
A"!t-- ,/Be de Ad- a*-á. de 1989.

Dispõe sobre o §istema
nicípio de Areia Branca
vidênciag,

Tr i burtár i o do l't r-
e dà outras pro-

O PREFEITCI I-4UNICIPAL DE AREIA BRANEA, no ugo de
de sr-ias atr ibuições legais que the sâo conf er idas por lei .

Faço, saber'sànciono a seguinte lei r

ÊãF,).
à,

gLte a Câmara l*'lurnicipal aprovou e ÊLr

5'l

TÍTULO -I
Parte Geral.

CAPITULO *I

Das Disposições Prel iminareg

Art. Í - Este Códiso estabelece o Sistema Tr-ibu-

Art. e - O §igtema Tr-ibutário Hunicipal é subor-

I - à Êonst itr-rição Federal ;

I I - à Lesistação Estadr-ral, nos Limites da

Mun ic ipal .

fg,s.e.1ct i va cornpetênc i a .

l: .'!
! ".1
-i.r ?l.ir"'r
q'§!Í'

C A F Í T U L O . II
DA§ NORMAS EERAIS

§EEãO I

DA LEGISLAE§O TRIBUTARIA

êrt. 3 - A Legielação Tributária Flunicipal rôín*
preende ae Leis, oÉ uecrÊtos e a6 norínasi coíopl.ementarêg que ver-
se!,n, no todo oLt eÍn parte, tr iburtos de competênc ia do Hurn ic íp io .

Farágra{o únÍco - norínats Éoínplenientares das Leis
e dos Decretos:

I - aE portarÍas, âs instrurçÊíes, ordens de
§erviço:; e outrog atos normativos baixadoa Felas autoridadeei
administrativaa.

II - as decisões dos órsãoÉ cc!ínpetenteg dag
instânc ias administrat ivaE ;

I I I - âs prát icas reiteradamente cuínpr idas
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pe 1às âutclr i dades adm i n í strat i vas ;
IV - os convânios qlre o ínLrnicÍpio celebre

coín c:5 órgãos da adrninistração direta ou Índireta da União, Eeta-
do ou ívlunicipios.

sE6ãCI - rr

DA LEI FI§EAL E §UA VIBÊNCIA

Art. 4 - O recolhirnento dos tributos será {eito
nÊr forma e nos prazos estabel.ecidos neste código.

Parágrafo únicr: - Em atenção à peculiaridade de
cada tributo, poderá o Secretário Municipal de FinanÇâÊi estahele-
cer novos prâzo6 de paEamento, cÕín antecedência que elimine aÍB
posÉibilidadeE de prejudicar os contribuintes ou responsáveig.

EAPITULT] . III

DO§ TRIBUTO§ DO HUNICTPIO

Art. 5 - Atém dos tributos que vierêm a ãêr cri-
ados ou transferidos à gua competência, cangtituern receita do t"lu-
nic íp io.

I - Impogtos:
a) sobre á propriedade predial e ter-

ritorÍal urbana;
b) sobr-e a transmissão inter"vivosr â

qnalguer títut1o, por ato oneroso
de Bens Imóveis;

c) sobre servÍçog, de qtialquer natlr-
rE!Eâ J

d) sobre vendas a varejo de combustí-
veis liquidos e gâsosos.

I I - Taxas:
a) de coleta de lixoi
b) de limpeza pública;
c) de conservação de calçamentoi
d) de iluminação públicai
e) de serviços de pavirnentação;
+) de lÍcença pârâ localiaação e fun-

c ionamento;
s) de licenÇa, para funcÍonamento

em horár-io especiaL
de experiêncía e ÉerviÇos diversog;
de L icença pará pub I íc idade;
de licença pâra execuÇão de obras;
de abate de gado;
de I icença parâ ocupação de áreas
ern viêls cl logradouros públÊcos.

III - Contribuição de Í'lethoria
IV - Fiultas Penalidades diversas.
V - Trangferâncias Eorrentes e de Eapi-

tal .

VI - Receitag originárias, provenientes de
exploraÇões patrimoniais e industriais do Pluniclpio.
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CAPTTULO - IV

Do imFosttr sobre â propriedade Predlal e Territorial Urbana

sE6ÃO - r

Do Fato Berador

Art. á - ú Irnposto de competêrrcia do Hunicípia,
sobre à propriedade territorial urbana tem como fato gerador â
pl-oFr-iedade, rx dornínÍo úti I ot-l ã pcrssE do bem irnóveL r pol-
natureza ou por ceEsão f isíca, côíno está def inido na Lei Civil,
Iocalizado na ãona urbana ou urbanizável do l'luni.cípÍo, inclutsive
nas Vilas e DiEtritos de sua jurisdição administrativa.

Parágra{o I - Para oe e{eitos deçte Imposto, Ê!I1-
tende-ee cc!íno uonâ urbana ou urbanizável do mutnicípio em que se
observa o requisito mínirno da existência de pelo íneno§, doÍs dos
eeguintes melhoramentog, cÊ,nstruidos e mantidos pelo Poder
Púb I ico:

I - meio f io ou caL6amento, üoÍn cãnal Í za*
ção de ásuas pluviais.

II - abastecímento d'ásua i
III rede de iluminação pública, coín pos-

teamento equÍpado com luminárÍas oferecendo ilurninação noturn,at
IV * escola prirnária ou posto dn eaúde.

Parágrafo ê - Eonsideram-se zonâ urbana ae àreas
urbanízáveis ou de expaneãa urbana, constantes de Loteamentos
aprovados pelos àrgãos competentes, degtinadosí a habitação, à
ÍndúEtria e ao comárcio, definidas em legislação especí+ica, bem
assiín à àr-ea eusr independentemente de sua Localizaçâo, não seja
destinada à exploração àsrícola, trecurárià, extrativa vegetal,
extrat iva agroinduretr ial. .

Farásra$o 3 - O Fref eito l'lurn Íc ipal f i xar-á, sêÍn-
pre gue {or necessário, o pçlrÍmetro da aonâ urbana ou urbanizável
do l'llrn ic íp io, através de Lei aprovada pela Câmara l4utn Íc ipal .

SEE§CI II
Do Eontr íbutínte

Art. 7 * Êontribuinte do imposto e o Froprietá-
rio do imóveL, o titul.ar do seu domÍnio útil, ou o ãeu possuidor
a qualquer título, ínati Õ tributo constitui ônrJs real, âcoínpânhan-
do o irnóvel ern todas ag mutaçães de dornÍnio.

Parásrafo t - São responsáveis pelo pagamento dn
imposto, a1êrn do contr ibuinte def in ido neste art igo :

I - o titurLar de dir-eito de utsu{rtttô, de uso
ou habitação;

I I o cc!íÍrFl-omissár io comprador I

I I I * o coínÕdatár- io out credor ant icred i to .

SETf,TT I I I

OALCULOS DCI IÍ'IPO§TO
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ârt. § - U irnposto, devido anualmente, sÊrá cêlcu-
lado eobre o valor venal do bem irnóvel.

Art. ç - ü velor venal do bem imóvel será determl-
nado:

I - Tratando-Ee de prédio, prlo valor daE
construÇEes, obtidas através da multtplÍçação da área conEtruÍda
pelo valor genárÍco de metro quadrado equivâlente ao tlpo e ao
padrão da construção, âFIicando o fator de correção do estado de
conservâção, samado ao valor do terreno, ou de gua parte ideal,
obtido nas condicões fixadas no inciso seguinter

II - Tratando-Ee de terreno pel,a rnultiplicaçãa
de Buà área pelo valor genárlco de metro quadrado de terreno,
aplicados oã fatores de correção.

Farágra{o f - 0 Poder Executívo poderá ingtitr-tir {atores
de correÇão, relativoe às caracteríetÍcaE própriae ru à situação
do bem irnóvelr clue são apllcados em conjunto ou isoladamenter flá
apuraÇâo do valor venal.

Parágrafo ê - Na determinaçãp da baae de cáIculo, não tse
conEidera o valor dos bens ImóveiE mantidos em caráter permanente
ou temporário, Frc! imóvel parâ e{eÍto de sua utilizaçãor Erxplora*
ção embelaeamento ou comodidade.

Art. 10 * Constítuem instrumentos parô apuração da
base de Cálculo do Irnposto:

a) planta de valores de terrenos, eçtabe-
lecida pelo Poder Executivo, quê indiquÊ o valor genêrtco do me-
tro quadrado doE terrenos em {unr§o de Eua localização;

b) as informaçõeE de orgãos tácnicos llga-
dos à congtrução ci.vil que indlquem o valor genêrico do matro
quadrado das conetruçÉes em função dos respectivoe tiposl

c) fatores de correcão de acordo à sÍtua-
Ção, pedologia e topografía dos terrenoE e fatores de correção de
acordo com a categoria e egtado de conservação dor prádios.

Art. tt - §ern prejuízo da ediç§o de planta de va-
lores, o Poder Executivo atuallzará oe valores genáricoE de rnetro
quadrado de terreno e de construção:

I - I'lediante a adoção de índicea of tciaie de
correGâo;

II - Levando em conta oE Êrquípanentos urbanoe e
melhorÍaE decorrentee de obras púbticas, recebidas pela área onde
§e locallza o bem imôvelr ou os pre6o6 correntes do mercado.

ârt. Íe - No cálcurlo do imposto, a elíquota a ser
aplicada Eobre o valor venal do lmóvel será de:

I - Ll, (hum por cento) tratando-se de terreno;
II - O,§tr (meio por centn) tratando-Ee de prrâ-

dio.
Parágrafo Ê * CI proprietário do prédio ot-t o titu-

lar do seu dornínio útit e solidariamente responsável pelo pâgâ-
mento do imposto devído pel,o t{tular de ugufrutÕ, de uEo de habi-
tação.

Farágra{o 3 - O prornitente vendedor é solidaria-

AEAPLAH -
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ínente regíponsável pelc, pêgaínênto do Ímpogto pelo compromíssário
cornprador.

SE6ÃO IV

Da Inscrição

Art. 13 - §erão obrÍgatoriamente inEcritoe no Êa-
daEtro FiscaI Imobi I iário os ímóveis existentes roíno unidadeE au-
tônomas no Hunicípio e oE qLrê venham a eurgir por desmembramento
dos atutais, ainda que sejam benef iciadog por isenÇôes our imunida-
des rel,ativamente ao imposto.

Parágrafo t - A inscrição dos imóveis no Cadastro
Fisca1 Imobiliário será promovida;

§âl ;

I - pelo proprietário ou seu repreeentante te-
II - por qualguer dos condemínios, eín :;e tra-

tando de condomínio indivisoi
III - por cada um dos candornínios, Í1o cãso de

condomlnio divisoi
IV - pel.o inventariante, síndico, Liquidante ou

suce§Eor, quando se tratar de imóveie pertencentes à espó1io,
ínãÉsa falida, socied.ade em liquidação clu sucessão;

V - pelo promigEário compradorr fio cagÊ de
contrato de promegsa de coínprá e venda, ÍnesÍno quando à particu-
lar i

VI - pelo possuidor- do Ímóvel a qualqlrer tÍtu-
1o;

VII - de ofÍrio, à critério da repartição coínpe-
tenter fio caÉo de omiEsão do regponsável na {or-ma deste artigo:

Paragrafo Í - A inscrição far-se-á na {orma e époce
estabelecidas nâ presente Lei, por Decreto, Portaria, Atos Norma-
tivos e Editais que forern baixados pelo Secretár-io lvlunicipat de
Finançag,"-ãteãao o suje-R6-FãããEo declarar, sob suâ exclustva
responÉabÍlidade e seín prejuízo de outros eleínentos que venham â
6Êr exiEldos pelo fieco:

I - nome e qLralificaçâo do FÍ'opl-ietário;
II * nclíne ê qualif icação do responsável oLr en-

carregado;
III - endereÇo para entrega de notificaçõeg;
IV - locaLização do imóvel;
V - dirnens6es e áreas do terr-eno, ár-ea de pa-

vimento térreo, número de pavirnentos e ár'ea totat de edif icação,
Lrsü e data da conclusão do prédio;

VI - valor venaL do imóvel;
VII - aluguel e{etivo mensal;

VIII data de aguisição e outras informaÇões so-
bre o título de aguisição de propriedade eÍn gue à pcrsse exercida
ou do doninio úti1;

IX - quâlidade eín qLlÉ â posse é exercida.

Art. 14 - O sujeito pâssivo da obrÍgação tributá*
ria deverá declarar à Prefeitura, dentrn de 3O (trinta) diasã con-
tados da regpectiva ocorrência:

I - aguís1ção de imóveis, construídos on não;

N
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{1sações de uso;
II -. re{ormas, demoliçõesr ârÍlp1Íaçôes bu modí-

I II - os novo6 aluguáis oLr rnsjoraÇÊíes, â qual-
qucrr títu1o, de aluguÉis viEentee;

IV - mudança de endereGo paT-a entregaE de noti-
{ícaçõee ou subetitulções de encarregados ou procuradoresi

V - outroe fatoE clu circunstánciaE que Foãsaín
a{etar â incidâncla, o cálculo ou a adminlstração do ImpoEto.

Art. 15 - A inscrição será feita ex-ofírÍo, âtrâ-
vée de Auto de Infracão, âpôs a prazo legal parê inscrtcão ou co-
municação de alteração de qualguer naturezar ott por viol.ação das
norínaÉ do cadastro f lscaL,

Art. tó * Fara cada unidade irnobiliária gerá âPrê-
sentada uma petição ou preÊÉnchido um formul.árin instituído pelo
órsão competente.

Parágrafo Único - ConeÍderâ-§É unidade lmobiliária
o lote padr§o, gleba, casâ, apartamentor Êãla para {im comercial,
induatrial ou Fro{iEeional, conjlrnto de pavilhõeE como os de {á-
bricas, calásios ou inetituições médÍco*hospitalârêg.

Art. Í7 - Bs imóveis cam f rente pârâ maie de uÍn
Iogradouro Eerão inscritos pelo maie valorizado, independentemen-
te do âtresso pârâ o prádio.

Art. íB - Ag conEtruçõee ou edi{icações, realíza-
das sem licenÇa ou 6Bín obediência às norÍnãs téçnicas, Eerão inE*
crÍtas e lançadas ex-ofício, parâ efeitoe tributárioe.

