, dancas, desfiles, bailes, teatros, 6peras,
concertos, recitais, festivais e congeneres.

12.14   Fornecimento de mdsica para ambientes fechados ou nao, mediante

transmissao por qualqiier processo.
12.15

12.16   Exibi€ao de filmes, entrevistas, musicais, espetaculos, shows , concertos,
desf iles, 6peras, competic6es esportivas, de destreza intelectual ou
congeneres.

12.17   Recrea[3o e anima¢8o, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

13      Servifos relativosa fonografia, fotograffa, cinematografia e
repr®grafia.

13.01   Vetado na Lei Complementar 116, de 31 dejulho de ZOOS.

Desfi!es de blocos carnavalescos ou folcl6ricos, trios eletricos e congeneres.

13.02  Fonografia ou gravacao de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e
congeneres.

13.03   Fotografia e cinematografia, inclusive revelasao, amplia5ao, c6pia,

reprodu€8o, trucagem e congeneres.
13.04  Reprografia, microfilmagem e digitaliza¢ao.

13.05  Composicao grafica, inclusive confec€ao de impressos gfaficos,
fotocomposis§o, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

destinos a posterior operasao de comercializa€8o ou industrializas8o, ainda

que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser
objeto de posterior circulas3o, tais como bulas, r6tulos, etiquetas, ca ixas,
cartuchos, embalagens e manuais tecnicos e de instru5ao, quando ficarao
sujeitos ao lcMS

14      Servi€®s relatives a Dens de tereeiros.
14,01  Lubrifica5ao, limpeza, lustra€8o, revisao, carga e recarga, conserto,

restauras8o, blindagem, manuten€ao e conservacao de maquinas, vefculos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto

(exceto pe;as e partes empregadas, que ficam 5ujeitas ao lcMS).
14.02  Assistencia tecnica.

14.03
Recondicionamento de motores (exceto pe€as e partes empregadas, que

14.o4RSEBluscife[iafe#6Cu¥§a.enera5aodepneus.

14.05  Restaura[ao, recondicionamento, acondicionamento, pintura,

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,
anodiza€5o, corte, recorte, plastificacao, costura, acabamento, polimento e
congeneres de objetos quaisquer.

14.06
lnstala5ao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive
montagem industrial, prestados ao usuario final, exclusivamente com

14.o7 mat;tie!REthJREsjgTongeneres.

AIIquota

3%
50/a
50/a
5%
50/o

50/a
5%
50/a
50/o

50/o

5%

50/o

50/o

5%

5a/a

50/a

50/o

5%

50/o

50/a

50/o

Lesalda     Reten!io
tributa!5®    na fonte
Lceal da exe{uE5o

local da exttuc3o

local da exf*Li{ao

local da ele{u{fo

loul dB .xecL.€ao

loc.I da ex.cu€fo

local da exeruito

Local da .xe(ucto

local da .xe{ngho

Loul da exougiv

EstabdrjTneuto
do prestador

local da execapio           ' -

lacal dai execu¢fo

local da execL.giv

local da execugiv

EstabelecimeTuto
do prestad®rEs::#-#-



Item   Lista de servi!os

14.08  Encadernacao, gravae5o e douracao de livros, revistas e congeneres.

14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo usuario final,

exceto aviamento.
14.10  Tinturaria e lavanderia.

14.11  Tape€aria e reforma de estofamentos em geral.

14.12   Funilaria e lanternagem.

14.13  Carpintaria e serralheria.

14.14  Guinchos intramunicipal, guindastes e i¢amento.

15      Servigosrela(j®nadosa® setor banedrio ou fjnanceiro, iritlusive
aquelesprestad®sporinstitwi€6esfinarieehasatitorizadasa
font:ionarpelaUni=o®uporquemdeddeito.

15.01   Administra€§o de fundos quaisquer, de cons6rcio, de cartao de credito ou

debito e congeneres, de cartejra de clientes, de cheques pr€ datados e
congeneres.

1S.02  Abertura de [ontas em geral, inclusive conta corrente, conta de

investimentos e aplicafao e cademeta de poupan5a, no Pats e no exterior,
bern como a manutenc8o das referidas contas ativas e inativas.

15.03  Loca€ao e manuten€ao de cofres particulares, de terminais eletr6nicos, de

terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.
15.04  Fomecimento ou emiss8o de atestados em geral, inclusive atestado de

idoneidade, atestado de capacidade financeira e congeneres.
15.05 Cadastro, elabora€2io de ficha cadastral, renovasao cadastral e congeneres,

inclusao ou exclusao no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF
oij em quaisquer outros bancos cadastrais.

]5'°6  Emissao, reemiss5o e fomecimento de avisos, comprovantes e documentos

;:in::u:E:c::;;a::::or;,;r;:asi::v::;ca3;a;;:mi:a::a::in::gf:i:a:ce?;:c,:s#:Talores,
agenciamento fiduciEirio ou deposit6rio; devolug5o de bens em cust6dia.

15.07  Acesso, movimenta€ao, atendimento e consulta a contas em geral, por

qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, facsfmile, internet e
telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas;
acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo,
extrato e demais informa¢3es relativas a contas em geral, par qualquer
meio ou processo.

15.08  Emissao, reemissao, alteraf3o, cess5o, substituis8o, cancelamento e
regjstro de contrato de cr6dito; estiido, an5lise e avalia€ao de operac5es de
credito; emissao, concessao, altera¢ao ou contratasao de aval, fian€a,
anuencia e congeneres; servifos relativos a abertura de cfedito, para

quaisquerfins.
15.09 Arrendamento mercantil ( leasing ) de quaisquer bens, inclusive cess5o de

direitos e obrigae5es, substituicao de garantia, alteraEao, cancelamento e
registro de contrato, e demais servi9os relacionados ao arrendamento

15.|oglee#i.;8:!lE|!:cai:j#£Jbsacobran€as,recebimentosoupagamentosemgeral,
de titulos quaisquer, de contas ou cames, de c§mbio, de tributos e por conta
de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletr6nico, automatico ou por
maquinas de atendimento; fornecimento de posiE5o de cobran€a,
recebimento ou pagamento; emiss5o de carnes, fichas de compensa¢3o,
impressos e documentos em geral.

15.11   Devolu5ao de titulos, protesto de trtulos, sustacao de protesto,

manutensao de titulos, reapresentasao de tftulos, e demais servisos a eles
relacionados.

Alrquota

50/o

50/o

50A

5%

50/o

50/o

50/o

50/o

50/a

50/o

50/a

50/a

50/o

50/a

50/a

Loca[da      Reteng5o
tributasfo    nafonte
Estabelecimerlto

do prestador

Estabelecirnerito
do p.estador

Estatrekelmento
do p!estadoT

Estabetri-t®
da prestader

Estabedrineiilo
da pint,rdJ.

Estabel-nto
do preiJader

Estabeketmento
da n,a<-,

Estab.leclfneTtto
do pTestad®r

`#,



Item   Lista de serviEos

15.12   Cust6dia em geral, inclusive de tltulos e valores mobiliarios.

15.13  Servi€os relacionados a opera[aes de cambio em geral, edi¢8o, alteraf§o,

prorroga5ao, cancelamento e baixa de contrato de cambio; emissao de
registro de exportacao ou de credito; cobran€a ou dep6sito no exterior;
emiss§o, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem;
fornecimento, transferencia, cancelamento e demais servi5os relativos a
carta de crfedito de importa€ao, exporta!3o e garantias recebidas; envio e
recebimento de mensagens em geral relacionadas a opera€8es de cambio.

15.14  Fornecimento, emissao, reemissao, renova€ao e manutencao de [artao
magn€tico, cartao de cr6dito, cart§o de d€bito, cartao salario e congeneres.

15.15   Compensasao de cheques e titulos quaisquer; servisos relacionados a

dep6sito, inclusive dep6sito identificado, a saque de contas quaisquer, por

qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletr6nicos e de
atendimento.

15.16  Emiss5o, reemissao, liquida[ao, alterasao, cancelamento e baixa de ordens

de pagamento, ordens de cr6dito e similares, por qualquer meio ou

processo; servi€os relacionados a transferencia de valores, dados, fundos,
pagamentos e similares, inclusive entre [ontas em geral.

15.17   Emissao, fornecimento, devolu€ao, susta€ao, cancelamento e oposisao de
cheques quaisquer, avulso ou por talao.

15.18   Servi€os relacionados a cr€dito imobi]iario, avaliafao e vistoria de im6vel ou

obra, analise tecnica e juridica, emiss8o, reemissao, altera¢ao,
transferencia e renegocias5o de [ontrato, emissao e reemissao do termo de

quita€§o e demais servi€os relacionados a cr€dito imobiliario.
16       ServE5os de transporte de natureza munleiFla I.
16.01   Services de tTansporte coletivo municipal rodoviario, metrovi6rio,

ferroviario e aquaviario de passageiros.
16.02  0utros servi€os de transporte de natureza municipal.