Parágra{o LJnico - A inscriç§s e c,E efeitos tribu-
táriosr Íro caso desta artigo, não criam direltoE ao contribuÍnte
e nâo retira da Pre{alturâ o direito de promover à adaptação da
conetruGâo aE noríttêE e prescrições legaiE or-r à 6ue dernoliÇão, bem
coíno outrae sanç6es previetag eín LeÍ.

Art. 1? - Os cancelamentns de inscrição serão BeÍn*
pre a reguerimento do contrÍbuÍnte, §oínente se Justl{icando EÍn
casog etspeciais, tals como: loteamentos já aprovadoE parâ retifi-
cação de loteg padrão, incÉrporação parâ congtruÇão de edifícios
gue alcancem áreas superiores à do lote padrão, ou de unidade
irnob i I iár ia j á inscr ita para conet ituição do lote padrão .

Parágrafo único - É vedado o canselamento de i,ns*
crição ex-ofÍclo, resealvando os de terrenog incorparados aoE 1o-
gradouros púbIicos, ou por dup1icidade de lnscrição, devidarnente
Justificada e medlante despacho da autor-idade admini*trativa com-
petente.

Art. AO - O Fre{eito Hunicipal designará uma co-
missão de avaliação, coÍnpcrsta de 3 (trâs) rnembros, seínprÊ que
posEÍve1 coín a particlpação de I (urn) enEenheiro civ11, sob â
preeldência do chefe dtr Úrs§o Hunicipal de FinanÇat, coííl â f ína-
lidade de ãpurêr os valoreç fiscaÍs dos imóveis e ürganizar as
reepectivas tabelar.

Art. At - A Comissão de Avaliação apresentará ou
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revísârá as tâbÊlaÉ de valorea, anualmente, as quais aprovadas
prrr ato do Pre{eitn Hunlclpal, servirão para base de cálculos pa-
ra efeito de lanGarnento e cobranÇa de tr,ibuto devido.

Farágra{o Único - O Executivo poderá {ixar novã
tabel,a de valoreE ou rever as exietenteE.

Art. eA - Aplicar*se-á o critér1o de arbitramento
pârâ aFuração do valor venal do imóvel, quando: '

I - o contribulnte impedir, F$r qualquer meio,
o levantamento doe elernentos neceEeárioE à apuração do valor ve-
nal do imóvel I

II - os imóveíe sÉ encontrarem {echados e os
Fropríetários ou reEponsávels não {orem encontrados.

Parágre{o Único - Nos casos referídoe nos ítens I
e II degte artigo, {ar-Ee-á o cálculo das áreee do terreno e da
conetrução por estiÍnativa, caneÍderando-ee os elementos de imóve-
1e adjacentesr Enquâdrando-se o tipo da construeão com o de prá-
dioE eemelhantee.

Art. eA - Da avaliaç§o adrninistrativa caberá rÊ-
clamação do Che{e do Ôrgão Hunicipal de Financasi, mediante peti-
ção fundamentadar fio prâao de tO (dez) dias, a partir da notifi-
cação do respectlvo lançamento.

Farágrafo ünico * $onente por ímpugnação aceita da
avaliação admÍnistrativa ou por arbitramento judíclaI, ô fixação
de outro valor FroduzÍrá e{eitoE trlbutáríoE.

8Ê6f,O V

Do Lençamento

ârt. Ê4 - O lançamento do impoeto sobre a proprle-
dade predial e territorial urbana será {eito, anuaLmente, pârá
cada imóvel, pârà cobrança do tributo devidor rüítr basa nos ele-
mentos cadastrais declaradog pelo contrihuinte íJu estabel,ecido
pelâ Cornlssão de Avaliação ou, alnda, a vista do habite-se expçr-
dido pelo órsâo competente municipat.

Farásrafo único - As alteraçõeE eerão feitas no
curso do exercício, mediante procÊEso e pclr despacho da autorida-
de competente, euafido ocorrer ato ou {ato que âs Juetifiquem.

Art. Ê5 - Não eendo cadastrado o imóvel r por omie-
rão do seu proprietário ou possuidor, o lanGamento será {eitor Eín
qualquer época, pÕr Auto de In{raç§o e ex-o{lcio} cc,rn base no6
elementos que êr repartição {iscal coligir, devendo constar esta
circungtânciã no terrno da ingcrlção.

Art. Aâ * 0 lançamento Eerá {elto no nf,r,ne do pro-
prietário, tltular do domínto úttI üLt pogãuldor do irnóvel a qual-
quer t ítul,o.

Farágra{o únÍco - Tarnbérn Eerá {eito o Lançamento:
I - no Éeso do eondominio indiviçor Êm nome de

todos ou de um eó dos condominios pelo valor total do trlbuto;
II - ncr câso de condornínio divlsor ÊíIl noíne de

cada condornlnia, n{r proportrão de Eua parte, pelo ônus real do
tr ibuto I

III - não sendo cernhecldo o proprietár-lo, eín no-
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íne de qr*em estejâ nc, uso ou fruição do imóvel clu 6eín identifica-
ção do contribuinte.

Art. e7 - Og contribuintes do lrnposto sobre a Pro-
priedade Predial. e TerritoriaL Urbana terão ciância dos lanGamen-
tos por rneÍo de noti{icação pessoal ou de editaÍs afÍxados na rÊ*
partição arrecadadora em locais de acessô âcl púhlico.

Art. e8 - Êongidera-se-á c,corrido o fatçr gerador
do irnposto, em 01 de janeiro do ano à que corresponda o lanÇamen-
to, salvo para cl6 gue sejam prÕcergsãdoti em datas posteriores,
atravéç de habite-se ufi outtro instrutmento regulsr, gravando-§e o
tribr-rto pelo período correspondente ao devido por todo o exercí-
cio financeiro.

SEEãT] VI

Do Fagamento e dae Redr-rções

ârt. eq - A arrecadação çobre a Fropriedade Fredi-
aI e Territorial Urbana eerá {eita em FrestaÇõeg, ct-tjo prãuo re*
gular pârâ pagamentc, encerrar-se-á no dia 31 (tr-inta ê Ltín) de de-
zembro de cada êxêrcício.

Parágrafo único - A divisão do pagamento eíR prês-
taç6es, pr-evistas neate ar-t igo, obedecerá ao cr itér io de cata
trimeetral, correÉpondente ao valor total do tributo devido ê
Lançado pârê cada Êxercício.

Art. 30 - O contribuinte Eoxará da redução de
(vinte por cento) sobre o vâlcrr do irnpoEto, desde que {aça o
rÊcolhimento tetal até o últirno dia de prâzo pãrâ pagamento
la. (primeíra) cota do exercÍcio.

sEtfio vII
Da Fiecaliuação

Art, 3t - Oe prádios e terrenos f icarn Eujaltos a
{iscalização municipal e podem 6eus prclprietários, Fossuidaree
adminietradorets ou Xocatários impedir visítas dos agentes {iscale
ou nergar-lheE lnfornnações do intereese da Fazenda Fúb1ica
Municipal, deEde que ct façam com basE em dlspoEltivoq LegaÍs.

ârt. 3Ê - Oe tabeliõee, escrÍv6es, o{íclaiE do
regÍstro de imóveiE ou quaisguêr outros eerventuáriog públlcog
não poder§o lavrar a6crlturas de trans{erência, nem tranEcrlção
ou tnsertcão do imóvel, lavrar termos, expedir lnstrumentos ou
tltulos reletivoE robre o lmóvel objeto da transação.

Art. 33 * Oe docurnentos ou certidões de quitação
comprobatôrios do pagamento do lrnpoeto, tranacrltoe nãs
§scrituras de transferência de imóveiEr Í1â forma da Lei, serão
arqulvados em Cartório, pâra exaífiBr â qualquer tsmpo, peloE
agentes {iecaÍs do municlpio.

eor(
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da

N

FREFEITUÊA T,IUNIÊIPAL DE âREIA BRâNCA ATAPLAI'4 -

I



N

Art. 34 - São obrigações do oficial do regietro
de imóveis fiçcalizar o cuínprimento do disposto no artigc:
anter ior e ínenc ionar nos reEpect ivos reg istros gLle Õ
instrumento,cuja tranEcriçãs ou inecriçãcr for realieada, contem o
intetro teor da certidãcl comFrobatória da quÍtação do impoeto
devído c,u da isenção que faca jua o responsáve1 legaL pelo Eeu
recolh imento .

Art. 35 - A aurtoridade ccmpetente para concesEão
do "habite-se" só s fara, ECtb penêr de responsabitidade, Eoín â
pr*ovâ de inEcr ição do imóveI no Cadagtrs FiscaI Imob i 1Íár io.

Art. 3ê - Antes da concessão do "habite.'ge,, a
que se re{ere o artigo anterior, deverá ainda ã autoridade
concedente, seín prejuízo do disposto no,nÊncíonado diepositivo,
remeter ao Or-gão Mr-rnicipal de Financas informações precisas sobre
a construção ou reforrna do prédio, pârâ e{eito de f isca}izaç§o e
cobrança de tributos devidos.

Art. g7 - Para os efeitos deste impagto,
considerram-se çonaEados É pâssiveis dae penalidaderi cabíveiE os
imôveis construídog e n§o inecritos nos prazc]s e frrma regulares,
â {alta de comunicação de re{orfiâsr ampliaçfiee ou modi{icações de
qualglter natutreza, hem coÍnÊ os 1móveis cuja {icha de inscrição
aPresente {alsidade, erro ou emisgão de gualquer Elemento de
cleclaraçHo ohrisatória do contribuinte.

§86§O VIII

Da IncÍdência do Imposto Fredial

Art. 3g - 0 imFosto predial incide gobre o
prÉdio situado na uonã urbana ou urhaniaável do Hunicipio,
independentemente de Éua egtrutura c,u forma, destinação ou
utilização, inÊlusive nas Vilas e Dístritos Administrativog.

Parágr-af o ún ico - Fara os ef eitCIs deste
lmposts,congidera*se construÍdo todo Ímóvel nÕ qual exista
edÍ{icação quê pos6a servir pârâ habÍtação oLr pârâ.1 êxercicio de
qualquer atividade.

sE6§rl I x
Da Isenção do Imposto Fredial

A!..L.*tr - §ão isentos do imposto predial:
I - o prédio pertencente à viúva de qualquer

funcionár-io púb1ico (Estatutário) mnnicipal ou estadual, quando
tiervir exclusivamente de sua regidêncÍa, enquranto nao contrair
núpc ias .

IV -o pr'édio pertencente â sindicato,
cÍrcuLo operário, associaç§o de classe, §otriedade rel igiosa,
artíetica, dÉ FesqlrÍEa científica, beneficente e esportiva;

V - o prédio pertencente à viúva, órgão

FREFEITURA f"IUNICIPAL. DE AREIA BRANCA âCAFLAM *
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rnenor ou pessoa j.nváLida para o trabalho em caráter permanente,
cofiprovadamentr psbrç'x*, {orcr dlr Lei r eusr tenha área conEtruída
de até SOm (clnquenta metros quadradoa) e encrâvado em terreno de
área igual ou inferlor- a l0CIrn (cem metros guadrados), quando nale
reside e desde que não possuâ outro prédio no municípío.

VI - todoe os prÉdíos onde funcÍonem c1ínicaç
de etendÍmento da Sociedade §ivil Bem Êatar Familiar no Braeil.,
desde que seja de sua propriedade.

Art. 40 - Aa reducõeE, Íeencõee e/ou imunidades
do lrnposto Predial gerão requerÍdaE ao Éhefe do Orgão l'{unicipal
de FinanÉàgr devendo o Íntereesado lnetruir o pedido com os docu-
mentos neceEsárioe à conceseão do {avor {iEcal.

Parágrafo único - o reguerimento de que egte
artigo deverá ser apresentado ou renovado de três ano§, durante o
prÍmeiro Eêínestre.

3EEÃO X

Da Incidência do Imposto Teritorial

Êrt. 41 - 0 Imposto Territorial Urbano lncidEgobre â proFrledader {J dornínio útil ou a Justa potsse ou uscs de
terrenos Eern edi{icaç6es, eituados na zonâ urbana ou urbanizável
do municipio, inrlueive nas VÍLas e Dletrítos.

Parágrafo 1. - Para oe e{eitoE do Ímpogto,ternbém
são considerados terrenos:

I - os prádios em construção, e{etivamente
não util izados pârâ {ins reEidenciais c,u qualquer outra
atividade,até a expedição de "condições de ocupaÇão";

II - os prédios em eetado de ruína ou de
qualquer natureza ou ;rs construcões de caráter ternporário.

Parágraf o E. - Êonridcreín-ra conntru§EeÊ de
natureae temporária, entre outrasr orr cagebres Ê ots mocsnrbos.

§EÊfiO * XI-

ârt. 4e - São isentos do impoeto territorÍal,
urbano:

I - o terreno r-rtilÍzado para ô pr-ática de
desportos ou rÊcrêios por sindicatos de cl.asses reconhecído de
urti l Ídade públ ica, círcurlo operário e as§oÉiações rel igioeas,
cr-rItural, artística e de imprensa:

II - o terreno destinado à sede próprla dae
entidades üu inetituições citadas no inciso anterior, ínclusive
eínpresas Jornal ística, de rádio e televieão.

Art. 43 - Para concessão de lsenção, Frevisto
artigo anterior aplica-sÊ no que couber, o disposto no artigo
degta Lei.

Parásra{o único - A isenção de gue trata este
artigo deverá ser rÊqLrerido ao Chefe do Orgão Municipal de FÍnan-
Ç&§, devendo o lntereseado instrurir o pedido com os documentos

N(]
3ç

FREFEITURA I"IUNIEIFAL DE AREIA BRANCA AüAFLAI"I - TO



N

necessários à concessão do favor fiscal,obdecendo trs eeguintes
crltáríasr

a) no caso previsto no Ínciro X deEte artigor o
reguerimento deverá ser apreEentado ou renovado de trâs em trâs
anos,durante o primeiro Eemeetre, enquanto permanecer eem nanhuma
construÇão.r

b ) no Êasa do i.nc ÍEo I I do ÍnesÍrtc] art iEo, a
rêquerimento deverá ser apresentado ou renovadü anualmente,
durante tr prímeiro serneEtre, prtrvando que tr terreno perínânace Eeítt
qualquer construção.

SEÊ§CI XII

Infraçôes e Penalidades

Art . 44 :Ae in{racões serão pun idas cc}ín à§
seguÍnteg penal idadee :

I -l'lul,tas de 30fi (trinta pot- cento)
- sobre o valor do Impostor ÍlâÉ hipóteses de:

a) Falta de lngcrÍção do imóvel ou de
alteração de EauE dadoE cadastraisr

h) Er-r-o, omissão ou {a1$ldade no§
dadoE de inscriçâo do ímóvel ou nps dadoe da alteraçãs.

CAPÍTULO V

Impoeto eobre Transmissão "inter vivoe â
qualquer títutor pcn" ato onerogo de Bens Imôveie

sEtão r

INCIDENCIA

Art. 45 - 0 lrnposto sobre transiÍnissão onerosa de
Bens irnóveisr por- ato "inter vivos"incide sohre:

I - A transmies§o, â gualquer títuIo, depropriedade ou domínÍo útil de bens imóveis, por natureua ou- àceesão {íEica;
II - A trangmisgãor â glralquer tÍtulo, de

direitos reais sabre irnóveig, exceto os de garantla;
III - A cessão de dlreitos relativos às

transmissões referidas nos incigos anteriores;

Art. 46 - O Imposto não inride eobre a
tranamigsão de bens e dlreitos, quando:

I - Realizada parâ lncorporação ao patrimônío
de peseoa JurÍdicar rín pagamento de capÍtat nela inacrito;

II - Decorrente de fusão, incorporeçãor risão
ou extinção de pessoa jurídica

FarágrafoPrimeiro-odigpogtonggteartigon§o
6e epl icar euândo e p6l6goa jurídtca adquirente tiver coÍno
ativi.dade preponderante e cÊmprâ e venda de bene irnóvele e tseus
dÍraitos reaisr â localização de bens ÍmóveÍs ou arrendamento
mercantl I .
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Parágrafo Segundo - Coneidera-Ee caracteriaada a
atÍvidade preponderante, quando maÍs de 5O* (cinquenta ) por
cento da receita operacional da peetsoa JurÍdica adquirente, no§
e4 (vlnte e quatro ) rneseg anteriores e noe Ê4 (vínte e quatro)
meses posterioras à aquiEic§o, desorrsr daE transaÇüíes
ínrncionadas no parágra{o anterior.

Parágrafo Terceiro - Se â pesgoa JurÍdÍca
adquirente lnlciar EuaB atividades, apóe a aquislGão, ou menas de
e4 (vinta É quatro) meses antes dela, âpurar-se-á a
preponderância referida no pêrágre+o anterÍor Lavando-se Grío conta
96 (trÍnta e seia) prirneirog ífieseg Eegulntee à data da aquisÍção.

Parágrafo Ouarto - Veriflcada a preponderância
re{erida no parágrafo primeiro, o imposto será devidof norg termos
da lei vigente à data da aquigição , calculada eobre o valor do
bem ou diraÍto, naquela data, corriglda a expresEão monetárla da
baee de cálculo, pere o dia do vencimento do prazo Fârâ o
pagernento do crédito tributário reepectivo.

Parágrafo Ouinto - A preponderância de que trata
o parásrafo prlmeiror sÊrá demonstrada pelo interesEado, ne forma
do regulamento.

§ECÃO II

DO ÊONTRIBUINTE

Art. 47 - O contributnte do imposto é o
adguirente ou cesrionárÍo do bem ou dtreito,

Art. 48 - Responde solÍdariamente pelo pagamento
do impostoi

I-
II
III

o

:
trangmitente;
cedente I

Os tabel iãee, egcr ivãee e dernais
aos atos por eles ou
seu o{ício, tru Felas

eerventuários de ofício, relativamente
perante eles Frat icados r E!írl raaão de
omlesões de que forem resFonsáveis.

SEEãTT I I I

CALCULO DO II'IPOSTO

Art. 4q - A base de cálcutLo do imposto á o valor
venal dog beng ou direitos tranemitidos ou cedidos.

Art. 5CI - A base de cálculo gerá determinada
pela adrnin ietração tr ibutár ia, através de aval i aaç§a feita troín
base nos elementos de que dÍspuser e ainda nos declaradoe pelo
eujaito passivo.

Parágrafo
considerados dentr-e outros,
imôve1;

ún ico - Na avaliação serão
cl6 seEuintes elementos, quanto ào

I - Forma, dirnensões
II - Localieação;

PREFEITURA f,IUNICIPâL D§ AfIEIA BRANCA
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III
IV

V
VI

Art,
segulntes a1íquotaa:

EEtado de consarvaÇâor
Valoree daE áreag vtainhas ou Bituadag eín
uonas economicamente equivalentesi
tusto unitário de construção;
Valoreg aferidoe no mercado Ímobiliário.

51 * O imposto será calculado pslas

- O,5X {meÍo por cento} sobre o saldo
f inancíado nae trangmissões compreendldas
no Sistema Financeiro de Habltação e eX
(dois por canto) sobre a poupênçã nestae
mÊsínâs transínissfres ;

- Ay. (doig por cento) nas demaiE tranemis-
sões.

§EGfiO IV

DO LâNEAMENTCI

Art. 5E - A inscrição deverá ser pr-omovida pelos
tabel iãas, ÊÉcrivães e o{íciais de Resistro de Imóveis Êín
{orrnulário próprio, ínenclonando os dados necegsárÍos à per-{eita
identi{iração do contriburinte e do imóveL

Art . 53 - Não eerão lavrados, l-ê9 istrados,
inscritos olr averbados pelos tabeliães, Êgcrív§es, e o{iciais de
Regietro de Imóveis, os atos e termos â sÊu cárgo, sêín a prova do
pagamenta do impoato.

Art . 54 - CIe §erventurár los da JLrst iça são
obrigados a facultar os Agentes do Físcor Ê{r cartórlo, o exame
dns IÍvros, autoÉ e paFêis, que intereseem à arrecadaç§o do
Imposto.

Art. 55 - NaE transaçõês BÍn que {igur-em coíno
adquirente, ou ceEsionário, pÊrssoãB irnunes ou lsentasr ãl

coínprovãção do Fagamento gerá eubstituída por certídão, expedida
pela autoridade fiscal.

Art. 5á - Aplicar-çie-á, rto qne couber, a este
imposto, âB digposições da legislação figcal deste Hunicipio.

Art. 57 - tl regulamento definirá habitação
popular, bem coíno terreno a ele destinado, conriderandor flo
rnínimo, os seguintes requÍEitoe ;

I - Quanto à habitação poFular:
a) Area total de construrÇão não superior ê

S6mêi
h) Area do terreno nâo guperior a l5OmP;
c ) Local i zacão eín zonas economicamente

carentes;
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II * Quanto ao tÊrrenü, o disposto nae aIíneaerrB'r e t't", do inclso antey'ior.

Parágrafo único - O dísposto na alínea "8",
incÍso I, n§o se âplica quando se tratar de edificação,
condomínio, dB unidades autônomae.

do
efil

ímpegto
em i ssão,

SEEãO V

DÚ PA6AI4ENTO

Art. 58 - 0 imposto Eerá pago:
I - Antecípadamente atá a data da lavratr.lra dc:

instrumento que servir de base à
transmissão, qr.rando Ée real i zar no
Hunicípio;

II * No prâzü de 3O (trínta) diae, contados da
data da lavratura do inetrumento re{erido
no lncieo anterior, qlranto às transrniseôes
real izadas fora do l{unicipio;

III - No praao de 3O (trínta) dias, rontadon da
data do tránsito em Jr-rlgado da rlecisãor Ê§
o título de tranemissão {or sentença
judicial.

Parágrafo Único - O comprovante do Pagarnento do
vale por 90 {noventa) dia:i, contados da data de suâ
findo o qual deverá ser reavaliado.

N
\

Art. S? - 0 pagamento será efetuado atraváç de
dorumento próprio, cúíno diepuger o regulamento.

ârt . 60 - CIs tabet iães, escr ivãea e demais
serventuários de ofício, ctuê realizarem a tranemissão de imóveig
5Êín Õ pâgaínento do imposto, {icará sujeito á uÍna multa de! 100%
(cem par cento) do valor da irnposto âcrescido de seu valor.

Parágrafo único * Ouando a transaçâo {ot- isenta
do i.mposto s a tr-ansmissão for reaLiaada seÍn â expedição da
certidãor Berá aplicado lrma mutlta de íÕ01f (cem por cento) de
acordo coÍn o valor do imóvel, avallado pela Fr-efeitura.

SEÊÃT] VI I

I§ENÇT'E§

Art. át - São isentas do imposto, â§
transíniesõee de habitações popuLares, assim consideradas por ato
da Adrninístração, bem coÍno de terrenog destinados á sua edif ica-
ção.

ÊâPITULO VI

Xmposto sobre selrviços.

§ECEÃO-I
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Incidáncia

ârt. 6e - ü Imposto sobre §erviços á devido pela
prestação de serviços realizada por Êínpresâ ou profissional
autônomo, independentemente:

{ixrr;

da atividadet

I * Da exietência de estabeleÉímento

II - Do resultado financeiro do elxercÍrio

I I I * Do cuínpr imento de qualquer ex igênc ia
legal ou reEularnentar, ÉErín prejuizo dag Fenal idades cabíveis;

IV - Do pagamento ou não do preÇo do
serviço no íneÊiíno mêe ou êxartício.

Art. ê3 - Fara oa efeitos dsi incÍdência do
Irnposto, considera-ee local da prestaÇão do servíço:

a) CI do estabelecímento prestador;
b) Na falta de eçtabelecimentor o

darnic I I io do pregtador;
c ) Aquele Éín que 6e ef etlrar a

prestação, no câão de construção civil.

Art. &4 - Slrjeitam-sê áo Imposto os serviÇog de:

í - rnédicog, inclusive análises cl inicas, eletricidade
rnÉdÍca, rádlo*terapia, ultra-sonogra{ia, radiologia, tomografia sr

ÀCdlnE€!nerEg j
Ê - Ho6pitais, c1ínica:;, eanâtórios, laboratórios de

anáIise, asrhulatórios, pronto-gocclrl-oã, ínânicômios, câÉêE de
saúde, de repúLrso e de recupersçãsl e congêneres;

3 - Bancos de sângue, leíte, Feler olhos, sêmen e
congêneres;

4 - Enfermeirog, obstetrag, nrtópticos, foncâurdiólogrxg,
protáticos (prótese dentária) ;

5 * Assistência rnédica e congêneres previstoe nos ítens
l, Ê e 3 desta tista, prestâdos através de planos de rnedicÍna de
grupo, convên ios, inc lusive coín eínpresaã pa'/'â asaistânc ia a
empregadog;

6 - F1âno5 de gaúde, prestados por êítpresiâ gLre não
egteja Íncluída no Ítern 5 desta Iista e que sE cumpram atravás de
serviGog prestados For terceiros, contratados pel,a empresâ oL{
apênaÉ Fâgo pc,r estar ÍrÊdiante indicação do benefici.ári.o do
p lano;

7 * l4édicog veterináriog;
B - Hospitais veterinári.os, cIínicae veterinár-ias e

congêneres iq - Euarda, tratamento, amestramento, adestramentcl,
embelezamento, alojamento e congênÊrês, relativos â ânimais;

ÍO - Barbeiro, cabeleireiros, manicnr-os, pedicutros,
tratarnento cle Fele, depilação e congênÊrres j

Ít Banho, duchas, sâuná, ínâgsagelng, ginásticas e
congêneres;

íA - Varrição, coleta, rernoÇão e incineração de Lixoi
í3 - 1Ímpeza e drenaEem de portog, r-ios e canaisi
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t4 I impeza, manutencão e conservaÇão de imóveÍs,
incLugive vias públicag, pârques e Jarding;

15 - DesinfecÇão, lmunização, higieníaaÇão, desratização
e cangênere§,

1á - ControLe e trarnento de efluenteg de qualquer
netureza e de aEentes {ísicos e biotógicosi

L7 * Incineração de residuos qualqueri
tg - Limpeza de chaminég;
t? - Saneamento ambiental e congêneresi
eO - Aesitância técnica;
Ê1 - Assegsorie ou consultoria de qutalquer natureza, não

contida em outros ítens desta lista, organização, programação,
planejamento, âEsessoria, procegsêmento de dados, conÊultoria
tácnica, financeira ou administrativa;

ee - Flanejamento, coordenaçãor pl-ogr-amaçâo oLt
orEânização tÉcnlca, financeirà ou administrativar

Ag - AnálieeE inclursive de gistemas, exàÍneg, pê,squisas e
ã4informaGeÍes, coleta e processamento de dados de qualguer

natureza;
ê4 - Êontabilidade, auditoria, guarda-livrog, tácnicos em

çontabilidade e congêneregi
eE - Períciag, lautdos, exaínes técnicog e análiseg

tÉrcn i cag I
êá - Traduçõeg e interPretaç6ee;
e7 - Avaliação de bens;
AB - DatiloErafia, estenogra{ia, expediente, secretaria

em seral e congênereÊj
A9 - Frojetos, Êálculos e desenhos técnicos de qualguer

natrtreza i
30 - Aerofotogometria ( inclueive interpretação,

Ínâpeaínento e topograf ia);
31 - ExecuÇão por admin istr-açãor BíÍrpreÍtada ou

gubempreÍtada, de construção civiI, de obras hidráulicas e outrag
obrag semelhantes e respectiva engenharia consuLtiva, inrlusive
serviços auxiliares ou coínplementaree (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviGotr qllê fica
gujeíto ao ICt'l§);

3e - Dernoliçãoi
33 - Reparação, conservação e re{orrna de edifícios,

estradag, pohtes, portos e congênere§ (exceto o fornecirnento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviGoer ctu€t {ica
sujeito ao ICÍV{S);

34 - Pesguisa, perfurraÇão, cimentação, perfilagem,
estimulação e outros serviçog relacionados coín a exploraçãs de
petró1eo e gás natural;

35 - Flor-estamento e ref lorestamento;
3á - Escoramento Ê contenção de encostas Ê serviÇos

congêneres;
37 - Faisagismo, jardínágeín e decoração (exceto o '

{ornecimento de rRercadoriars, que f Íca sujeÍto ao IEHS) I
38 - RaEpagem, cala{etaÇão, pol imento, Luretração de

pisog, paredes e divisóriasr
39 - Ensino, instruÇão, treinamento, avaliação de

conhecimentos, de qualquer grau ou naturezai
40 - Flanejamento, orgânização e administração de feiras,
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€,xFoEiGÊíes, congraEBos e congênereE,
4t - Organlzeção de íeEtas e recepções: buffet (exceto o '

fornecimento de alimentaçâo e bebldasr Êtue f ica sujeita ao ICI'1S); ;

4e - AdrnlnÍatração de beng e negócios de terceiros e de :

coneórc io I

43 - AdrninlEtração de fundoe mútuos texceto a realizada
por instituições autorizadas pelo Banco Oentral );

44 - Agenciamento, corretâgêín ou intermedlação de câmb1o,
de seEurots e de planor de previdência privadal 

.