17      Servi!os de apoio tfcnlco, administrative, jLlrfdjc®, contibiJ,
comertialec®nganeres.

17.01
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros
itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilac8o e
fornecimento de dados e informa€8es de qualquer natureza, inclusive
cada5tro e similares.

17.02  Datilografia, digitac3o, estenografia, expediente, secretaria em geral,
resposta audivel, reda€ao, edis5o, interpreta5ao, revis§o, tradus§o, apoio e
infraestrutura admin istrativa e congeneres.

17.03   Planejamento, coordenacao, programacao ou organiza¢ao tecnica,

financeira ou administrativa,
17.04  Recrutamento, agenciamento, selecao e coloca[ao de mao de obra.

17.05  Fomecimento de mao de obra, mesmo em carater temporario, inclusive de
empregados ou trabalhadores, avulsos ou tempofarios, contratados pelo

17.o6BF8aggda°nrj!ees§Ltjfi8idade,inc|usivepromo¢aodevendas,planejamentode
campanhas ou sistemas de publicidade, elaborasaci de desenhos, textos e
demais materiais publicit5rios.

17.07  Vetado na Lei Complementar 116, de 31 dejulho de 2003.

17.08  Franquia ( franchising ).

17.09  Pericias, laudos, exames tecnicos e analises t€cnicas.

17.10   Planejamento, organiza5ao e administra[ao de feiras, exposi€6es,
congressos e congeneres.

17.11   0rganiza€ao de festas e recep€5es; bufe (exceto o fornecimento de
alimenta¢ao e bebidas, que fica sujeito ao lcMS).

AliqL,eta

50/a

50/a

50/a

30/a

30/o

50/o

50/o

Localda      Ftetengao
tributacao    nafonte
E5tabelecimemto

do pre§tador

local aa execuf to

local da ex®ougiv

EstabeleclrFiefrto
do prestade.

Estabeleclfrmto
do prest2dor

Estabe4-o
do prestatoT

Es(abelecimeuto
do piestadof          be5tadeT n3o

lot.I a. exacu¢&o    e5tabelecldo no
muntrgiv

Estabetect~to
dopresiador



Item   Lista de servi€os

17.12   Administracao em geral, inclusive de bens e neg6cios de terceiros.

17.13   Leil§o e congeneres.

17.14  Advocacia`

17.15   Arbitragem de qualquer especie, inclusivejuridica,

17.16   Auditoria.

17.17   Analise de organiza€ao e Metodos.

17.18  Atuaria e calculos tecnicos de qualquer natureza.

17.19  Contabilidade, inclusive servieos tecnicos e auxiliares.

17.20  Consultoria e assessoria econ8mica ou financejra.

17.21   Estatfstica.

17.22   Cobran€a em geral.

17. 23  Assessoria, analise, avalia5ao, atendimento, consulta, cadastro, sele¢8o,

gerenciamento de informa€5es, administra¢ao de contas a receber ou a
pagar e em geral, relacionados a opera56es de faturiza€ao ( factoring ).

17.24   Apresenta[ao de palestras, conferencias, seminarios e congeneres.

17.25  lnsergao de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e

publicidade, em qualquer meio (exceto livros, jomais peri6dicos e nas
modalidades de servj€os de radiofusao sonora e de sons e imagens de
recep€8o livre e gratuita).

1e

®

18.01  Servicos de regulacao de sinistros vinculados a contratos de seguros;
inspeE2io e avalia€8o de riscos para cobertura de contratos de seguros;

preven€5o e gerencia de riscos seguraveis e congeneres.
19      Serviapsde distribuisa®e vendadebilhetes edema]spredutos de

loteda,bingos,€artaes,pulesoutuponsdeapostas,sorteios,
premier,in(lusive®sdecorrentesdetftulosdecapitalizafioe
congeneres.

19.°]Servi5osdedistribui€aoevendadebilhetesedemaisprodutosdeloteria,

bingos, cart5es, pules ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os
rlprnrronto< ho tfti iln< flo ranitali7ar5n a rnnnanaro<

20

20.013:srv±€g°:jpo°sT:e6br;°qsi:edr:°ep#auracr::§'e¥:i::Zf5:a°ddo:E:crto:'e#8,ViF€:::§g:de

desatracac5o, servi€os de praticagem, capatazia, armazenagem de

qualquer natureza, servi€os acess6rios, movimentacao de mercadorias,
servi¢os de apoio maritimo, de movimentacao ao largo, servicos de
armadores, estiva, conferencia, logistica e congeneres.

20.02  Servi€os aeroportuarios, utilizas5o de aeroporto, movimenta€5o de

passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia,
movimentacao de aeronaves, servi€os de apoio aeroportuarios, servi€os
acess6rios, movimentafao de mercadorias, Iogfstica e congeneres.

20.03 Servi€os de terminals rodoviarios, ferroviarios, metroviarios, movimenta¢ao

de passageiros, mercadorias, inclusive suas opera€6es, logfstica e
•^n.anoroc

21       Services de registrospGbti€os, cartofari®se notariais.
21.01  Servi¢os de registros pdblicos, cartorarios e notariais.

ZZ       Servi€®s de explora!a® de rodovia.

Aliqu®ta

5C/lo

5%

5%

50/a

5Q/a

5%

50/a

50/a

50/o

5%

50/0

50/a

5%

50/o

50/a

50/o

50/a

5%

Estabelec!ment®
do prestador

Estabdrirrrento
do Dedador

Estabekedemo
do prestador

Estabele{iment®
do prestndor

Estabelecimeoto
de Drestrdor

E5tabedrheftto
do prestador

E5tabetrlmefto
do pTestadar

Estatrekelnen&o
do oros{±

Estabelecimeftto
d® prestador

Estabetedfnertto
do presutor

E5tatrdecmento
do prestader

Estabede~to
do prestader

Estabetrlmeftto
da plestador

Estabekeirneut®
de prestader

Reteng=O
na fonte

Estabelecimerfu        Se!pra+SERE
do prestado.        9e€is €oedss5es

local da exceuc&®
i se em aguas

marttimas.edevtd`|
aces?abela:imt`!ito

prestador`i

Estal)eledmento
doer.stator

---i-=-.--



Item   Lista de serviEos

22.01  Servi€os de explora€ao de rodovia mediante cobranca de pre€o ou pedagio

dos usu5rios, envolvendo execu5ao de servi5os de conservasao,
manutencao, melhoramentos para adequa€§o de capacidade e seguran¢a
de transito, operasao, monitoraf8o, assistencia aos usu6rios e outros
servicos definidos em contratos, atos de concessao ou de permissao ou em
normasoficiais.

Z3

23,01  Servi5os de programa€ao e comunicagao visual, desenho industrial e
congeneres.

Z4      Services de chaveiros, confeqi® de carimbos, placas, sinalizacao
visual, banners, adesiv®s e Eongerieres.

24.01  Servi€os de chaveiros, confec€ao de carimbos, placas, sinaliza¢ao visual,

banners, adesivos e congeneres.
25       Se"!5®s f`inerarl®s.
25.01  Funerais, inclusive fornecimento de caixao, ulna ou esquifes; aluguel de

capela; transporte do corpo cadaverico; fornecimento de flores, coroas e
outros paramentos; desembara€o de certid3o de 6bito; fornecimento de
veu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conserva€8o
ou restaura€ao de cadaveres.

25.02  Translado intramunicipal e crema€ao de corpos e partes de corpos

cadavericos.
25.03  Planos ou convenio funerarios.

25.04  Manuten€5o e conserva[ao de jazigos e cemiterios.

25.05  Cessao de uso de espacos em cemiterios para sepultamento.

26      Servl€os decoleta, reme5sa ou erltrega de correspondencias,
docirmentes,ol)jetos,bens®uvaloi'es,iRElusjvepel®scorrelese
suasagenciasfranqueadas:couuterecongeneres,

26.01  Servicos de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos,

objetos, Dens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias
franqueadas; courrier e congeneres.

27       Serviaps de assjstencia socfa].
27`01  ServiEos de assistencia social.

2e      Servi!®s de avalia!go de beuse seTvi€os de qLialquer natLireza.
28.01  Servi¢os de avaliasElo de bens e servi€os de qualquer natureza.

29      Servj£®s de Blbliotecon®mia.
29.01  Servj5os de biblioteconomia.

30      Servig®sdebiofegia, biotecn®Logiae qqfmica.
30.01  Servi€os de biologia, biotecnologia e qufroica.

31      Servifros tctnic®s em edifica€des, eletr6nica, eletrotecnica,
me€anica, telecomun ica£6es e congerleres.

31.01  Servi[os t€cnicos em edifica€5es, eletr6nica, eletrot€cnica, mec8nica,

telecomunica55es e congeneres.
3Z       Serv.Cos de desenh®s t€enicosr
32.01  Servi5os de desenhos tecnicos.