46 - Agenciamento, corretãgeín ou lntermedieção de títulos
quaisquer qrJê ( exceto og gervÍGots execr.rtados por instltuicüer
autorlzadaE a funcionar pelo Banco Cantral);

46 - Agenclaorentor toFr-etagem ou lntermediação de
direitoE da propriedade industrial, artística ou literáriat

47 - AgencÍamentor corretagern ou lntermediaçãe de
contratos de franqula (franchise) e de faturacão (factorins)
excetuam-ss os Eerviçoe prestados por inetttuiçõee autorÍzadae â
funcionar pelo ânco Central i

48 - Agenciamentor or-9àÍrização, prcrínecão e execuç§o de .

programaa de turigmo, pâE6eios, excursões, guias de turisrno e
congêneres;

4q - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens i

móveie e imÉveis não abrangidos nos Ítene 45,4ê,47 e 48. i

5O - DeEpachantegt i

§1 - AEenteE da propriedade induEtrÍal; I

5A - âgenter da propriedade artírtlca ou literárial i

53 - Leilão t
54 - Regulação de einÍstros cobertos por contratoe de i

EeEurosl inEpeção e avaliação de riecos parô cobertura de l

contratoE de segurog, prevenção e gerência de rigcoe gegurávels, 
l

prestadoE por gueín não seja o próprio eegurado ou c{rmpanahia de ,

tsegut.oi I

55 - Armaaenamento, depóeito, carge, erruínâção e guarda :

de bens de qualquer espÉcie (exceto depóEÍtoE feitos em
inetituiçôes financeiras autorizadae e funcionar pelo Banco
Central ) r

56 - Buarda e estacionamento de veÍculog automotores
terrestres;

á7 - Visilância ou eegurãnça de Fegsoôs e benEr
§8 - Transporte, coleta, re,ne6sâ ou entrega de bens ou

valoree, dentro do terrltário do municípíor
59 - DiverE6es públicaE:

a) cinemag, "tâxi danclngg" e congêneresi
b) btlhares, bolicheg, corridag de animals e outros

J ogoe I
c) expogição, com cobrança de lngressoet
d) baileqr, Ehows, festivaie, receitag B conEêneres,

lncluslve eEpetáculog qug sejam tembám transmitidoe medlante
comPre de dt':i*?ãnll'ãrlixãii.3il' televrEão' ou pelo rádior

+) competições erportivar* ou de deatreza físlca ou
intelectuô1, com ou sem partlcipação do espectador, Ínclueive a
venda de direitoE à trEnemlseão pelo rádio ou pela televisão i

g) - execuç§o de múEÍca, indlvÍdualmente ou por
conj unto I
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ôO - Distribuição e venda de bilhete de loteria,
pul.es ou Êupons de apostas, eorteioa ou prêmios;

cartões

át - FçrrnecÍmento de rnúelca, mediante transmissão ou
qualquer processü, para vias públicas ou amblenteg fechados
(exceto transrniesõee readiofônicas ou de televisão);

6e - §ravaçãs e distribuirâo de {ilmes e video-taÍpe:i;
á3 - Fonngra{ia ou graveção de sons ou ruídori, inc}usive

trucagem, dublagem e mixageín sonorâi
&4 * Fotograf ia e ci.nematosra{ia,

ampliação, cóFia, reproduÇão e trucaEemr
inclusive revelaÇão,

ô5 - Produçãor pâFê terceíroE, mediante cru sem entroínende
prévia, de eepetáculoE, entrevlstae e congêneres;

6â - EoIscação de tapeteg e cortinaer Êofi material
fornecido pelo uEuário {inaI de servÍçoi

67 - Lubri{icaç§o, limpeza e reviEãa de máquinâs,
veículos, âpârelhos ê equipâmentoe (exceto tr {ornecÍmento de
pesâ6 e partes, euÉ f lca eujeito ao IÉl'tS) I

6B - Eonsertor, regtauração, manutencão e conservaçâo de
rnáquÍnae, veÍcu1os, mgtores, elevadores ou de qualquer objeto(exceto o {ornecÍmento de pesas e parteer quet fica sujeito ac,
ICH§);

6? - Recondicionamento de motoree (s valor dag peçag
{ornecidas pÊlo prestador do sarviço {ica eujeito aa ICHS};

70 - Recauchutagarn ou regenenacão de pneus para o usuárlo
f lnal I

7L - Recondicionamento, acondiconamento, pintlrra,
beneflciamento, Lavagam, tsecageín, tingimento, galvanoplastÍa,
anodiracão, corter recorte, polirnento, plastÍíicaçâo e
congênereE, de objetos não deEtinados à lndugtrialização üu
ctrítelrciaIização;

7e - Luatração de bens rnóveíg quendo o serviço for
prestado trãra o ueuário final do objeto Lustradot

78 Ingtalações e rnontagem de aFarelhoE, máquÍnas a
eguipamentoer pl-Êstados ac, uguárÍo {inal do eervlço,
exclusivamente com material por ele {ornecldo;

74 - llontagem industrial, prestada ao uauário {Ínal do
servi6o, êãclugivamente com materÍa1 por ele fornecidol

7á - Cópia ou reproduG§o, por quaísquer prÍrc*rsgos, de
documentog êr outros papáie, plantag üu desenhoe;

76 - Composição gráfica, fotocompoeiç§or rLicheria,
u incografia, titosrafia e fotalitogra{ia;

77 - Colocação de molduras e afine, êncadernação,
gravação e douraGão de livros, revístàs Êr cangâneree;

78 - Locação de bens rnóveir, inc lusive arrendamento
mercant i L l

7? * Funeralsr
8CI - â1faítaria e coeturar euândo o materlal for

fornecido pelo uEuár1o final, exceto aviamentor
81 - Tinturaria e lanvanderiei
8A - Taxldermlal
Bg * Recrutamento, agenciamento, seleção, colocaçãc, ou

f ornec lrnento de mão-de-obra, Ínesma €rín caráter temporár ia ,
Ínclueive por empregados do prestador do eerviço ctu por
trabalhadorer avulEos por ele contratadog;

§4 * Propaganda e publÍcidade, inclueive promosão de
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vendes, planejamento de campanhas ou gistema de publicidade,
elaboração dç degenhoE, textoE e demais Ínateriais publ icitárioo(exceto sua impregsão, reprodução ou {abricação) r

85 - Veiculação e divulgação de textoE, desenhog a outros
materÍais de publicidader For qualBquer malo (exceto ern jornaig,
periódicog, r*dÍos e televie§o) i

86 - §ervicos portuáriosr util,ização de porto ou
aeroporto, atraçãor cepatauia, ârf,lâ?enâEeín interna, externâ Et

etapecial, Euprirnento de água, servicos e aceEsório§,
movimentação de mercadorias fora do caisr

E7 - AdvogadoEl
88 - Engenheiros, arquitetos, urbanistae, agrônoí[og,
E? - Dentigtael
?O - Economígtaer
9t - PoicólosorB,
qe - AEsiEtenter soclais t
9A - RelaçõeE públicasr
94 - Cobrança e recebimentu por conta de terceiroE,

inclusive direitos autorais, protestocs de títuloe, sustâçâo deprotestos, devolução de títuloe vencidos, fornecimento de porÍção
de cobranca ou recebimento e outros serviços correlatos de
cobranÇa ou recebimento (eEte ítern abrange tambérn oÊi serviçog
prestadog per inetltuições autorlzadas a funclonar pelo Banco
Central ) I

95 Instltuiçõee financelree autorizadas á funcionar
pelo Eanco Central, fsrnecÍmanto da talões de chequeE, emigEão de
rhequesr emissão de cheques adrnínistratívoE, tranEferênclas de
{undos, devolução de cheques, ordane de pagamento e de crêditoe,
por qualquer meio, emissão e renovação de cart6ee rnagnÉticog,
coneultae em terminaie eletrônicos, pagâínento por conta de
tercelros incl,usÍve oB feitoE fora do eEtabelecirnento, elaboração
de {ichas cadastrais, aluguel de cofres, fornecimento de
eegunda via de avisos de lançamento de estrato de contas, emissão
de carnês, (negte Ítem não eetá abrangindo o resgârcimentor à
lnstituiçõeE {Ínanceirâg, de gastos coír portes do correiÕ,
telegramas, telex e teleprocesgaíaento, necesgárÍos à prestação
dos serviGos) I

?6 - Transporte de natureza estritamente municipalrq7 - Comunicaç6es telefônicaE de um parâ outro aparelho
dentro de meEmo munlcípio;

?8 - HoEpedageín eín hotéis, motáÍs, pengõee a congânerets
(o valor de alirnentação, quando incluído no preGo da diárla, f Íca
sujeito ao lmpoeto sobre eerviÇos);qq - Distrlbuicão de bens de terceiros em repreãentação
de qualquer natureza.

BEEãT} I I

Do ContribuÍnte:

Art. 65 - O contrÍbuinte É o pro{lseional
autônomorcoín egtabelecimento ou eínprega prestadora de serviços
constantas da lista do artigo anterior.

Art. â6 - O imposto incidirá eobre todoE t:6
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serviçoE pregtadog na'ârsã do município, ainda que eín caráter
eventual e independente de Lucratividade ou do resultado do
serviço, e será devidr âo ÍnunipÍo:

I - No câEo de Conetrução §ivil, gurando a
obra se localisar dentro do seu territórío, ainda quê o prestador
tenha estahelecimento ou dirnlcí l io tributário fora dele;

I I - Nos dernais Êatsos, quando o
estabalecimento ou o domicÍ lio tributárÍo do preEtador sê
loralizar no territôrio do munÍcípior âínda que o Eerviço seja
prestado fora dele;

Farágrafo ünico - As êínpresa§ oLr
pro{issionais autônomos são so1 idariamente responeáveis pelo
pagamento do ímposto relativt: aos seviços a e,leg prastados por
terceirosr sê não exigÍrern do preetador do serviçc a comprovação
da restrectíva inscriGHÉ no cadagtro de contribuintes da
Frefeitura üLr docurnento coÍnprovatório de imunidade ou igenüão,
aIérn da competente certidão de qultação, quando for o caso.

Art. á7 - §erá tambÉm responsáve1 pela retenção
e recolhimento do Imposto, o proprietário do bern imové}, o dono
da obra e ú eífipreiteiro, quanto áoE eerviÇ:o6 prêvÍstos noE 'item
19 e Ê0 da lista de serviçogr prestadoÉ seÍn a documentação fiscal
corrêspondendo ou ÉeÍn â provâ de pagamento do Imposto.

ârt. ô8 - A retenção na f onte eó poder-á ÉeT-
efetuada após o têrmino do Fraro f ixado parâ o pâgaÍnento da La.
pârcela do Imposto.

1:--

/" EEEãO I.I,I\.
, EáLculo do Impogto -\

Art. 69 * 0 Imposto será calculador sêguodo a
tipo de serviço prestadg, mÊdi.ante a âplicação de uma aLíquota de
ey, (dois por cento) para execução de obras hidráulicas orr de
construção civil e 5y" (cinco por cento) para os demais it-ens
constantes do art. b4 deste código, sobre o preÇo do síerviço,
c{ltando o Prestador for eÍnpresà oLl â ela eglriparadar ot.t sobre a
base de cálçulo fixado êÍn unidade de re{erência, definirJa na§
disposlções fÍnais degte códiso, euêrdo o pregtador do serviçc:
for pro{issional autôriomo, de conformidade coíÍl o ánÊxc} I deEta
Iei.

âr-t. 70 - CI prof iesional autônoíno que utiliear
mais de dois empregadog ê qualquer títuIo, na execucão de
ativÍdade inerente à sua categoria profÍseional, fica equiFarado
à pessoa jurrídica para efeito de pagamento do Imposto.

âr-t. 7L - Ourando os serviÇos forem prestadoÉ For
prof Íssionais autônoÍnog erfi sociedade, f icam sujeitoe ao imposto,
med iante a ap I icacãorn de a1íquota r etín relaç§o a cadE prof issional
hahi L itado, seja sócio, eÍnFregado oLr terceiros, gLtê preste
serviGos eín nc!íne da sociedade.

âCAPLAI-I - êO
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Art, 7e - 0 Imposto retldo na {onte será calcu-
lado apllcando-se a alíquota flxada na tabela do Anexo I, sobre o
preço do serviÇo.

Art. 7§ - Na hipóteee de EervicoÉ Frêãtados por
pesaoô Jurídica, enquadráveiE em malE de um dog itens â que se
re{era à llçta de gerviÇosr o imposto será calculado de acordo
Êom aa dlversas incidências e a1íquotae eetabelecidee na tabela
do Anexo I.

Parágra{o 'Unico * O contr Íbr-tinte deverá
apresentar Elgcrituragâo idônea gua permita díferenciar aã
receitas espetríficas dae várias atividadeEr sob pÉne de c: Imposto
ser calculado da forma mais oneroÉâ, mediante â ãplÍcação, para
as diverEos servicoE, da aLíquota maie elevada

Art. 74 - Na hÍpótese de serviçc!§ pregtados por
proflgsionais autônomos enquadráveits ÊÍn maÍs de um doa itens a
qLle sÊ refere e lista de EerviçErsr o lrnpoEto será calculado
mediante a âplicação da alíquota mais elevada.

Art. 7§ - Preço do servlço á a importância
relatlva 'a receita bruta a ele correspondents, EÊín guaisquer
deduçõets, âinda gue a tÍtulo de subempreitada de EerviÇag,
frents, dÊapesâs rlu lmposto.

Parágra{o 1 - Na prestação s que Ee re{erem oE
itens 19 e êO da lietar o irnposto será calculedo sobre o preço
deduzido das parcelas corrÉspondenteE:

a) ao valor dos
pelo preetador dog serviÇos;

b ) ao valor- das

b)
intimado, deixar de extbir
obr isatôr íai

trlbutadas peXo lmposto.
Parágrafo Ê

preGo:
- Constituem parte integrante do

a) os vâlores acrescidos e as
EncârEos de quaisquer natureea, ainda que de resFonsãbilidade de
terce i rog;

b ) os ônus relativoe á
conceseão do cràdÍto, ainda que cobrados eín separado, na hipàtese
de preetação de serviços a cràdito, eab gualquer rnodalidade.

Farágrafo 3 - Não intesram o preço do :serviÇo os
valores relativos a degcontos ou abatimentos sujeitos a condiçâo,
desde que pràvia e expreseiâmente contratado:i.

Art. 7b * A apnraÇão do preÇo gerà e{etuada com
base nôg elementos em poder do sujeito paEsivo.

Art. 77 - Froceder-ge-à ao ar-bitramento pârã
apuraÇão do preço fundamentamente, §Êfllp'rÊ que;

a) o contribr-rÍnte não possuir 1Ívros
f iscais de utilização obrÍgatària ou estes não ge encontrarÊín roín
Éuâ escrituração em dia;

matariais {ornecldos

subempreitedaE já

o contribuinte, depois de
ots llvros fiscais de utilizaç§o

c) atrorrer fraude sonegaÇ§o de
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dados Julsados

dec laraçõesí,
expedidoe pelo

ao corrente
adminístrativa.

indispeneàveiã ao lanÇamento;
d) Eejam omiesoE ou não mereçâín {ê as

os etrclarecímentos prestadog Õu os documentog
sujeito paseivo;

e) Ê preco seja notoriamente in{erior
ntr mercador ou deeconhecido pela autoridade

5EG§O IV

LANOAI'lENTO

ârt. 78 * Os prestadores de sêrviÇos serão
cadastrados pela AdminiEtração.

Farágra*o 'Unico - 0 cadastro econômico socÍal,
sem prejuízo de outros elementos obtidos pela fiecalização, gerá
{ormado pelos dados da inecr"ição e rêspÊrctivas alterações.

Art. 7q * 0 contribuinte será identificado, pãrÂ
e{eitos {igcaig, pelo número do cadastro econômico social, o euaL
deverá congtar de quaigquer docurnentog, inclusivê rÊlribosi e notas
flscaÍs.

Ar-t. BO - â inscrição deverá ser promovida pelo
contribuinte, €ín forrnulário prôÊrio, Ínenrionando cls dados
necessáriÕs'ã per{eíta identificação dçrs gervíços preetados.

Parágrafo I - A inscrição será efetuada dentro
do Fràzo de EO (vinte) dias, contadoa do iníçio da atividade do
contribuinte;

Far-ágra{o Ê - Na hípótese de Íl contribuinte
deixar de promover â inçcriçâo, esta eerá procedida de o{ício,
sem prejuizo de aplicaçãc: de penalídades;

Parágrafo g * A inscrição deverá eer feita uma
pãrâ cada estabeLecirnento clLr locaI de ativÍdader âinda que
pertencentes'â ínesínâ pessoâr sà1vo em relação ao amhulanter erJê
fica sujeítn a ÍnEcrição única.

Farágra{o 4 - Na i.nexistência de estahelecimenta
{ixo, â inscrição será únicar pelo loca} do dornlcilio do presta*
dor do serviço.

Farágrafo 5 - A inscrição poderá Eer diepensada
quando o Prestador do serviço já pogeuir a Licença de Localização
e Fltnrionamento Fârâ o desempanho de suas atividades.

Art. El Os dados apresentados na ínecriçãcl
deverão ser alterados pelo contribuinte dentro do prazo de eO(vinte) dias, contados da ocorrêncía de fatog ou circunstânciati
quê possam a{etar o Lançamento do Imposto.

Farágr-afo I - 0 prâzo previsto neste artigo
deverá ser observado quando se tratar de venda ou trans{erência
de estabelecimento, de trane{erência de ramo ou de BncerraÍnento
de atividade.

Parágrafo ê- A Adminigtr-aqão poderá proífiover,
de of ício, altera,ções cadastrais.

Art. ge - Sem prejuízo de t1nsÉrlçao e
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rÊsFectivae alteraçôes, o Poder Executj,vo poderá eujeitar o
contribuÍnte â ãpresentaçâo de una declaraç§o de dados Fara {ine
eatatÍEtÍcos e de {iecalizagão na {orma reguLamentar.

Art. Ê3 - ú Imposto será lan6ado:
I * Uma 'unica vez no exercícÍo â que

Éclrresponde o triburto, quando o cerviço for preEtado Eob â forma
de trabalho peEEoal do próprlo sontribuinte ou pelaE sociadadeE,previstaE nesta lei;

II - f,lensalmente, quando a base de cálculo
{or o preÇc, doE eervÍçoe.

Art . 84 - OE contr lbr-rintee do Imposto
caracterizados coíto eínpregâ f icam obrigado6 â:

I - I'lanter eín uão eecrita {isca}
destinada ao reglEtro dos servlços prestadoa, ainda gue não
tr ibutáveis i

II - Emitir notaE {iscaÍE de servíÇoer ou
docurnento admitido pela Adrninistração, por ocãr6ião da prestação
dos eerviços.

Art. 85 - O Foder Executivo poderá defÍnir oã
modelos de livros, notas {lscaiE a demaís documentoE a sere$l
obrlgatoriamente uti 1 izadoE pelo contributinte, devendo ã
ÊsÉríturação fiEcal Bêr mantida e.a cada uÍn dos ãru§
eEtabelecimentos our Írà {alta deEteEr êÍn Eeu domicí}i'o.

Parágra{o I * OE livroe e documentos {iscais
deverão 6er devidamente formalÍzadoE, nes condi.ções e praros
re§tu I amentareE;

Farágrafo e - Os 1ívroE e docurnentos fiscais,
que são de exlbição obrigatória à fiecalização, não poderão sêr
retirados do estabeleclmento ou der domicí1io do contribuinte,
salvo nos càEos expressàmente previetos em rsgulamento.

Farágrafo 3 - A autoridada adminíetratÍva, por
despacho {undarnentador B tendo em vista a naturera do eervÍço
Prestado, Foderá obrigar a manutenção de determÍnadoe livros
especiaiEr ou autorizar a suâ dispenaar E permitlr a ernigsão Ét

utilízação de notag e documentoe egpeciaia.

Art. Bá - §endo insatisfatórítre oe meioe normais
de flEcallaaç§ar o Poder Executivo poderá exisir a adocão de
lnntrurnentos ou documentoe eispeciaig necegEários'a per{eita âpu-
ração dos serviços preetados. da receita auferÍda e do lrnpoEto
devido.

Art

SEE§O V

DO FâEAHENTCI
87 - ü Imposto será pâgo nâ

reguLamentares.
Parágra{o 'Unico - Tratando-ee de

o{ício, o lrnFosto gerá pâgo no práE{x mínÍmo de ã0
contadog da notificação.

forma e prâzos

lançarnento de
(vinte) dias,
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Art. 88 * Ousndo o volume ou ãr modalidade dos
servlços aconselhar tratamento fiEcal diferenter a autoridade
adrninietrative poderá exÍgÍr ou autorizar o recolhimento do
Impogte par eetimatlva.

Parágrafo t - 0 enguadramento do contri.buinte no
regime da eet imativa poderáser {eito indivldualmenter pot-
catesoria de estabelecimentos ou por grupüB de ativldadE ,
independendo:

a) de eetar o contribuinte obrigado a
escrita {iscal ou contáb11t

b) do tipo de constituição da
soc Íedade ,

Parágrafo e - O regÍme de estÍmatÍva poderá eer
suspÊnso pela autoridade adminíEtratlva, ínesíno quando não {indo o
exercício ou perlodor EeJa de modo geral ou Índividual, geja
quanto e qualquer cetegoria de estabeleeÍmentoe, grupog ou
eetoree de atividade.

Parágrafo g - A Adirninletração poderá rever oE
valores elrtimadoE, a qualguer tempo, reajustando a6 pârcelaE do
Impoeto.

Parágrefo 4 - Na hipótese de o contribuinta
Eonesar ou destruir documentos nacesgários 'â {txacão de
estimativa, eEta será arbitrada, ãEín prejulao de outras
penal ldadeE.

Art. B? * No recolhimento do Imposto p$r
eetimatíva serão observadâs as ssEulntes rtsgr*r§:

I - com beee Bm in{ormaçêíeE do
contríbuinte ou eín outror elementos, serão egtlÍnadoÊ o valor dos
servlcos trÍbutávele e o ImpoEto total a recolher nÊl Bxercícir ou
perÍodor Fâr-celado o reEpectivo montante parâ recolhimento eín
preetaçÊíeE mensaisr

II {indo o Êxrrcíc1o r}u a período da
egtimatÍva, ou deixando o rÊgime de ser aplicado, Eer§o apuradoE
o preço dog servlços e o montante do ImpoEto efetivamente devido
pelo contribuinte, respondendo este pela di{erençâ veriflcada ou
tendo dlreito'a regtituição do ImpoEto pâgo a maiorr

III - verÍficada qualquer diferenÇa entre o
montante do lrnposto recolhido por estimativa e tr e{etÍvamente
devido, a ínegíoa serár

a) recolhida dentro do prazo de gO
(trinta) diag, contados da data do encerramento do exercícÍe ou
período coneiderado, independentemente de qualquer iniclativa do
Foder PúbIico quando a eete for devidol

b) reEtítuída ou coínpensadar fiÊdlante
rêquêrÍmenta do contribuinte.

Parágrafo'Unico - Ouandor nâ hipóteEe do incíso
II deete artigor o preço escríturado não re{Letir o preço dos
serviÇos, ô adminietração poderá arbitrá-lo, por meios diratos e
ÍndiretoE.

Art . ?O - Sempre que o volume ou a rnodal idade
dos serv lços o aconeelhe, ê tendo ern viEta f ac I I i tar aos
contrlbulnter o cumprimento de euae obrigações tributáveis, â
Administração podará autorlzar a adoção de regime pdrra o
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Art. ?t
seguintes penal ldadeE :

I
Base de ÊáIculo, referida
de:

alteração.

cc!Ínun icação de
encêrraínento ou
Praz(J i

Base de Cálcu1o,
de:

Base de Cácula,
de:

pagamento do Imposto.

SEEfiO VI

INFRAçOES E FENALIDADE§

- As in{rações serão punÍdas ccrín a§

- ínulta de irnportâcÍa Ígual a 0,5% da
na seção III deste capítulo, nos câEoB

a) falta de ingcrição ou de ÉLrà

b) inscriçãor clU 6ua alteraÇão,

BaEe de Cáculo,
de:

venda ou trangferêncÍa de estabelecimento sr

tranEferância do ramo de ativldade, fora do

II - multa de importância igual a l,S?l da
re{erída na aeção IIt deEte caítuIo, í1o5 cesog

a) felta de livroe fiscaÍE;
b) falta de eacrituração do lrnpoEto

devidol
c) dados incorretos na escrlta {lscal

documentos fiecaisr
d) {alta do número do cadaEtro de

atlvidadeg e,n documentoE {íecatr.
III - multa de importância igual a ê,5Í da

referida na neção III deEte capítuIo, nog ca6os

a) falta de declaração de dadoer
b) erro, omissão ou faleldade nâ

declaraÇão de dados.
IV - ínulta de importância Ígual ô 5X da

referida na seção III deste capítulor Írots catso§

a) falta de emisgão de nota {iEcal ou
outro documento admitido pelâ
Admin igtração i

b) {alta ou recusa nã exibição de
livros ou docurnenton f Íscaisi

c) retirada do egtabelecimentor ou do
domicitio do preetador, de livros
ou documentos {iscais;

d) eonegaGão de documentos pâra
apuração do preÇo dos servlços ou
da fixação da estÍmativa;

e) embaraÇar- ou ilidir a ação {iscal .

V - multa de importância igual a SOX
sobre a di{erença entre o valor recolhÍdo e o valor efetivamente
devido do Impogto.

VI multa de importânc ia igural a 50?(
(cinquenta por cento) sobre o valor do Imposto, no caEo de falta
de recolhímento do Imposto, apurado por procedimento tributário;

N
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VII - ÍnLr1tâ de importância igual
(cern por cento) eobre o valor do Imposto, Ílo caso de não
do Xmpoeto devidoi

VIII - multa de importância igual
(duzentos por cento) sobre o valor do Impoetor nct caso
de recolhimento do ImpoEto retldo na {onte.

â iOOX
retenção

a êOCI?6
da falta

BEÇãÍ} VI I

I§ENçüES

Art . ?e - Desde que cuírFr ldas â§
exigências da legiglação, f lcarn isentos do Impnsto o§ servi6oa:

a ) prestadog por engr.axates
amhu lanteE;

b) prestadog por associaç6es
culturais;

c) de diversão púbtica, consietentes
êín espetácutlos desport ivos, §Éín
venda de ingressos, plrles ou talões
de apostari, ou eÍn Jogoe e exibições
cornpet it ivag, rêal i zados entre
as§ociações ou conjuntog;

d) de diverr§o púhlica, cofil fins
bene{ i centeE, (f,u cc}ns Íderados de
interesae da comuntdade pelo'Orgão
de Educação e Eultura do Plunicíp1o
ou'orgão gimilar.

EAPTTULO VII

Imprsto sobre VendaE a Varejo de Eombustíveis líquidos
e ga§o§ots.

§EEãO I

INCIDÊNgIA

Art. 93 - U lmposto sobre Venda a Varejo de
tombustíveis 1íquidos e gâÉosoÉ IVVC, tern coíno fato gerador â
venda a Varejo de CombustÍveis 1íquidos e gagosÊ§.

Parágra{o único - Para e{eito da incidência
deste imposto consideram-ge vendas a varejo as de qualquer
quantÍdade, efetuadas ao consurnídor f inal .

SEGÃO II

DÜ CBNTRIBUINTE

Art. ?4 - 0 contribuinte do imposto e todo Êr
qualquer Êoínêrciante, produtor ou indr.rstrial qt.re reali.ze vendas
âc! consumidor {ínal .

Parágrafo Primeiro - §onsideraín-se tarnbám
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ccrntribuÍntee:
I * As sociedades civíg de {ine econômÍcoE oL{

não, ÍnclusÍv€r coopêrativaer euts pratique e§6e tipo de operação;
II - CIs órg§os da Adrninistração públ.ica direta

e indireta, Íncluslve {undacões, autarquias e. eínprêãas públicas
federais, eetaduais el Ínunicipais, cIJEr vendam a varejo produto
sujeitn ao impoçto.