33      Servi!os de desembaraso aduaneiro, comisstrios, despachantes e
conganeres.

33.01
Servi€os de desembara€o aduaneiro, comiss6rios, despachantes e

34       ServjE®5 de inyestigasdes particLIIares, detetbes e congeneres.
34.01  Servicos de investiga55es particulares, detetives e congeneres.

Aliqu®ta

50/o

50/a

30/a

20/a

20/a

30/a
30/o

20/o

50/a

30/o

5C/o

50/o

50/o

50/a

50/o

Lotalda      Ftetengao
tribLitafto    nafonte

Emcada
M ul`k]pJo, ctJJo
territcho ha|aeat-

E5tabekacinedo
de purad®T

Estabefura~to
do prestador

Estabelecbento
do prestadoi.

---:--    -



Item   Lista de servi5os

35      Servi€os de reportagem, assessoria de imprensa,jormalisfno e
relafdespdblicas.

35.01  Servi5os de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e rela€6es

Dtiblicas.
36       Servifosdemete®r®logia.
36.01  Servicos de meteorologia.

37      Ser`r!apsde artistes, atletas,model®se manequins.
37.01  Servisos de artistas, atletas, modelos e manequins.

38      ServisosdemLlseologia.
38.01  Servicos de museologia.

39      Servi€®s de ourlvesaria e lapfda€3o.
39.01  Servi€os de ourivesaria e lapidacao (quando o material forfornecido pelo

tomador do servico).
40      Seryisos.etativos a ®bras de arte sobencometida.
40.01  0bras de arte sob encomenda.

Aliqu®ta

50/a

50/o

30/o

50/a

50/a

3%

Localda      Reten!=o
tribtJtagiv    nafonte



ANEX0111. D0 IMPOST0 S0BRE

TRANSMISsfio DE BENS IM6VEIS

Tabela I. Aliquota do lTBl

Item    Meio da transmissfro dos Dens                                                                                                                Aliquota
01       Transmiss6es no sistema Fiftanceir® de Habita€ao popular
01.01   Valorfinanciado

01.02   Valornaofinanciado

OZ       Transmiss6es de im6vejs rurais
02.01   Valorfinanciado

02.02   Valorn8ofinanciado

03       Demais sitLia!6es de transmiss6es
03,01   Valorfinanciado

03.02   Valornaofinanciado

Tabela 11. Referencia para o valor venal do im6vel rural

Item   Classifi(aF5o da regi5o rural

01         Regi§o serrana / Mata Nativa ou de preservacao -Equivale ao valor da Terra Nua (VTN)
02         Caatinga/Carrasco

A[::sg8Priii§io€go/Terraagricu,tave,
05         Areas de varzea de manancial

Valor em Reais
per Hectare

1.000,00
1.500,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00



ANEX0 lv. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PARA

INSTALACAO,LOcALlzAcfioEFuricioNAMENTO

Tabela Onica. Estabelecimento Fixo
Atividades exercidas em local/pr6dio determinado, em jm6vel, cujo endere€o coincide com o enderefo do estabelecimento.

Item   SeFaodocNAE Area total                  Valor em        ifoiohr ES
efetiva mente              UfR-Pa        `'` f€£`,`'±ngz£ ;.
utjlizada (mz)

01         Agricultura, pecu5ria, produ¢aoflorestal, pescae aquicultura (01.          Ate 60

ate 03). De 60,1 a 180

De 180,1 a 250
De 250,1 a 500
Acima de 500

1               58,27
1,4              ,8£,58
1,6               93,23

3             174,81

6,Z              3E1, Z7

02         lnddstrias extrativas (05. ate o9). Ate 60
De 60,1 a 180
De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

3 ,6            2tJ9, 77
5            291, 35

5,8            33?,97
10,4           S86,0]
21, 8          1. <-,70,29

03         lndtlstrias de transforma€ao (10. ate 33). Ate 60
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

3,9              £1£?7, 25

5,5             32@.49

6,3            367,10
11,4           664,28
Z3,9          i ,392{65

04         Eletricidade e Gas (35. ate 35). Ate 60
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500
Acima de 500

1,5                 8.7, 43

2,Z             1 ES,19

2,5            i 45.68
4,4            25§{ 39

9,3               f._41,-g1

05         Ague, esgoto, atividadesde gest§o de resfduose descontaminafio (36. ate
39).

Ate 60
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250
De 250,1 a 500
Acima de 500

3,6            2,jg, -77
S               .>`31. 35

5, 8           337,97
10,4            696, OJ
21,8        I 273,29

06         Construc3o (41. ate 43). Ate 60
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250
De 250,1 a 500
Acima de 500

3,3            I 92,29
4, 6           £768, a4
5,Z               3f!3<cO

9,4            5$7, 74
19,7          1.147,92

07         Com€rcio; repara€aodeveiculosautomotores e motocicletas(45.          At660
at647). De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500
Acima de 500

1,5                3,7,41

Z              116.54

2.3              134>.02

4,Z            244.73

8,8            5i2. ,f8

08        Transporte,armazenagem e correio (49. ate 53), Ate 60

De 60,1 a 180
De 180,1 a 250

De 250,1 a 500
Acima de 500

Z,2            128,i9
3,1            1 S8.64
3,6               2.C}g. 77

6,4           372,93
1 3 ,5              7S`5r 65

09         Alojamentoealimenta€§o(55.at656). Ate 60

De 60,1 a 180

De 180,1 a 250
De 250,1 a 500

1,3                ,75, 75

1,8             i.3.j€, 89

2,1             1.>2,37
3J            215.60

RE



Acima de 500                               7,a              454f5i

10         Informagfo e comunicacao (58. ate 63). Ate 60
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

2               3 -±6?S4

2,8             I 63..16

3,a           186,46
S,7               =; 322{1.4

11,9              633.. 41

11         Atividades financeiras, de seguros e servi¢os relacionados (64. ate       Ate 60
66). De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500
Acima de 500

10              5€?±, 70

13,9           809. 95
15,9            9LTS,49

ZB,7          1.5/~2. 35

60,2         3`507,85

12          Atividades imobilisrias (68. ate 68). Ate 60
De 60,1 a 180
De 180,1 a 250

De 250,1 a 500
Acima de 500

2,4            I 39.85
3,4            1 se;12
3 , 8           22i,43
6,9           4c!2,a6

14,5           944,92

13         Atividadesprofissionais, cientificase tecnicas (69. ate75).                      Ate 60
De 60,1 a loo
De 180,1 a 250

De 250,1 a 500
Acima de 500

1,5               97,41
2,2            128,19
2,5            145.68

4,4              L2_56, 39

9,3              541. 91

14         Atividadesadministrativas eservi€oscomplementares (77. ate 82)`     Ate 60
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

1,4             8L58
1,9             I I ,,3, 71
z,z            i±a.19

4              .?33`Q8

8,3           4'8j', 64

15         Administracaopdblica,defesaeseguridadesocial(84.ate84).                            Ate 60
De 60,1 a 180

De loo,1 a 250
De 250,1 a 500
Acima de 500

3,6             ?:39, 77
5            Z91, 35

5,8          jj7,97
10, 4            6tJ6,OZ

21,8           i `2,7`,`3,29

16         EducaEao (85. ate 85), Ate 60

De 60,1 a 180
De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

1,5                S7,4£

Z,2            128,39
2,5             145,68

4,4          i56. 39
9,3              5A 1, 91

17         Sadde humana e servifos sociais (86. ate 88). Ate 60
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

2,1              122.37

a ,9           168,98
3,3             -1 e2,29

5,9            343, 79
1Z,S              `?28. 38

18        Aries, cultura, esporte e recrea€ao (90. ate 93). Ate 60

De 60,1 a leo

r)e 180,1 a ?50

De 250,1 a 500
Acima de 500

1                   =-8,27

1,4             8I,59
1,6                   =C33f z3

3              174.81

6,Z                .=E1,Z7

19         0utras atividades de servicos (94. ate 96). Ate 60
De 60,1 a leo
De 180,1 a 250

De 250,1 a 500
Acima de 500

1,5              57,4j
Z,Z               i ==-8,19

Z,S            14 5,68
4,4            £T56, 39
9,3             541,91

20         Servi¢os domesticos (97. ate 97). Ate 60

De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

1,2               6n5, 92
1,7              99.ee
1,9              ££0,7£

3, 5              a,€r 3,. 95



Acima de 500                                7,3              ±25` 3,i

21         0rganismos intemaciona is e outras insthli€5es extrateITitoriais (99. ate 99).  Ate 6 0
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250
De 250,1 a 500
Acima de 500

7 ,2             4Z9.`S4

10,1             5S8`.53

11,5            6,'9, JI
20,8           I..>12.OP

43,6         -? 540,57

22         Atividade nao especificada anteriormente. Ate 60
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

1,4              €£, 59
1,9            110]1
2,2           i£`8'19

4           233,08
8,3              -i.5`=,64

®



ANEX0 V. DA TAXA DE FISCALIZA€fio PARA

FUNcloNAMENTO EM HORARI0 ESPECIAL

Tabela Onica. Funcionamento em Horario especial
Atividades exercidas fora do horario comercial e, ou regulamentado, exceto estabelecimento de saude.