Farágra{o Segundo - Sâo contribuinteE
eubstltutos, rÊsponsáveie pelo recolhÍmento do imposto davido
pelag vendas a varejo proínovidas por contriburinte, o distrÍbuidor
ou atacadÍeta e o produtor de combustíveis líquidos e gasoÉúã.

Art. ?5 - Reepondem solidariamente pelo
pagamento do imposto devido:

I - O tranEportador, êfir ralação a pradutoe
trangFortados Êr ccrínercializado6 no varejo durante o transporte;

I I - Pessoa jurrídica rje direito pr-i.vado
resuItante da {usão, trangformação ou incorpr:râGãCIr pEloÉ
tributos devidos peláÊ petssoâs juridicae de direito privado
{usionadas, transformadas ou incorporadas;

III - Fesaoa física ou jur-ídica de direÍto
privado qLra adquirir- de ontrar por- qualguer tÍtulo, flrndo de
cornárcio ou estabelecirnento comercial, produtor ou industriaL E
continuar â resFectiva exFl.oraçâo sob a ínÊsínâ ou outra razão
social ou Eob {Írrna individual;

IV - Todos aqueleÉ qLrÉ colaborarêín, dir-eta oLr
indiretamente pâra a sonegâção do imposto;

V - CIutras pÊssoâs, +{sicas ou jur{dicas, qt-re
tenharn lnterese coínufi na situação que congtitua fato geradnr da
obrisação tributária prÍncipal .

§EÇfiT] I I T

ÇALCULO DO IHFÚ§TCI

Art. qà - A baee do cáIcu1o do impoeto é o
valor de venda a varejo de cnmbugtíveis 1íquidos e gâÉosÕÉ ac3
consuínidor {ina1.

Art. q7 - A alrtor-idade f iscal poder-á arbitrar â
base de cáIcu1o, Êeínpre euê:

I * não forem exibidos ao físico os elementos
índiEpensáveis à comprovação do valor dag vendas, inclursive noe
Çasos de extravios, perda su atrazÊ nâ eÊcrituração de livrog or-r
documentoE {iscaÍs;

§

N

II
documentoE fiscais não
venda.

guando houver fundada sLrsFeita de que os
ref letern o valor real das operaçõee de

Art. 98 - A aIíqr-rota do i.mposto é oe gX (três
por cento )do valor da operação.

Art. 99 * CI valor do irnpogto ser-á apurado no mêe
da operação e recolhído atá a L5. (dácirno quinto) dia útil do rnêg
subsequente.
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Parásra{o l]nico - Fica o Poder Executivo
autorÍzado a alterar oE prauos previsto no "Caput" deste artigo.

SEGfiO IV

DN LANEAPIENTO

Art .1OO * Considera-se Local de apuração do MC
o estabelecirnento do contribuÍnte ou aquele ÊlÍn que se encontr-a a
nrercadoria no momento da ocorrência do fato gerador.

Farágrafo Úniro - Êansiderá-siÉr egtabel.ecimento o
local, Eongtruído ou não, onde o cnntribuÍnte exerce st-râ
atividade em car-áter pÊrínanente our temporário, de vendas a vat-ejo
de combustíveis Líqr-ridos c,Lr g&sosog.

sE6§t3 V

DT} FAEAI,IENTO

Art. l0t - 0 crádito tributário poderá Éar
recolhido pàrcÊladamente sÊín redução da multa e correção
monetáría em até te (doze) parcelas.

ârt. 10Ê - ü Poder Executivo poder-á celebrar
convênío coín a Unlão, Ertados el Í'lunicípios, übJetivando â
implantação de normas r proredirnentoÉ que se destinem à cobrança
e à {iscalização do tributo.

§86HCI VI

INFRâIüE§ E FENâLIDADE§

Ar-t . 1O3 * U deecumpr imento daE obr igações
sujeitará o infrator às seguinteg penâlldades:

I * f alta de recolhimento do irnposto atá t§.
tdácimo quinto) dia do rnês subsequente à 6irà apuraÇãÉ - rnulta dca
50x6 (cÍnquenta For cento) do valor do imposto mais juros de mora
e col-reÇão monetária;

II falta de erniseão de docurmentos {iscais
multa de lOOl (cem par cento) do valor do impoeto;

III emitir docurnentoe {iscal consignada
irnportância diversa do valor da operaÇãr: ou doín valores
dÍ{erentes nag respectivas vias, coín o objetivo de reduzir o
valor do irnposto a Fâgâr - íÍlLrlta de ÍôO% (cem por centa) do valor
do irnposto não pago, arrescida da di{erenca não registrada.

IV - transportar, receber ou manter em estoquei
olr depósito, pr*odutos sujeitos ao irnposto, §em documento {iscaL
üLr acornpanhados de docurnentos não idôneos * ínLrtta de tSOn (cento
e cinquenta For cento) do valor do impoato ã pagar.

V - Deixar de cobrar c, imposto devÍdo, Ílâ
conclÍção de contribuinte substituto - multa de 10§Í (cem por
cento) do valor do irnposto, sieín prejuíeo da exÍgência do impogto
devido.

VI - Deixar de recolher cl imposto cobrado coíno
contribuinte subgtituto - ínulta de 400% (duzentos por cento) rjc:
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vâlor do imposto, seín prêjulao da exigência do impoEto devido.

Art. tO4 - tl valor dag multas aerá reduzido em:
I * 8CIÍ (oÍtenta por cento) quando o crÉdito

trlbutár1o exisído {or recolhida no prazo da de{esa da prÍmeira
i nstânc ia i

I I * ã016 ( c lnquenta por ce,nto ) quando o
sujeito pageivo, con{ortando-ge coín a decisão da ía. inetância,
recolher de uma eó vez o crêdlto no prazo pârã interposicão.

SEEãO VII

ISENEüÉS

Art. ICIS -. 0 irnposto não incide sobre as vendae
à varejo de óleo diesel.

CAPÍTULT] - VI

DA§ TAXAS DE SERVTÇCI§ URgANCIS

DA§ NORMâ§ BERAIE

Art. Í06 - As Taxas cobradas pelo munirípinr ro
ârnbito de guas respectivas atribuições, tem como {atg seradsr o
exsrcicio resular do poder de policia ou,r utilizaçân, efetiva ou
potencial, de eerviço público espÊcífico e divisível prestado ao
contribuinte ou pneto à sua disposiçâo.

Art. LA7 - Congidera-se poder de polícÍa a ativi-
dade administratíva ou da administração púnIica que Iirnitando ou
discipl. inando direito, interesÊê ou l iberdade regular â prática
de ato ou abstenção de {ato em razão do interesse público o con-
cernente à segurafiGâ, à hisÍene, à ordem, aos costuínÊs, à disci-
plÍna da produção e do mercado, ào êxÊrcício da ativÍdade econô-
rnica dependentes de concessão ou autrmaÇão do poder púbIico, à
tannquilidade pública ou ao respeito á propriedade e áos direitoti
individuais úu col.etivog.

Parágra{o único - tjonsldera-se regutlar o exercí-
cio de poder de policia, quando degempenhado pelo órgão competen-
tB aos lirnÍtes da Lel aplicável com ohservância do procê6ãc, Iesa}
Ê, tratando-se de atividade que a 1ei discrirninaria, sern abuso ou
deevio do poder.

Art. lOB - 8s serviçoE são aqueles:
I - r-rtilízados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usu-
fruÍdos â qualquer título;

h) potÉnciaLmente, guando sendo da

iià:i3li,ri i: xi iri"l"' :;:{"iii;
func ionamento;

I I - espçrcíf icosr euàndo pasgàÍn a Êer
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destacados eín unidades autônornaç de íntervenÇão, de t-rtilÍdade or-t
de neceesi i dade púb I i ca;

III - divisíveis, qurando susceptíveis de
r-rt i L i zaç§o, sÊparadamente, For parte de cada uo dos set.is
usúar Íos.

Art. 10? - Serão cobrados Felo rnunicípío ás
Êeguintes taxag:

I - no exeÍ'cício regular ss çieu poder de
Pol Íria i

a) de licença
II * pela utilização efetiva ou potencial,

de serviGo eãFecifico e dÍvisível prestado ao contribr-rinte ou
posto'â sua disposição:

a) de coleta de Lixo;
b) de IÍmpeza pública;
c
d

de conservação de caX.çamento;
de ilumÍnação públicai

N

e) de serviços dE pavimentaç'ào;

EAPITULO . VII

TAXA DE CtrLETA DE LTXO - T.E.L

§EEfiO I

DTT FATtr §ERADER E Dâ INtrIDÊNCIA

Art. ÍlCI - â taxa da coleta de lixo tem corno fa-
to gerador â coleta e remoção de Lixo de imóvel srdificado.

Farásra{o únira - As remaÇões especiais de Iixo
qLre excedam a quaniidade rnáxirna f ixada pelo ExecutÍvo ger§o {ei-
tas rnediante o pâEãínênto de preço púbIico.

§EÇfiO - II

DO CONTRIEUTNTE

Art. ttt - Eontribuinte de Taxa é o propl-ietá-
r io, o t itular do dornín io út i I ou possuidor ã quâlquer t ítulo de
bem imável edif icado situado em local onde a Prefeitura rnantenha,
com a Í'eELrlaridade neceggária, os serviÇo5r referÍdos no artigo
anter ior .

SEÇ§O - III
CALCULO DA TAXA

Art. 11Ê - A taxa tern como f inalidade o custeio
do servlço, utilizado pelo contribuinte ou colocado à sua diepo-
sição e será calcul,ada ern função da utilização e da área edi{ica-
da do irnável, de acordo coín ã tabela constante deste código.
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SETHO * IV

LâNGAHENTü

Art. 1íg - A taxa será lançada ,ânuãlmenter Êín
noínê do contrihuinte, cofil hase nús dâdos do câdâãtro imobiliário,
aplÍcando*§er rto que qouber, âE norrnas eÉtâhÊlecidag pârâ ü lrn-
posto Predial. e Terrítorial Urbano.

§Etão - v

ârt. 114

PABAIIIENTTI

A taxa será pâgâ nâ {orma e prâEos
regu I arnentares .

viÇos,
I impeza

mais de

CAPÍTULO * VIII
TAXA DE LII-IPEZA PÚBLICA

§EÊ§B I

DO FATO BERADOR E NA INÊIDÊNÊIâ

Art. 115 ". A taxa tem como fato gerador os ger-
preEtados eÍn IoEradouros públiços, que objetivarn manter ã
da c idade, ta is corno :

ã ) val-r- iaç§o, Lavagem e ir"r* igação;
b) lirnpeza e desohstrução de bueirae,

bocaç de Lobar BâLertas de águas
pluvlais e córresos;

c) capinaç§o;
d) desin{ecção de IocaÍ.s insalubres.

Farágrafo Único - Na hipótese da prestâção de
um serviÇo, haverá uínâ'unica incÍdencia.

N

sE6ãO - rr

DO CTINTRIBUINTE

Art. 11á - Contribuinte da taxa é o proprietá-
rio, e titular do dornínlo úti1 ou o posEuidor a qualquer títuto
de imóvel lindeiro à logradouro público onde a prefeitura mante*
nha, ctrín á resularidade neceesária, qualquer dos gervÍços rnencio-
nados no artigo anterÍor.

Far-ágra{o único - Eonsidera-se tambám lindeiro o
bem imóvel de acesso, por passâgeín forÇada, a lagradouro públicr.

SE6ãO - III
TALCULO DA TAXA
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Art. LL7 - A taxa tern corno f inaLidade o custeio
do serviço, utÍlizado pelo contribuinte ou colocado à sua dÍspo-
sição, e sará caLculada a raaão de O,SX da Unidade de Referência,
de{inida nas dispoEições Finals deste Códíso, poF metro linear de
testada do imÉvel. bene{iciado pelo serviÇo.

rÊguIares.

SEÊ§O - IV

LâNÊAT'IENTT}

Art. lt8 * A taxa será trâgê ná {orma e prauoç

CAPITULO - IX

TAXA NE ÊONSERVAGÃO DÉ EALÇAMENTü

SEEfiO - I

DO FATü EERADOR E DA ÍNCIDENCIA

Art. 119 - A taxa tem como {ato gerador â pres-
tação dos eerviÇos de reparâÇâo e rnanutenção das vlas e Logradau*
ros públicos pavimentadoE, inclueive trs de recondlcionaínento de
rneio - fio, nâ zonâ urbana do Mr-rnicÍplo.

DT} CITNTRIEUINTE

Art. fAO - Contribulnte da taxa á o prclprietá-
rio, o titular do domínío útit ou o posguídor a qualquer tÍtulo
de bem Ímóval lindeiro a logradouro público, onde a Pre{eitura
mantenha, coín a regularidade necesrária og serviGos Érsp€rcÍSicadog
no artigo anterior.

Parágra{o único - Êonsídera tambám lindeiro o
bem imóvel de acesEo por FâssâgÊín forÇada, a logradouro públíco.

SE6ãO - III
ÊALCULO DA TAXA

Art. iet - A Taxa tem como {inalidade n custeio
ds serviço utilizado pelo contribuinte, ou poeto à sua disposi*
ção e será calculada a razão de O,Sfi da Unidade de Re{erência,
de{inida nas Disposiçfres FinaÍs deste Códiso, por matro linear de
testada do imóvel beneficiado trelos servlços

BEÇHO - IV

LAN6AMENTO

Art. tAA - A Taxa será lançada anLrâ I mente,

AtrAPLAI,I - 3EPfrEFEITURA PIUNICIPAL DE AREIA BRANEA



ntrme do contribr-rinter coft baEe nos dados do cadastro imobil.iário,
apLicândo*§e no que couberr âs norínâ6 eetabelecidas pârâ o Impos-
to Fredlal e Territorial Urbano.

Art
rÉgulamentares.

sE6ãO - V

DO PABAT.IENTO

1Ê3 - A Taxa será pâga nâ forrna e prasür§

ÊAPÍTULI] - X

Dâ TAXA DE ILUT'IINAGãO PÚBLIÊA

§EEÃtr - I

DO FATB BERADOÊ E DA INCIDÊNÊIA

Art. 144 - A Taxa tem corno fato gerador o
fornecimento de iluuninação nas viâs e loEradoures púbIicos.

tárior úu
lo de bem
serviÇo.

hem irnóvel

sE6ãU - rr
DO CT}NTRIBUINTE

Art. lAS - §ontribuinte da Taxa é o proprie*
titular do domlnio úti 1 ou o troÊsr.lidür a quâlquer títu-

imôvet lindeiro â logradouro público beneficiado pelo

Farágra{o único - Eonsidera-ee tambem Lindeiro o
âtessor pol- paçisãgeín {orÇada, a Iogradoltro púbLico.