Item   Horario especial -Pelo m2 da area ocupada pordia

01         Dasl8h ateas22h
02         Alem das 22h

03         Sabados ap6s as l2h

04         Domingos e feriados

Valor em      ifrfu rs
LJFR-PB           L~e£`.''£ng2z j

0,07                   4,C}8

0,12                    =., 99

0,09                     -i --?i

0,17



ANEXO VI. DA TAXA DE FISCALIZACAO PARA

COMERclo EVENTUAL 0U AMBULANTE

Tabela Onica.
Atividadesexercidascomodeslocamentofrsico(pessoal)doprestador/vendedordiretamenteparaosdomicfliosffsicosoujuridj[osclosclientes:

vendas diretas e pessoais, fejras-livres, "camel8s", ambulantes, etc.

Item    Tipodeatividadeeventuel/ambufante                                                             Basedec5Icul®        Valorem        #gfores
UFR-PB         ` 3¥.z'`itri:+Zi i

01          Evento festivo -Pessoa jurfdica

02          Evento festivo -Pessoa fisica

® 03          Feira livre -Op€ao porfeira

04         Feira livre -Op;ao por ano

Pelo m2 da area

ocupada por
evento
Pelo mz da area
ocupada por
evento

Pelo m2 da area
ocupada por feira

0,14              8,j6

0,09               5, 24

0,02                I,17

1,18             68,?6



ANEX0 Vll. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PARA

VEICULAcfio DE PUBLICIDADE

Tabela I. Tipo de publicjdade

Item      Tip®depublicldade Area tltilizada
(m2)

Valor em       ¥gky as
UFR-PB        `i =€z,'=rij2i.i

01            Publicidades pr6prias ou de Terceiros Localizados ou nao em

Estabelecimentos, Publicidades em Locais Onde se Realizam
Divers3es Ptiblicas, Inclusive Competi€6es Esportivas, ou em
Esta€5es, Galerias, "Shopping Centers", "Outlets", Mercados e

Similares.

01.01     Localizados no Estabelecimento do Anunciante
AiTcal,pefaQuontidededepubljcidedes

Ate 30

De 30,1 a 60
Acima de 60

5,1              Z9,7, ZG

7.]           448,68
10.3             C6QO,18

01.01     N5o Localizada no Estabelecimento do Anunciante
Anuol,pekiQuonundedepublicidedes

Ate 30
De 30,1 a 60
Acima de 60

1Z             559<24

15,4           oi7^ 36
Z3,Z          1`351,86

02           Publicidedes Animadas e/ou com Movimento (com mudanea de car,         Ate 3o                                       13,7            ?98, 30
desenho ou dizeres, atrav6s de jogos de luzes, ou com luz intermitente)
Arunl,pelaQuontidcidedepublicidodes De 30,1a 60                             18,9          :  £ci£,3ci

Acima de 60                                 41,2          Ll ic,3, _7£'

03            Publicidades que permitam a Apresentacao de Mdltiplas
Mensagens

03.01     Porprocesso Mecanico ou Eletromecanico
AnijoLpek]Quontidadedepublicidades

Ate 30

RS:%eagjoo

15,4            8s`j7, 36
Z3,Z          1. 351.8S

41,2         L?. 4cO, 72

03.02     Utilizando-se de proje€8esde"Slides", Pelfculas,'Vfdeo-tapes"e          Ate 30                                         4,3             250,56
Similares                                                                                                                      De 3o,1 a 60                               8,6              50]<J2
Aruel, peFO Quamidode de publicidades                                                                                                 Ac.\ma cLe 60                                    18 ,9            -i  i cl i. 3D

o3.03     Utilizand®se de pain6is Eletr6nicose similal'es
Anuol,peloQiantidadedepublicidodes

Ate 30
De 30,1 a 60
Acima de 60

15, 4           99.7, 35
Z3,Z            `±  35L86

41,Z          2 4CZO, 72

Tabela 11. Tipo de anl]ncio
Item         Tipo de antincio

01            Quadres pr6prios para afixa9ao de cartazes murals, conhecidos coma gout-Door.
AwhporcfuedTos

02            Estruturas pr6prias iluminadas para veiculaqao de mensagens, conhecidas coma "Backlightq
e -Front-Lightn ou similares.
And,poTEstrtrtun]s

03            Andncios veiculados no interior de feiras e exposie6es.
Anuel,porpontD/Estondes

04             An dncio§ Provis6rios.

05            Ahatrypeeedfte¢rilico ou outro material equivalente na parte traseira de bancas de jornais e
revistas ou, alnda, em urn de sous lados, pare afixa¢o de cartazes contendo mensagens.
Arnd,porMokfuras

06            Veiculos de transporte em geral, com espaeo, intemo ou externo, destinado a veiculacao de
mensagens.

07            Sistemas aereos de quaLquer tipo, com espaap destinado a veiculagao de mensagens.

08            Ftel6gios, term6metros, medidores de potulcao e sjmilares, com espaap destinado a
veicula¢o de mensagens.

Valor em       €*€giv ts
UFR-PB          =€Lz.` £m2ij

Z,9           i58{98

4, 3           L?50, 56

Z,J            157,33

1,2             59,92

1,7            99,06

Z.4           139,85

1,4             8£,59

5,8           337, 97



09            Pantos de 6nibus, abrigos e similares, com espa¢o destinado a veicula€ao de mensagens.
AnuaLporpoTfrosdeonibus,atingose9milares

10            Folhetos ou programas impressos em qualquer material, com mensagens veiculadas,
distribuidos por qualquer meio.
Anuatporljrmis

11             Postes identiflcadores de vies pcblicas, oontendo mensagene afixadas por qualquer melo.
AnuaLporpostescommerungensqfocodos

12              Publicidade via sonora.
AmJol,porEqvipomentosemissoresdesorri

13            0utros tipos de veicula9ao de mensagens por quaisquer meios nao enquadraveis em outros
itens deste anexo.
Aunt porAwlim:ios

3,1            £8£3,6#

Z,Z              12-8.19

0,5             29,2 4

3,3           I 92,29

1,5                    3T,.J€ 3

®



ANEX0 Vlll. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PARA

VEicuLOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Tabela I. Inscri!ao, Licen€a e Fiscaliza5ao

Item    Tip®detransporte Ano do modelo        Valor em       tfaferfis
UFR-PB         `( frzf £T$2£,i

01          M ototix i Ate 3 anos
De 4 a 6 anos

De 7 a 10 anos

Acima de 10 anos

0,3             i 7,4€
0,6                -='¢. 95

0,7             i,3, 79
1              5g, Z,7

02         Taxi -transportar ate 4 (quatro) passageiros Ate 3 anos

De 4 a 6 anos

De 7 a 10 anos

Acima de 10 anos

0,9                =<1.44

1,1                S4,£0

1,6                  E33. 23

Z.5             145.68

03         Taxi -transportar de 4 (quatro) a 8 (oito) passageiros Ate 3 anos

De 4 a 6 anos
De 7 a 10 anos

Acima de 10 anos

1,1              64,j8
1, 3                ,75.75

1,9            ij3,71
3              174j81

04         Transportecomplementar -transportarat620(vinte) passageiros       Ate 3anos
De 4 a 6 anos
De 7 a 10 anos

Acima de 10 anos

1,4               5'J,58
1,6                93,. 23

a,3            i 34,02
3,7             215,6¢

05         Transporte complementar -transportar acima de 20 (vinte)                    Ate 3 anos

passageiros                                                                                                             De 4 a 6 anos
De 7 a 10 anos

Acima de 10 anos

1,5               5r`7,41

1,9             i I,3, 71
Z,6               15`1,50

4,Z            _?44.73

06         0utrascategoriasdevefculosdestinadoaotransporte de                        Ate 3anos

passageiros                                                                                                               De 4 a 6 anos
De 7 a 10 anos

Acima de 10 anos

1,9            ilo,71
Z,3                13±+rL}2

3.Z             186{46

5,1             £'S7,1g

•             Tabela ll. Servi!os de outorga
Item        Tipo de andnoio

01            Registro de panto fixo pare funcionamento do serviap de transpolte.

o2            lnscri€§o em concorrencia pt]blica para permissionario do servi¢o de transpoite.

03            Averbaeao no cadastro do permissionario / veiculo. (exceto transferenoia de titularidade)

04             Baixa do registro.

Valor em        #rfu rs
UFR-pB           `. =€zf`Lae2zj

3,1             £8,3,64

0,4               23,31

0,8                  Ef 5,6Z

0,15                  8, 74

i



ANEX0 lx. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PARA

EXECUCA0 DE 0BRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS

Tabela I. Consulta pr€via

Item     ttestina€io

01             Residencial unifamiliar/ Multifamiliar

02            Comercial salas e Lojas

03            Galp5o Industrial

04           Casa popular

05            Conjunto Habitacional popular

06           0utras categorias de destina¢8o da execu€5o

Tabela 11. Aprecia€5o para aprova€ao do projeto

Item    I)estina53o

valor em      wrfu rs
UFR-PB         ,. =€==`.£T$21j

0,19             il,07
0,31            2g,as
0,60           3498
0,10               5,83
1,54            99, 74

0,34             19,81

^reat®tal                 Valerem       Voforrs
utilizada (m2) UFR-pB         _i fr52.`L332zj

01           Residencial unifamiliar Ate 30
De 30,1 a 60
De 60,1 ate 90
De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350
Acima de 350

0,27              i5,73
0,34              i 9,8Z
0,48               £`7, 97
0,60              34.96
0.BZ              4?J8

02           Residencial Multifamiliar Ate 30
De 30,1 a 60

De 60,1 ate 90
De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350
Acima de 350

0,14                8,j5
0,34              19,81
0, 55               3.2, as
0]7            44,87
0,86                JLio, |J

1,12                 L=5. 26

03          Comercial salas e Lojas Ate 60
De 60,1 a 90

De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350
De 350,1 ate 800
Acima de 800

0, 60             3¢, Jag
0,78               45+45

1.09               53.51
1,64               95.56
Z,6Z             I 5Z,67

4, 46           25 9, 88

04          Galpao Industrial Ate 90
De 90,1 a 160

De 160,1 ate 350

De 350,1 ate 800

RE,fa°a%1t£6G°°

0,8Z               4 7. 78

1,07               62,35
1,50               6' 7, 41
Z,2S               i 31.11

3,60             Z3`9. 77

6,12               356.. 62

05          Casa popular Todas as faixas                        0,14                  8, I 6

06          Conjunto Habitacional popular

07         0utTa destina€5o da execu¢5o

Ate 160

De 160,1 ate 600
De 600,1 ate 1200
Acima de 1.200

Ate 160

De 160,1 ate 600
De600,1atel.200
Acima de 1.200

Z,Z3             i±S-94

3,1Z            181, 80
4, 69             Z ,T3,29
7,50            4 37,03
1,54              5 9, 74
Z,16            i25,86
3,24           jgg, 79
5,19            3$2,42

-:----i--



Tabela Ill. Retifica5ao no projeto

Item      DestinaEao

01             Residencial unifamiliar / Multifamiliar

02            Comercial salas e Lojas

03            Galpao Industrial

04           Casa popular

05            Conjunto Habitacional popular

06           0utras categorias de destinacao da execuc8o

Tabela lv. Execu€ao: Constru€5o

Item    Oestina!fro
Area total da
Constru5ao (m2)

Valor en       if#for as
LJFFt-PB        ,,`'PezJco2Ij

0,42             24,4 7

0, 68            39,62

1, 32              ,75, 92

0,23            i 3,40
3,40           I 98,12

1,o3            ,5oj ae

valor em       Erf8for ts
UFR-PB         ,I.sng, ztJ2ozlj

01           Residencial unifamiliar Ate 30
De 30,1 a 60
De 60,1 ate 90
De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350

Acima de 350

0, 55              3i?, ,35
0,66             38, 46
0,92              i;3.6i
1, 48             96,24
2,66           I 55, ac
5,31              3C9,41

02           Residencial Multifamiliar Ate 30

De 30,1 a 60
De 60,1 ate 90
De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350
Acima de 350

0,69              40,21
0,82                3$7, 79

1,15               97, Oj
1,85             i C;7,8O

3,32            I, 93,46
6,64            .386, gJ

03          Comercial salas e Lojas Ate 60

De 60,1 a 90

De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350

De 350,1 ate 800
Acima de 800

1,12                5-5.. 26

1,34                _?8', £`8

1,87          I f8, 96
3.00            i ,?4.81
5,40              _i?f J!,66

10, 79             !5r`B, 73

04          Galpao Industrial Ate 90

De 90,1 a 160
De 160,1 ate 350

De 350,1 ate 800

R:ii##Jb200

1,63            tit,98
1,96             I 24.2j
2,74            I 59,66
4,38            255,22
7,89            459, 75

15,78            9£ 9,50

05         Casa popular Ate 30

De 30,1 a 60

De 60,1 ate 90

De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350

Acima de 350

0,15                 a, 74
0,19               £j,07
0,26                £5,±5
0.4Z              ±4,47
0,75                 4 3, 7C}

1, 49             96,82

06          Conjunto Habitacional popular Ate 160

De 160,1 ate 600
De 600,1 ate 1.200
Acima de 1.200

1,46                6`5,07

1,90             jjo,71
3,03            I 76, 56
5,46            Jig,15

07         0utra destina€ao da execu¢ao At6160

De 160,1 ate 600

2,06           i £`0,04

`ch   ±56±€6`



De 600,1 ate 1.200                     4,28              L>j±{j. 4i3

Acima de 1.200                        7,71            449.as

Tabela V. Execu€5o: Reconstru5ao, reforma, amplia5ao e reparo

Item    Destina!fro
Area total da
constrLi!ao (m2)

valor em      ¥rfurs
UFR-nB         j` bea.rznL?3,/

01           Residencial unifamiliar Ate 30
De 30,1 a 60
De 60,1 ate 90
De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350

Acima de 350

0,42               L>4, 4 ,7

0,51                29,.72

0,71              iJ, 37
1,14                66+4.3

2,04            = i8,87
4,09             i33.g, 32

02          Residencial Multifamiliar Ate 30

De 30,1 a 60

De 60,1 ate 90
De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350
Acima de 350

0,53              30,88
0,63               35, 71
0,89              51,86
1,42              82, 74
Z,55            i 48,S9
5,11                L7.5`,7`. 76

03         Comercial salas e Lojas Ate 60

De 60,1 a 90
De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350

De 350,1 ate 800
Acima de 800

0,86                 5Z3,J£

1,03               6G,83
1,44               93. 91
2,31            : 34, 63
4,15            2is 1. 82

8,30            €S`3,64

04         Galpao Industrial Ate 90
De 90,1 a 160

De 160,1 ate 350

De 350,1 ate 800
De 600,1 ate 1.200
Acima de 1.200

1, 25              72,er
1,50              87, 4j
2,11            i ±f,95
3,37           I 96,37
6,07             3S 3,78

12,14              ,?J`. ,?, # O

05         Casa popular Ate 30

De 30,1 a 60
De 60,1 ate 90
De 90,1 ate 160

De 160,1 ate 350
Acima de 350

0,12                  5. 99

0,14               8,j6
0,20              I I,65
0,3Z              |8,6S
0,57                33,21
1,15                 € 7,OJ

06          Conjunto Habitacional popular Ate 160

De 160,1 ate 600
De 6cO,1 ate 1.200

Acima de 1.200

1,12                55,26

1,46              95. 07
Z,33              1 ±5, 77

4,20              i?..Si,.73

07         0utra destinacao da execu¢ao Ate 160

De 160,1 ate 600
De 600,i ate 1.200
Acima de 1.200

1,58              92,a?
z,06            1 2ro,04
3,30            192, 29
5,93              3`SS. 54

Tabela VI. Execu!ao: Demoli!ao

Item   Destinafio                                                                       i:::ttT°ut5aa'od;m2)     V::.e;:     ¥¥as:i:
01           Residencial unifamiliar Ate 30

De 30,1 a 60

De 60,1 ate 90

0,34              19, 81
0, 41              23, 89
0,58             33,ae



De 90,1 ate 160                      0,92               53,di
De 160,1 ate 350                   1,66               98,73
Acima de 350                            3,32             i93,46

02          Residencial Multifamiliar Ate 30

De 30,1 a 60
De 60,I ate 90
De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350
Acima de 350

0,43              25,06
0,51                €19, 72

0,7Z               41,95
1,15               6 7, 0}

2,08             121,20
4.15            £'i=,8Z

03         Comercial salas e Lojas Ate 60
De 60,1 a 90
De 90,1 ate 160
De 160,1 ate 350

De 350,1 ate 800
Acima de 800

OJO              40.79
0,84             48,95
1 ,17             ae, i8
1,87          i ae, 96
3,37            196,37
6,75           393,32

04          Galpao Industrial Ate 90
De 90,1 a 160

De 160,1 ate 350
De 350,1 ate 800
De 600,1 ate 1.200
Acima de 1.200

1,02                 5S,4L4

I, ZZ               71,09
1,71              S9,64
2,74              159._66

4,93            £78,7,27
9,86            5.,74. 54

05         Casa popular Ate 30

De 30,1 a 60

De 60,1 ate 90
De 90,1 at6160

De 160,1 ate 350
Acima de 350

0,11                 5,¢£
0,13                 7,58
0,19              i I.07
0,30               1?<48

0,53             30, 88
1,07               52.35

06         Conjunto Habitacional popular Ate 160
De 160,1 ate 600
De 600,1 ate 1.2cO

Acima de 1.200

0,91              53, 03
1,19              69,34
1,90              I£,3, 7Z

3,41            i 38. 70

07         0utra destina€ao da execucao Ate 160

De 160,1 ate 600
De 600,1 ate l.200
Acima de 1.200

1,29                75,i 7
1,67                 i? 7.-3|

2,68           £j6,J6
4,82           2£,3,88

Tabela Vll. Renova€ao da licen!a

Item      Destina€ao

01              Residencial unifamiliar/ Multifamiliar

03            Comercial salas e Lojas

04            Galpeo Industrial

05            Casa popular

06            Conjunto Habitacional popular

07           0utras categorias de destinasao da execucao

Tabela VIll. Parcelamento/unifica!§o do solo ou
Desmembramento/remembramento da unidade

Item     Destina!ao

Valor da tribtita£§®

30% (trinta por cento) do valor da execu€Eio.