SEEfiTT - III
CALÊULT] DA§ TAXAS

Art. Leb - A Taxa tem como finaLldade o custeio
do serviço utilizado pelo contrÍbuinte ou posto a suâ disposiçâo
e cobrada pela Cornpanhia de §ierviços ElÉtricos do Estado, corn ba-
se nâ seguinte tabela:

N
a) Consumidüreã Residenciaig:

atà 3O kt"l . . . . í07o do conEumo
de 3t kr* à SO kw. . . t5% do consuíno
de 51 acima . . .eOX do consutrno

b) ConsumidÕres Comercialg:
atà go kt^1. . . . . L5|( do csnsurno
de 31 hw a 5O kw. . . EOJ6 do rünsuÍno
de 5t aclma ...eSS do coneumo

mensa 1

meneal
mensal

mensal
mensal
rnensa I
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SEEAO IV

LANEAHENTO
Art. Le7 - As taxas serãs lançadae mensalmente,

noíne da contrÍbuÍnte, p€rIa tompanhia de Eletri{ícação, sorn ba-
nos dado$ constantee do artÍgo anterÍor derte tódÍeo.

§EOâB - V

ARREEADAGãO

Art. tÊ8 - A Taxa será pâ9â nà {orma e prâzc}ã
regulamentares

CAFITULO VIII
TAXA DE §EÊVXÊO§ DE FAVII"IENTAE§O

sE6fiO r

INCIDÊNÊIA

Art. tê9 - A Taxa é devidar Lrínâ única veã, pela
utillraç§o, efetiva ou potencÍaI de qualquer dos seguintee gervi--
GCr§:

vias e logradouros

por outra;

Art. 13O - Antee de Íniciados os sÊl-viços de pa*
vimentaEão, a Prefeitura dlvulgará aviso, pela imprensa afieial
ou eín órgEo de circulação loca1, e6pecif icando:

- ag rt-râÉ, trechos ot.r áreas que gerHo
pavímentedas

- o cueto orÇado da obra Ê o seu prâuc,
de duração;
â firma empreitelra, subempreiteira
ou contratante Ée o serviço, {or elxe-
cutado por terceiroel
â área total a ser pavlmentada e o
cuEto do metro guadr.ado de pavímenta-
ção I
o tipo de pavímentação, bem coÍno cru-
trae caracteríeticas que girvãÍn parà
identificá*ta.

ACAPLAÍ'I - 34

I.
púb 1 icoe I

II
III
IV*
V.

VI

pavimentação da parte carroçável das

lrurbstitr-tição da pavÍrnentaçãe anteriar
terraplenagem super{ ic ial ;
obrae de egcoamento local;
colocação de guías e sarjetae;
congol idação do leito carroçável .

I

II
III

N
IV.

v-
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SETãO II
SUJEITO PAs§IVü

Art. 131 - Êontribuinte da Taxa é o prclprietá-
rió, titular de domínio úti I clu possuidor a qualquer tÍtulo de
bem imôvel lindeÍro a logradouro público bene{iciado peloa servl*
çÉs.

Farágr-a{o único - Congider-a-Be tarnbém tindeiro o
imóvel, de âcesãür poF pâs§rãgÊm forçada, a logradouro públicu.

SEEf,O III
ÊALCULO DA TAXA

Art. Í34 * A Taxa será calculada mr-tltiplicando-
se ã número de rnetros de testada ideal do imóvel beneficiado pela
Pãvimentação, pela rnetade da largura da {aixa carroçável e peLr:
custo do rnetro quadrâdo pavimentado.

At-t. 133 - â testada Ídea} e seu cál.cu}o será
objeto de regulamento.

SEç§O IV

LâNGAT4ENTO

Ar-t. 134 * Realizado o serviça de pavimentação e
conhecÍdo ú ssu custo, egte Eerá publÍcado e eerão {ixadas aÊ
regpectivas cotas pela repartição competente.

Art. 135 - A Taxa eerá lanÇada eín noÍnÉ do con-
tribuinte, no exÊrcício, coín base nos dados do çadartro imobitiá-
rio.

§EEfiO V

ARRECADAÇãt}

Art. Í§6 - A Taxa gerá pagâ parceladamente,
conformidade coÍn o disposto eífi regulamento.

Farágrafo 'Unico - 0 pagamento feito de uma
ves e até a data de vencimento da primeira parsela gozará
deeconto de êCI?[.

TAXAS PELT] EXERÊICIO DO PODER DE FT]LÍCIA

trAPÍTULT] X X

TAXA DE LIEENGA PARâ LOOALIZAE§T] E FUNOIONAI'IENTO

SEÇÃO I

INCIDÊNCIA

FREFEITURA IIUNICIFAL DE AREIA ERANOA ACAFLAÍ'1 . B§
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ârt. 137 - Nenhum aEtabeleclmento comercial, in-
duetrÍa1, prestador de serviEü6r âgropeclrár-io e de demaíe a.tÍvl-
dadeE poderá localiaar-se no l"tunicípio, sem prévio exarne e {ieca-
1Ízaçâo des condicõee de localização concernentee à seguraflçâr à
l'rigíene, à saúde, à ordem, âos coEturnesr âü exercício de ativida-
des dependentes de conceeEão ou perrnisg§o do poder público, à
tranquilÍdade pública ou ac, rÊspeito à prüprÍedade E, ãDB direitos
lndlvÍdriais ou coletivos, bem coíno âo ruínprimento da laslelaçâo
urbanÍstica.

Parágra{o lJnico - Pela prestâção dos servÍçog de
quÉ trata o capítulo degte artigo cobrar-se-á a Taxa independen-
temente da canceseão da licença.

Art. 138 * A licença será vátida pãrâ o exe,rcí-
cio em que lor concedida, fÍcando sujeita à renovatrão no exercí-
clo çeguinte.

Parágrafo Único - Será exÍgida renovação de 1i-
cenga seínpre guÊ ctcorrer mudança de ramo de atividade, ínodlf ica-
ções naa traracterísticag do eetabelecimento ou transferência de
lacal .

SEEãO II
SUJEITO Fâ§§IVO

Art. 139 - Eontríbuinte da Taxa é a pessoa fí-
sica ou juridica que explore qualquer ativídade eíÍ estabelecimen-
to sujeito à *iscal.izacão.

§EEfiII I I I

CALCULO

Art. 14O - A
tabela do Anexo II a esta }ei.

Parásrafo Primeiro * No caÉo de atividades rnúl-
tiplac exercidas no íÍrêsíno locaLr â Taxa será cal.culada e devída
sobre a que estiver ÉujÊita ao maior ônus {iscal.

Parágrafo §egundo - No Éâsô de despacho desfãvo*
rável definitivo, ou desictência do pedido de licença, a Taxa 6e-
rá devidá Êín ã§lí do geu valor, eguiparando-se a abandono do pedi-
do, â falta de qualquer providência da parte Íntereseada que im*
porte rm ârquivamento do processo.

§EEãT] IV
. 

LANEAMENTO

Art. 141 - A Taxa ser-á lançada eÍ0 nome do con-
tribuinte, rÕín base nos dados do cadastro {iscal,.

Art. 14Ê - ücontribuinte éobrigado a coÍnLinÍcar
à Pre{eitura, dentro de PO diag, parâ fins de atualiração cadas-
tralr âs Eegulnteg ocorrâncias:

I - al,teração da razão social ou do rêíno

PREFEITURA I'IUNICIPAL DE AREIâ BRANCA
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taxa eerá calculada de acordc, cc,ín à
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de atividade.
II - alteração na {orma societária.
SEÊãI] V

ARRECêDA6ãO

Art. 149 * A taxa será arrecadada de acordo com
dlspoeto em regulamento.

EAPÍTULO X

TAXA DE LICENEA PARA O FUNCIT]NAI'IENTO DE
E§TABELECIHENTO EH HORARIO E§PECIAL

sEtão r

INTIDÊNCIA
ârt. t44 - Â Taxa é devida pela ativldade muní-

cipal de fiscalização a que ge submete qualquer peÉÊoa que pre-
tenda manter aberto estabelecimento fora dos horários norÍnâis de
funcionamento.

SETHO II

§UJEITO PASSIVü

Art. 145 - [ontribuinte da Taxa é a pesgoa
física otJ juridica reeponsàveI pelo estahelecimento sujeito a
{ iscal í zação.

§EG§O III
EALCULO DA TAXA

Art. 14ô â Taxa serà calculada de acordo coín
a tabela do Anexo III a esta Lel.

§EEflO IV

LANTAf'IENTT]

Art. L47 â Taxa será lançada eíR nomê do
contribuÍnte com baee nog dados do cadastro {iaca1.

§EÇHO V

ARRECADAEHO

Art. Í4Ê * A Taxa será arrecadada de acordo ÊoÍn o
disposto em reEulamento,

ÊAPTTULO XI

TâXâ DE LITENEA PARA PUBLICIDADE
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§Etão r

INEIDÊNÊTA

Ar-t. L4q - A Taxa tem como {ato gerador a ativi-
dade municipat de {icaLização â que se gubmete gualquer pêt;soa
que pretenda utilízar ou explorarr por- qualquer meio, publ.icidade
em geral, eeja ern vias e logradouroe púhlicos Êu eín locaie deleg
visíveis ou de acesso ao público.

Art. 15O - Não estão gujeitos a, Taxa os dizeres
indicativor reLativos a:

a - hospitals, casâÉ de Eaúde e congêneres,
eítios, granjas, chácaras e fazendas,
{irmas, engenheirosr âr-§luitetos ou pl-o-
fissionais raspongáveis peLo projetoo e
execrlGão de obras, quando nogi Locais
deetas I

b - propaganda eleitoraL, FoLítlca, ativÍ-
dade Eindlcal, cul,to rel igioso e ativi-
dades da admlnistração públicai

c - expreseõee de pr-rpriedade e de Índica-
ção '

SEGfiO II
§UJEITT] PA§§IVO

Art. 151 * ÊontrÍbr-rinte da Taxa é a peesoa {iEl-
ca ou jurídica interessada no exgrcÍcÍo da ativÍdade definida na
§eção I deete capÍtulo

SEEãO III
CALEULT] DA TâXA

Art. 15e - A Taxa eerá calclrlada de acordo coín â
tabela eín ãnexct.

§E6ÃO IV

LANEAHENTO

âr*t. 1§3 - A Taxa será lançada em noÍnê da tressoa
que degempenha a atividade de publicidade.

SETãB V

ARRECADAÊ§O

Art. 154 - A Taxa será arrecadada de acordo coín o
dispoeto em reEul,amento.

CAPITULO XI I
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TAXA DE LICENEA PARA EXEEUG§O DE OBRAS

sEtão r
INEIDÊNÊIA

Art. 155 A Taxa tem fato serador a atividade
munÍcipal de visÍ1ância, controle e {iscalizaç§o do cumprimento
das exigências ínunicipais a que Ee eubmete qualquer pÊsstrâ que
pretenda real izar obras partícutlares de construção civi 1, de
qualquer egpécie, bem roÍno pretenda fazer arruamentos ou
loteamentos em terrenos partÍculares.

ÉEÇãO II

SUJEITO PA§§IVO

Art. 15ô - Êontribuinte da Taxa é a pessoa Ínte-
ressada na realiaação das obras ãujeitas a 1Ícenciarnento ou a
{iscalização do poder púhIico.

SECHO III

CALÊULI] DA TâXâ

Art. í57 - A Taxa será calculada de acordo coín a
tabela Êín anÉ,xo.

SEE§CI IV

LANTâHENTO

Art. 158 - â Taxa cerá lançada em noínÊ do contri-
buinte uma única vez.

Far-ágrafo único - Na hÍpótese do deferimento do
pedido e não lnício da sbra no prâzo de â Ínesetsr ocor-r-elrá novâ. . .^ .incidÊncia da Taxa.

SEG§O V

ARRECADA6ãO

Art. 15?
requerimento de conce§são

TAXA DE

Art. láCI

- A Taxa será arrecadada na entrada do
da regpectiva licença.

ÊAPITULtr XIII

LITENÇA PâRâ âEATE AO ÉADO

SEÊãO I

INEIDÊNCIA

- O abate de gado destinada âÊ consufilc,

FREFEITURA HUNIEIPAL DE AREIA BRANTA ACAFLAH -
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púbtico, quanda feito fora de matadouro municipal., só eerá permi-
tidr mediante Iiçença da Pre$eitura, pracgdida de Ínspecão eani-
tár ia .

Art. 161 - A Taxa tem como {ato gerador a inspe-
ção sanitária de que trata o artigo anterior.

sEÊâO II
§UJEITü PA§SIVO

Art. 1êÊ - 0 contribuinte da Taxa É a peEgoa fÍ-
sica ou jurídica interessada no abate do gado.

SEGãO III
EALCULO DA TAXA

Art. Lô3 - A Taxa será calculada de acordo túín a
tabela ânexa a este códiso.

§EÊãO IV

LANTAI"IENTO

Art. 1á4 - A Taxa será lançada êín noÍne do contri-
buinte seÍnpre que {or requerida a respectiva licença.

SEGfiO V

ARÊECADâT§O

ârt. 1âS * A Taxa eerá art-ecadada no atn do re*
quÊrimento, independentemente da concessão da licença.

ÊAPITULO XIV

TAXA DE LIÊENTA PARA OCUÊAÇfiO DE áREAS
EI.I VIAS E LOERADOUROS PÚBLICO§

SEEfiT} I

INCIDENCIA

ârt. L&6 - A Taxa tem como fato Eerador a permie-
são e fiscatÍzação da ocupação em vias e logradauros püblicos.

§EÊ§O I I

§UJEITB PA§sIVCI

Art. L67 - ContribuÍnte da Taxa á a pessoa que
ocupâ âã áreag referidas no artigo anterior, Íncluidoe entre
trutros os {eirantee, ambulantes, oÊ Froprietários de barraqninhas
ou quiosgues Ê, de veículos estacionados parâ â venda de
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ínerüâdcrrias e prestação de eervÍços.

§Êtão rrr
CALCTJLO DA TAXA

Art. 168 - A Taxa eerá calculada de acordo Êoín a
tahela ânexa a eate código.