30% (trinta por cento) do valor da execucEio.

|50/o(quinzeporcento)dovalordaexecucao.

10% (dez por cento) do valor da execu¢2io.

5% (cinco por cento) do valor da execu[ao.

10% (dez por cento) do valor da execu[ao.

Valorem      utrfuas
UFR-PB         `33zr£821,i



01             Residential unifamiliar / Multifamiliar

02            Comercial salas e Lojas

03            Galpao Industrial

04           Casa popular

05            Conjunto Habitacional popular

06           0utras categorias de destina€ao da execu€§o

Tabela lx. Habite-se

Item    Destinagiv

®

1, 0 3               6``3, 82

1,37             ,79,83

3,09           £§3,C5

0,51             29, 72

7 ]Z        449,84
3,43           I 99.87

Area totalda            Val®rem       ifefierRS
constru!ao (m2) UFR-PB        ` ;Tfez,'[arlj

01           Residencial unifamiliar / Multifamiliar Ate 30
De 30,1 a 90

De 90,1 a 180
De 180,1 a 360

De 360,1 a 720

Acima de 720

1,21               70,51
2,54            148,01
5,33            313,58

11,19            65Z,cO
23,50         i 369,35
49,34        L7, S;'5, 04

02          Comercial salas e Lojas Ate 30

De 30,1 a 90

De 90,1 a 180

De 180,1 a 360

De 360,1 a 720

Acima de 720

Z,45             142.16
5,15           300. 09

10,82             53C},4g

ZZ,73         i. 324,48
4] J3        '2.?-t}1,23

Lo o,2 3          £=_g¢Or4D

03          Galpao Industrial Ate 30
De 30,1 a 90

De 90,1 a 180

De 180,1 a 360
De 360,1 a 720

Acima de 720

3,59            239,19
7 ,53            4 38,77

15, 82            92J, 83
33,22         I , 935, 73
69,76        a cre4, 9p

146,49         i-5 35, 97

04         Casa popular Ate 30
De 30,1 a 90

De 90,1 a 180
De 180,1 a 360

De 360,1 a 720

Acima de 720

0,34               19,8£
0,71                 4 2.. 37

1,50               87,4J

3,15             2 83,55
6,61            385,16

13,88            a;_?8, 7g

05          Conjunto Habitacional popular Ate 160
De 160,1 ate 600
De 600,1 ate 1.2cO

Acima de 1.200

3,36            195. 79
7,7Z           449,84

17,75           i.Lr2 34,,Z9

40,82          2. 3£78+ 58

06         0utra destina€ao da execu[ao Ate 160
De 160,1 ate 600

De600,1atel.200
Acima de 1.ZOO

4,74            Z 7S,20
10, 8 9             6 3.zS,56

25,06        I, 45a,25
57,63         3 35e,1.0

Tabela X. Projeto de infraestrutura

Item    Destinacfro
un id ade de              Valor em       i/8£er rs
in edid a                           UFR-PB       `' fezf.2iLgr.i

01          Pavimenta[ao
02          Rede de agua potfvel

03          Rede de esgoto sanitario

04         Rede de drenagem subterranea

Por m2

Por in linear

Par in linear

Por in linear

0,08               4.66
0,05                  Z, 91

0,06                3,50
0,09                5,24

-,-,±-,-?
X`,:



05           Rede eletrica, comunica¢5o e dados aerea                                                               Por in linear

o6          Rede el6trica, comunicacao e dados subterranea                                                Por in linear

08         Corteerecomposi¢§odepavimentacaoemviassempavimenta¢ao     Porm2
09          Corteerecomposi¢§odepavimenta5aoemvjascompavimenta¢5o      P0rm2

Tabela Xl. Servi€os de Outorga

Item    Destirlagiv
Unid ade de              Valor em       i/dgiv rs
in ed ida                            UFR-PB       .;'cez.`Za2Ij

01          Vistoria do lote em face de projeto                                                                        Por late
02           Vistoria para laudo de habitabilidade                                                                            Por lote

03          Autenticacao de projetos de loteamento e parcelamento do solo                  Por folha

0,79              q-6,03
0, 45               £'5+22
0,14                 8.16



ANEX0 X. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PARA

UTILIZAcfio E 0CUPACA0 D0 SOLO

Tabela Onica.

Item   Tipodeconcess5o, conformeosequipamentos, instala€6es,    Basedecalculo       Valorem       ¥der#S
ocupa£6es ou utiliza!5o

®

®

UFR-PB         : ifezr''Zi32!j

01          Torre ou antena de telefonia m6vel (estruturas de superffcie).                M2 por ano
02         Box, Barracas, mesas, stand, trailers ou qualquer instala€ao coberta     MZ par mss

para fins lucrativos.
03 Estrutura de circo com tenda, equipamento ou de parque de                    M2 par mss

divers5es.
04         Deposito de materiais de constru€ao, em espe€os de dominio                  M2 por mss

pt}bljco, sendo local permitido.
05          0[upaEaode5reascom usjnafotovoltaica para finscomerciaispor        M2 por mss

pessoajuridica.

1,20             69,92

0,04               2, 33

0,10               5,83

0,03                I. 75

0,01              a,58



ANEX0 Xl. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PARA

V]GILANCIA SANITARIA

Tabela I. Inscri€§o, Licensa e Fiscaliza€5o

Item    Gmpo de atividade sanitaria                                                              Area utilizada          Valore[ii       Valz*rrs
(mz)                                     UFR-PB        :/zisz,Jzci2j,;

®

®

01.01   Local de elaboragao e `renda de alimentos -Menor risco
Adid`ios-Aguaminerd~Amidoederivades-Bebidasederivados-Biscoitosebolachas-Cacou
chocoloteesuced8neos-Cereolisrfuo,dep6sitosebenefroamerrtodegTcOs-Condimeatos,molhos
eespeclanas-Corifeitos,carametos,Irmbons,einiLares-Desidrotodorodefroitas,`requise
er\mfiros-Forinhos(moinhos)esimifares-Gelatraspudins,pds,parclsobrernesasesorvetes-
Gek}-Gorduros,dieos,oaeites,cremes-Mormelocfosdocesexaropes-Massossecas-
RefindeoroeenvosodoradeoEdeoresol-Sorfudirihos(empcK:otoneatasefTituros)-Tempercl0
hasedesal-Suplernentosolilnentoresemqlmus-TorT~decofe-Corpeneres.Bar,
bocte,i^ihiskend-Borfronjere-Cofe-Depandebebidas~Dep6sfrodefriitoseverdunas-
Dep6sitodeprodutosndepereclveis-Enrasodori]dechds,cafes,condirnentos,especjands-
Feinlj\ne.com6rdoclmbulanteatimerfrosndoperectveis-Quitando,fnitaseverduras-Vendo
ambutontepipoca,mi!ho,sanduichescrfurTasecaitrosalinrsTtos-tom6rcioatocedistopredutosr±=±-r_-

01.02   Local de elaboragao e venda de alilTientos -Major risco
Fclb[icaEdo,com6rcioedistribuiFdodeconservcisdeprodutosdeorigemvegetal,doces,
confeitorioscomcremes,mcissosfroscospanifiicapto-Produtosolimenticiosir\fonds,
congelodos - Refei€8es industriais, Sorvctes a slmilores -Congeneres. I Carnes ossodas -
Cclnt}ra escolar - Frios (Iacticlntos e embutidos) - Sucos, caldo de cona a s.Imitores -
Confeitoricicclmdrciootocodistciedepdsitosdeprodutospereciveis-Pizzario-Cozinhosde
escoltls, clubes, hotel, motel, creche, tloate e similores - Cozinhci de lactdrios, hospedagens,

T%oenem#8#tes'ec3es°tiasu#se.-MFeeicrao%rs%##rc€e##8!rmb%n6tme9epac8amnpos: pepo###%#=s
Postelario -Peixario - PTodutos congelodos - Rotisserie ~ Sorvetericls - RestourarTte,
churrascand,drive-in,quiosque_,trailer-_E9_ng_eneres,

Ate 60

De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 5cO

Ate 60

De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 5cO

Acima de 5cO

0,27              £5,?3

0,33               29f23

o, 43             £T5, es

0,60             34, 96

0,90             52,44

o, 41              L=3, a5

0i3           30,88

0,73            4254

1,08             52, 93

1,71              59. 64

02.01   Presta5io de servj!os de sadde -Menor risco
DErlAIS EST^BELECIMENTOS (nao previsto coma Moior risco)  - CI{nieas de fisioterapto,
reobilitoFdo, ortopedia, psicoteroplo, desintoxicoFdo, psjcorldiise - Clinica de odontologia
Cl(nico de tratamento e repouso - Consult6rtos medico, nutricional, de psicandlise,

Ate 60

De 60,1 a 180

De 180,1 a 250
odontol6gico,veterindTio-Estobeleeirnentodemossogem-Laborat6riodepndtese-i;i;ir;a;:6k-i. :i3.iedri:;-~-i:iiit~i;i i: ii:c=Bdrin.-E=:i-i; :v-e-i::i-:t-i;ressth    De 250 ,1 a 50o

arterial co/eta e t/po sangue) -Congeneres`                                                                                Acima de 500

0,38             22, I 4
0, 45            ?6, 22
0,59            34,38
0,82             47, 78

1,24               72,,25

02,02  Prestafao de servi€os de saede -Major risco
AMBulJITORrgs/CLINICAS-ainicamedica-a{htovetchndrio-henndidlise-ponicJinico-prorrto

Ate 60

socorro-Congeneres/FORTESDERADIAFderoNIZANTES-Medidranrdear-
ftodfoin[maerisofo -ftodi.otempt.a -Redfo/ogfomfflka -ndi.alapi'aodontoreg/co -forgives /      De 60,1 a 180
ESTABELEC"E^rTasFARMACEUTICoS-Fdrndcidalop6tica-FarmcaclhoneoFiun-Drogaria-
PestodeMadicamentos -uni.dde whntp -Enrfu-Oi.9renedrfederdjcomentes-Farmfo`O        De i8o,1 a 25o
privotwa-Corrfueres`/ESTABELEaHE^rTOSI+OsprrALARESLABCRATORIArs-Hospital
espectoltzado(somadasatwidades)-I.k)spitalgeraLttospitollnifontiLMatemldade,Laboratenos
deandtisescMnicas, brorrcolcgicos, deomtoriioepotologfa, quimico,toxjcol6gico, genetico ~          De z50,1 a 500
LoboTct6riodeconfroleqLialidodeincMsrfufaTmoceliticos-Congene{es./ESTABELECIMENTOS
DE HEMOTERAplA -sengosde hemateropfo ~ Banco de songue -Posto de coletn de sonoue -           Ac.\ma de 500

0,57                33;21

0]Z              41+95

1,00             58,27

1, 48             96-, 24

Z,35           i36, 93

03,01   Prestas8o de servi!os de interesse da satide -Menor risco
Awidriospequenescihimois-Academiadegindstto-Agendatx]nedriaesimitores-Barbecirio-

Ate 60

CaTnping-Catere-Cclscldeespeteoulo,deboilesesimik]res-Cemit€rio-NecTotefro-Cinemo-
Anditdrfo ~Teatro -circo -Redeio -CorfercioGerd: (elefrodomesticask cdyedos,tecides, discus,       De 60,L a |B0
vestjfro,edemoisrnercadoriasBarros,cooperotivos,firmeiaselotericas-cormiferio-
Escritbrdsemgerol-EstngdoorrmmentoOguopaToalx)stecimentopt]blico-Esto¢dotTatonento
deesgcto -EriEticafocio;-Ftorfuultun -Ging=m -Estocionomerfucoberto-Howemoteis           De Leo,1 a zso
(hospedogem)-Igreiaseslmilores-LLrvonderici-Qfitirus-Orfonoto-PotonotD-Pcirque-

#hifro#==;g::::i#tos%annsp#o#de'::%S;:£g=:=#=#=%:=eDez50,1a500
Colcta,tTcirisporteedestinodoliro-Servfrotwogemdeve{cutos-ServiFosdelimpezadefosso-
ServitodermpezoedeinifecfrodecoixaepoEascrogun-Tronsportecolethio(terrestre,
marftw,eoereo)-Congeneres

Acima de 500

0,45             L;6,22

0,54              31, 47

0,70             4 0,79

0, 97             56,52

1,46            95, 07

°3`°2Presta€5odeservigosdeinteressedasaade-Maiorrisco
Asilo -DesinsctizcLdora -Desratizadclro -EstoFdo hiclromineral -Termol a imaterio -
EstobelecimentosdeEnsino,pre-escolormcterncil.creche.jordimdeinfanciaedemois

qrclus - Rcldiciloqia iridustricil - Sauna - Zocll6qico - Conqeneres.

Ate 60
De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

0,67             39,04
0,86               50,3£

1,18             6& 76



De 250,1 a 500                         1,75              3LJ1,-S7

Acima de 500                          2,78             I t7-7£,99

04.01  Com€rcio de produtos de jnteresse da sadde - Menor risco
Comercio e distribui{do de: olimentapdo cmimal (raquo e suplementos), cosmetjcos,

perfumes,predutclsryigiene-Embalagens-Equjpomentoseir\strumerltosogricolas,

Ate 60

De 60,1 a 180

ferTogens -Equipomentos e jnstrumentos laborotoriois, medico hcISpitcltor, odentol6gicos -    De Leo,L a z50
Fertilizontes e corretivos - Prateses (ortapedicos, est€tico, ouditiva e demais) - Sernerites,
mutes - Congeneres. De 250,1 a 500

Acima de 500

0,48             .3,7, 97

0,58              33,gci

OJS             43,70

1,05              6},18

1,57              91,48

04.02  Comercio de produtos de interesse da sadde -Mai®r rjs€o           Ate 60
Agratdxicos-ComercioedistribujF8ode:rnedicamentos,produtoslobeTotoriais,pTodutos
medicoshospitoloT,produtosodontol6gicos,produtosveterindrios,Soneantes
domissanit6rios. - Produtos Qu(Trlicos - Congeneres.

De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

0,7Z                .`+ I,95

0,92              53.61

1 ,z7            74, as
1,89           jj-3,jj
2,99             i ,74,£33

05.01   lnddstria de produtos de interesse da sadde -Menor risco          Ate 60

®

®

Ernbologens - Equipomentos e instrumentos toborotoriois, medico. hospitolor,
odontol6gicos - Produtos veterindrios - Congeneres.

De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

1,54             99,74

1,85          i?7,88
2,41           I 40,43

3,37           I 96, 3,T

5, 06          294.85

05.02   Inddstria de produtos de interesse da saade -Maior risco           Ate 60
Agrot6xicos-Cosmetlcos,perfumeseprodutosdeh`ngiene-Insumosfclrmoceuticos-
Produtosfarmoceuticos,bto16gicos,deusotoborotoTial.niedico,horspitolar,deuso
edontol6gico - PT6teses ortopedico, estedca, ciuditivo e cutri.s - Sclneontes
Domissonit6rtos - Congeneres.

De 60,1 a 180

De 180,1 a 250

De 250,1 a 500

Acima de 500

2,32            J35,±g

z,97           1?3..as

4,10           L'38,9H

6, 07           353, 70

9,61            559,97



ANEX0 XII. DA TAXA DE FISCALIZAcfio PARA

VIG.LfiNCIA AMBIENTAL

Tabela Onica. Servi!os de Estudo Pr€vio de lmpacto Ambiental

Item   Servi€o de impacto ambiental                                                            Area utilizada          Vatorem       Vt=forrs
(mz)                                     UFFt-PB        :i3e£Jf02J,i

01          Estudo de impacto ambiental (EIA) Ate 300

De 300,1 a 1.000
Acima de 1.000

13,73            8CO,05
20,59         ±`199,78
46,34          3, ,Tct,3`, Z3

02         Relat6rio de impacto ambiental (RIMA) Ate 300

De 300,1 a 1.000
Acima de 1.000

21,45         £?49,89
39,04           ,~J L>Ff 86

54,92          3.i7C;'S,i g

A                   XXX!i

®



ANEX0 XllI. DA TAXA DE FISCALIZA€fio PARA

ABATE DE ANIMAIS

Taibela Onica.

Item    Tipo de atividade eventtial/ambulante                                          Base de cflculo
Valor em       ¥aky es

UFR-PB         `/ fez+-£g2£,i

01           Bovino

02          0vi no

03           Caprino

04          Suino

0 5         Aves

Quantidade

Quantidade
Quantidade

Quantidade

Quantidade

0,137                ,7,98
0,069                4,02
0, 060                  3, 50
0,04 3                 ?,51
0,014               jJ,82



ANEX0 XIV. DA TAXA DE SERvl€OS P0BLICOS PARA

ADMINISTRAcfio E MANUTENcfio DO CEMITERIO

Tabela I. Sepultamento (lnuma5ao)

Item    Tipo de estrtitLlra Valor em      Mdr es
UFR-PB        : fez,I.ng2i}

01         Todos os tipos de estruturas                                                                                                                             0,65              3 7,86

Tabela 11. Manuteh!ao anual

Item   Tipodeestrutura Valor em       ifrfu #S
UFR-PB        ` Cto``28?£}

01          Sepultura rasa
02           Carneiro

03          Tamulo

05          |azigo (de dois ate seis lotes) / Mausoleu

O,Z7               15,00
0,36                ?I.Cio

6, 01             350.. 00

15,02             8 ,75., 0€,

Nota: Adulto podend ser exumado, a portjr de 3 (tres) onos; e Criango, a partir de 6 (seis) onos.

Tabela Ill. Concessao de licen5a para constru!5o e/ou instala€5o de estrutura

Item    Descri!ao                                                                                               Unidade                    Valorem       #gforES
tiibutaria                      UFR-pB       {`#z,`2t}2z,i

01          Sepultura rasa
02          Ca me iro

03          Tdmulo

04          |azigo (carneiro duplo)

05           Mausoleu

Note: dimensdo rTleclio de 4,8m2.

Tabela IV. Servi!os e Manuten!ao

Item    Descri5ao

Por m2

Por m2

Par m2

Por m2

Por m2

5,15              3f:3{J, 89

4,12           2do,07
4,29           249,98
5,49             319.90

13 , 39            780,24

Un id ade                    Va lor em       irdfor as
tri but5ria                        UFR-PB        I:--:`€z,i'282l;

01          Abertura de sepultura para nova exumacao
02          Retirada de ossada

03          Colocacao de placa

04          Numeracao de lote

05          Entrada de ossada

06          Delimita€ao de sepultura em alvenaria simples

07          Utiliza;ao de espa€o e capela para vel6rio -Diurno

08          Utiliza€ao de espa¢o e capela para vel6rio -Noturno
09          Transferencia de trtulo de perpetuidade

10           Concessao para construc8o (cameiro, jazigo, mausol€u etc.)

Par unidade

P8runffi

Por unidade

B8funRE
Por dia

Por dia
Par Pessoa

Por m2

0,45              26,22
0,94              S4, 77
1,12               65,26
0,31              is.06
0,34               19,81
0,52              30, 38
0,52              50,30
1,46             95,07
O,31              I 8,ce
137              79, 83



ANEX0 XV. DA TAXA DE SERVI€OS P0BLICOS PARA

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcfio DOS REsfDUOS S6LIDOS

Tabela I. Coleta, Transporte e Destina€ao

Item    Destinag3o do im6vel
Area                           Valor em       grulor es
Construida {m2)           UFR-PB        `-fazrfi323,i

01          Habitacao popular Ate 30
De 30,1 a 60

De 60,1 a 90

De 90,1 a 160

De 160,1 a 350

Acima de 350

0,069                 i. C)2
0,103                ,5. Or
0,172               2 0,02

0,206              J2,cO
O,Z40                13.98

0,395              £`3, 02

02          Residencial unifamiliar/ Multifamiliar Ate 30

De 30,1 a 60
De 60,1 a 90
De 90,1 a 160
De 160,1 a 350

Acima de 350

0,110                   `E. 4I

0,158                 9,21
0,254            I i,8$
0,302              I ,7,60
0, 350                 £T'L}. 39

0,566               3Z` 98

03         Comercial salas e Lojas Ate 30

De 30,1 a 60
De 60,1 a 90
De 90,1 a 160
De 160,1 a 350

Acima de 350

0'141                   b`,££`

0,199                 i_1,60

0,316               i a.. 4£

0, 374              |T| , ,?9
0,432               25,I.7
0,695               4,3. 50

04         lndustria Ate 30
De 30,1 a 60

De 60,1 a 90
De 90,1 a 160

De 160,1 a 350

Acima de 350

0,213              i 2,4j
0,295              I 7,j9
0,460              L>6,80
0,542               .3i,58
0,625              35, 42
0,995               5',7, 3g

05          Unidade de satlde (resfduo hospitalar) Ate 30

De 30,1 a 60
De 60,1 a 90
De 90,1 a 160
De 160,1 a 350

Acima de 350

0,340               i 9,82
0,465                c¥7,10

0,715              4f i 65
0,840              48+95
0,965               SS,23
1,527               3-8, 98

06        0u tros Ate 30

De 30,1 a 60

De 60,1 a 90
De 90,1 a 160

De 160,1 a 350
Acima de 350

0.Z97                  1?. 31

0,408               c?3, 77
0,629              _i5, 65
0.739              43.06
0,850              ¢3,53
1, 347                .7`8, 4 9

Tabela 11. Solicita!5o do servi!o

Item    Descri¢ao                                                                                                                                               Val®rde refefencia

01          Servi[o de coleta e transporte dos residuos s6Iidos

02          Servico de destino dos residuos s6lidos

Multlplicar por 1,8 (urn virgula oito)

pelo valor Tabela I
Multiplicar por 1,8 (urn virgula oito)

pelo valor Tabela I



ANEXO Xvl. DA TAXA DE SERVICOS POBLICOS PARA

ATIVIDADE DE EXPEDIENTE

Tabela I. Revis5o de lan!amento per contesta€ao

Item    Tipoderevisao Unidade                   Valor ein       ifularrs
tribL]taria                       UFR-PB        i ¥£,'`£T821j

01          Lansamento tribut6rio referente ao lmobiliario
02          Lan€amento tributario referente ao Econ6mico

03          Demais situec5es

Tabela 11. Fornecimento de documento impresso

Item    Tipodedocumento

Par lanfamento
Por !an€amento

Par lan;amento

0,ZOO                i 3..98

0,154                 8, 97
0,515                30fo1

Un idade                  Valor em      tndrrs
tributa ria                     UFR-PB       ' fezj€£¥aj

01          Nota fiscal de servi€os avulsa
02          Alvarf de licen5a

03         Atestado, certid8es, declara¢5es e demais atos que necessite de
an6lise, vistoria ou avalia¢ao t6cnica pr6via para sua elabora;ao.

04         Atestado, certid8es, declara¢5es e demais atos que nao necessite
de an6lise, vistoria ou avalia¢5o t6cnica pr6via para sua elaborac8o.

05          segunda via de qualquer documento, inclusive do DAM

06           Fomecimento de Edital de Licita5ao

Tabela Ill. Averba!5o de dados municipais

Item    Tipodeaveiha!Eo

Por unidade                           0,189                £I,€3]
Por unidade                             0,137                   ?.98

Par unidade

Por unidade

Par folha

Porfolria

1,115              64,97

0,137                  +7,98

0,103                6,00
0,002                 a,£2

Unidade                      Valorem        MofE]rRS
tri but5 ria                       UFR-PB        ` i-€E.`ae?1.i

01          Alterac3o no cadastro lmobiliario -Edificado

•                       ::         Alt6ra§38RB Eada§tFB Ee8AaffiTth-Nao edificado
04          Baixa na inscric5o no cadastro lmobiliario
05           Baixa na inscric8o no cadastro Econ8mico

Tabela lv. Logradouros pdblicos e imobiliarios

Item    Tipo de serviso em imobilisrio

Por lm6vel

Por lm6vel

Por Pessoa

Por lm6vel

Por Pessoa

0,515              30, 01
0,257               i.S,98
0, 42 9                 L=?5,00

0,163                9,50
o,2o6                 i 2._ee

Unida de                    Valor em       iftifor rs
tributa ria                       UFR-PB        ' Pe2'frfso2Ij

01          Numeracao de ptedios                                                                                            Por im6vel                             0,137                 7,99
02          Renumeragao de predios                                                                                            Por im6vel                               0,772               £4,98

03          Fornecimento de placa metalica com numera€2io                                                  Par caractere                          0,197                £1,48

04         Vistoriaem im6veissujeitoa an5lisesparaaprova€8oem projetosou   porunidade
concessao de ljcen€a nao especjficado anteriormente

05         Limpeza de terrenos Por metro

quadrado

0]7Z           44 ,98

0,100               5,83



Tabela V. use de equipamento

Item    Tipo de servi5o em imobjliario LJnjd ade                     Valor em        !fo!er RS
trit)utaria                       UFR-PB        , dee< iRE2ij

01          uso de motoniveladora, pa carregadeira ou trator de esteira

02         Caminhao basculante

03         Nivelamento de terreno com a remocao dos resfduos (todos
equipanentos)

04         Nivelamento de terreno sem remo5ao dos residuos (todos
equipamentos)

Por hora

Por Kin

percorrido
Por metro
quadrado

Pormetro

quadrado

1,545               9!3, C3

0,137                .7,98

0 ,ZZ3              12,99

0,137               7,98

Tabela VI. Libera5ao de Dens apreendidos ou depositados

Item    DescTi!ao                                                                                              Unidade                    Val®rem       flfrorts
tributsr!a                         UFR-PB        : =Ez>t'2H£1;.

01          Apreens8o de animals
02          Guarda de gado, cavalo e mula

03          Guarda de suino e caprino

Por unidade                          0,343               £9, 99
Por dia/ Unidade                    0,103                   ,5,aS

Por d ia/ Unidade                0,069                 4,02
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