§EG§O IV

LANGAI'IENTO

Art. t6? - â Taxa será lançada ÉíR noínÊ do contr-i-
buinte çom base nos dados do cadastro fiscal,

sEtilu v

AÊEECâDATãO

ârt. 17O - â Taxa será arrecadada de acordo Éoín o
disposta em regulamento.

CâFÍTULI] XV

INFRATüE§ E PENALIDADE§ RELATIVAS A§ TAXA§ DE PI}DEF DE PT}LIEIA

Ar-t. L7L * âs in{rações sierão punidas coír â$ se*
Euintee penalidades:

I - Eessação da l icença r â qlralqner ternpo,
quando deixarern de existir ôs condiçües
exigidas pârâ a Éuâ concesgão.

I I flulta de lCIOl do valor da Taxa; fio
exercício de qualquer- atividade sujeÍta
ao poder de pol Íc ia eieín â respect iva
I icença.

III l'lulta de t5?t do valor da Taxa no câso de
não obgervância do dispoeto no art, Í14.

Parásrafo único - 0 Contribr-rinte da Taxa de Li-
cençâ pâr'a Localização e Funcionarnento estará sujeito ao fecha-
rnento do estabelecimento guando deixar- de cutmprir às intirnações
expedidas pÊlâ Pre{eitura.

CAPÍTULO XVI

DA ÊONTBIBUIGHT] DE ]'IELHORIA

Art. L7e - A Contribuição de l'lelhoria cobrada pe-
1o Municipio pãra fazar face ao custo de obras públicaE de qusr
decorra valorieação irnobiliária, terá Éoíno Ilmite total a despega
real iaada e coíno l imite indivídual o acráscimo de valor que da
obra resultar parâ cada imóvel beneficiado.

Art. L7A - 0 Executivo Murnicipal, com base eín
rritários de oportunidade e conveniência, e observadas as nclrínâs
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{ixadas no Dec. Lei n. 195 de e4*e:Lg&7, determinará, êfiI cada
c.agÕ, mediante decretor âs ohrâs que deverão ger cugteadas, ncr
todn c,u êÍn parte pÊlà contribuiç§o de meLhoria.

T I Í U L TI II

DA§ NORI'IAS GERAI§

TAPITULO I

SUJEITO FA§§IVO

Art. L74 - A caFacidade juridica Fâra cuÍnprimento
da obrigação tributária decorre do {ats de a pessoa encontrar*68
rtãs situações Fr-evistas em lei, dando lugar à referida obrisação.

F'ar-ásrafo único - A capacidade tribr-rtária passiva
independente:

I - Da capacidade rivil das pÊ'çiãc,ag natlrrais:
II De achar-se a pÊssoã natural Éujeíta a me-

didas que importem eÍn privação tlu lirnitação
do exercicio de atividades civis,
comÉrciaig ou profÍríonais, ou da adrninis-
tração direta de seug bens ou nesócios;

III De estar a pÊã6oil jurídica rÊgularmente
constituida, bastando quê confiEure uÍnâ
r-rnÍdade econômicã ou pro{issionaL .

Art. 17§ - São peseoalmente respogáveÍs:
I - O adquirents ou rernitente, pe-Ios débitoe

relativos a bern imávelr BXistentes à data
do título de transferência, salvo quandg
conste deste pr$vã de plena quitação,

III

limÍtada eeta rêsponÊiabilidader fi{3s
câ6os de arrematação em hasta pública, ão
montante do respectivo preÇo,
O gucessor a qualquer título e o cônjuge
meeiro, pêIos dábttos tributários do "de
cujuE", exigtentes atê a data da
partt tha ou adjudicação, I imitada â
responsâbiltdade ao montante do quinhão do
legado ou da meação;
0 espô1io, pÊloB débitoE tributários do
"dÊ crrjug" exigtentee à data de abertura
da guceeeão.

ârt. L76 - A pessoa jurrídica de direito privado,
guer rÊrEultar de {ueão, transformação ou incorporação de outra nu
eÍn outra, É resposável pelos tributos devtdos até a data do ato
pÉlàs Pessoas jurídicas fuaionadas, trangforrnadas ou lncorporadas

Parágra{o Único - 0 diEFosto neste artigo aplica-
Ée âoE casos de extinção de pessoas jur-Ídicas de direito privado
quando â Êxploração da reepectlva ativÍdade seja rontinuada por
gualquer sócio rrmenegcenter ou seu eepólio, soh a Ínesínê our outra
razão socía1, denominaçãor ou tsob {irma indivÍdural .

Art. í77 - Ouando o adquirente de posse, domínio

II
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ÍnenOrC!É i

tributários

^[til da propriedade de bem imóveI já lancado {or pegsoe Jurídica
imune, vencer§o antecipadamente as preeteçães vlncendas retativas
ao Impoeto FredÍal e Territorial Urbano raepondendo por elae o
al ienante.

Art. L7g - A peEsoa natural ou jr-trÍdica de dlrei-
to privado que adquirir de outrar por qualquer título, fundo de
comércio ou eatabelecimento comercial, indurtrÍa1, ou profisEio-
nel, e continuar â regpectiva exploraÇão, sob a mesínâ ou outra
razão EociaI, denominacão, ou çob firma lndividual, reponde peloa
débttoa trlbutárioe relativos ao {undo ou estabelecimento edqui-
rldo, devidoE até a data do respectivo ato:

Art. í7c, - Reepondem solídariamente coín o contri-
buinte noE atos êín que interviereín ou pelas omieeões por que fo-
reín rÉsponsáveis:

I - Os pais, pelos débÍtos tt-ibutáriog dos f i lhos

II - Os tutores e curadores, pelos dÉbitos
dos seus tuteladoe ou curatelados;

III - CIs administradoree de bens de tercelros,
pelos dábitos tributárioe destesr

IV - 0 inventariante, pelos debitos triburtárÍos
do espó1Ío;

V -0 sindico Éo comiEsárÍo, pelos débitog
tributár-iog da ínâssa falida ou do concordatário;

VI - Os tabetiãesr Ê demals serventuários de
o{ício, peloE trlbutos devidos sobre os atos praticadosr por eles
ou pêrânte elee, em razão de seu ofícioi

VII Os sóciog, pelos dábitos tributárioE de
gociedade de pÊssoàs, flo caeo de liquidação.

Parágrafo único - O dispogto neete artigo somente
se apllca, euâfito a penalidades, às de caráter moratôrio.

Art. t8O * §ão passoàlmente responsáveis pelos
créditos corrÉÉpondenteg a obrigaçães tributárias resultantes de
atos praticados coÍn excesso de poder ou infração de lei, contrato
gocial ou estatutos:

I - As pegsoâEí re{eridas no artigo anterior;
II - Og rnandatários, os prepostos e oçi eínpregâ-

dos;
III - Os diretores, ger-entes ou reprÉe'êntantes

de pesgoag jurídicag de direito Frivado.

CAPÍTULO II

LANÇAT,1ENTO

Art. lBi * Compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançarnento,
asEirn entendido o fato gerador da obrigação correspondente, de-
terrninar a matÉria tributável, câlcular o montante do tributo de-
vida, identi{icar o sujeito pesÉivo e, eendo caso, propor a apli-
cação da penalidade cabÍvel.

Farágr-afo Único - A atividade adminigtrativa de

N
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lanGarnento á vinculada ê obr{gatória, sob pcrn{r de responsabÍLidar
de {uncÍonaX.

Art, t8e - ü lensamentn reporta-ee à data dâ
ocorrência do {ato gerâdor da obrigaç§o e rÊge*§e Fela X.ei entâo
vingente, ainda que poeteriormente modiflcada ou revogeda.

Parágra{o Primeiro - Aplica-se ao Lançamento da
lesiE1ação quer pogteriormente à ocorrância do fato gerador da o-
brlsação, tenha instituído novots crítériog de apuração ou procets-
Eos de {iEcalizacãor âÍnpliando os poderes de inveEtlsacão daE au-
torldadeE administrativaer ou outorsando ao crédlto maÍores ga-
rantiaa ou privilêsioií, êxceto, neste úItirno câso, pârã o efeito
de atribuir responinâblltdade tributárla a tercelroe.

Parágra{o §egundo - 0 dircpasto neste artigo não
6e apllca sos Ímpostos lançadoE por periodos certoE de tempct,
degde que a respectlva leÍ {lxe expreÉsamente a data eín que o {a*
to gerador se considera ocorrÍdo.

Art. 183 - CI contribuinte será notÍf icado do
lançamento do tributo no domlcílÍo trlbutário, nâ suâ pêssoâr nãl
da Eeu famíliarr reprêBentanta ou Frêposto.

Parágrafo FrimeÍro - Ouando o contribuinte ele-
§rer dornÍcí l to trlbutárlo {ora do terrltór1o do I'lunÍcípio, a natl-
ficaç§o far-ee-á por vla postal regiEtrada, com aviso de recabi-
mento.

Parágra{o $egundo - A noti{icação #ar-ee-á pc}r
edltal na impoEeibilidade da entrega do aviEo reepectivo ou no
caso de recuEa de sêu rGrcÊrbirnento.

Art. 184 - A noti{lcaçâo de lançamento conterá:
I * O nome do Eujeito paseívor
II - O valor do triblrto, §uâ alíquota e hase de

cálcu lo I
III - A deneimÍnação do tributo e c! exercício â

que Ee re{ere t
IV - ú praeo para recolhimento do tributor
V - O comprovante para o órgão fiEcal, de rrce*

bimento pelo contribulnte;
VI - 0 domicÍt1o tributário do sujeito passlvo.

Art. tÊS * CI lançamento do tributo Índepende:
I - Da validade Jurídica dos atoe e{etivamente

prâticadoE pelog contrlbuinteE, rasFonEáveiE cru tercelrog, bem
crríRo da natureza do seu objeto ou doe saur efeitost

II - Dge eíeitog dog {atoE e{etivamente ororri-
dos.

Art. íBê - CI lançamento do trlbuto não implica
Êm reconhecirn$nto dE lesítírnidade de propriedade, de domÍnio útil
ou de pogsa de bern lmóvelr nêm da regularldada do exercício de
atividade ou dE legalÍdade das condicties do Local, Ínetalações,
equlpamentoE ou obras.

Art. LÊ7 - Enquento não extinto o direÍto da
Faaenda Públlca, poderão rer e{etuados lançamentoE omitldss ou

N
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viciâdos pclr irregularidade ou erro de {ato.

TAPITULO II I

âRRECADAT§ü

Art. lBg - 0 Fagamento de tributo será e{etuado,
pelo contrÍbuinte, responsável ou terceiro, em rnoeda corrente, fiâ
{orma e prâzos fixados na legislação tributária.

Parágra{o Primeiro - §erá perrnítido o pagamento
For melo de cheque, respeitadae âs norÍnãgl Legais 'pertÍnentes,
considerando-se extinto e débito aornente com o resgate da Ímpar-
tância peLo sacado.

Parágrafo $egunde - Cansiderando-se pâgãmento do
respectivo tributor Fol- pav'te do contribui.nte, o FêtrÉllhimento por
retenGão n.â fonte pâgâdorâ nos casos previstoe em lei, e desder
qLrÊ c) eujeito passivo apresente c, coínprovante do fato, ressalvada
ã responsabilidade do contribuinte quanto à liquidação do crádito
fÍsça1.

Art. 189 - 0 contrlbuinte que optar pelo pagâ-
mento do débito ern quota única poderá gogar dtr deeconto de l0fr.

Art. 1?O - Todo racolhimento de tríbuto deverá
ser efetuado em órgão arrecadador da Fre{eitura ou estabelecimen-
to de rrédito autorizado pela Adrnínirtração, sob pena de sua nu-
I idade.

Art. t?t - 0 pagamento de urn crédito não importa
em prêsunção de pagaÍnento:

I * 0uando trarcial, dar prestações e,n gue se
decornponha i

II Ouando total, de outros créditos referentes
ao ínesíno ou â or.rtroe tributos.

Ar-t. t?A * É í*cultada à âdministração a cobran-
Çà eín conjunto, de Impostas e Taxas, ohgervadas ás disposiç6es da
legislação tr ibutária.

Art. 193 * A apl.icação de penalidade não dispen-
6a o cuínprimento da obrisação tributária princÍpal ou acãsÊória.

Art. 1?4 - A {alta de pasarnento do débito tribu-
tário nas datas dos respectivos vencirnentos, independentemente de
procedimento triburtário, iotportará na cohrança, êfil çonjutnto, dos
§eguintes acrásc irnos :

I - I'lt-rltas der
a) LQ'Á (dez pol- cento)

tributo guando o pagàínênto for efetuado atá
após o vencimento;

h) ÊOf (vlnte por cento)
Ê PâgêrínEnto for efetuado atê áO

c! 3OX (trinta por cento)
o pagâÍtento {or e{etuado depois

sobre o valor do
30 (trinta) dias

eobre o valor do
(Eessenta) díaE do

Eobre o valor do
de decorridos mais

tributo quando
venc irnentor

tributo quando
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de ê0 (aeseenta) diae do vencimenta
II - .JuroE de ín{rrâ e Êorreção monetária do

débito, rnediante apI icação dos coe{ícientes de atual isacão
aprovados Fela Administração Federal .

Farágrafo único - Na existência da depósltos
admtniEtrativo preíflonitório da correÇão monetária, c, acréecimoprevisto no incieo II deEte artigo eerá exigida apenas sobre o
valor da importância n§o coberta pelo depóEito.

ârt. 1?S - O débÍto não rêcolhido no seu venci-
mento, reãpeitado o dleposto no artigo anterior, se constituirá
em Divida Ativa Fara efeito de cobrança Judicial, deede que rêgu-
Iarotente lnecrlto na reparttção administratlva competente.

Art. t9â - A ecão pâra a robranÇa do crédito
tributário preecrav€! Eín 5 (cinco) anoe, contados da data da sua
conet itutção def inÍt iva.

Farásrafo único - A
I - Pela

devedor;
II - Felo
III - Por

constitua eín ínora o devedor;
IV * For qualquer ato ineqnívoco,

aÍnda que extra-judiciaLr eüê irnporte êfil recünhecÍmento do d*bito
pelo devedor.

Art. L?7 - 0 débito vencido poderá, a critério
do ór-glão fazendário, Êer parcelado ern até dez pagamentos Íguals,
ínensaÍs e gucegsivos.

Parágraf o Fr Írneira - O pãÍ'cêlamento eó será
deferido mediante rÊguerimento do i.nteressado, o que impLicará no
reconhecimento da dívida.

Far'ágr-a{o §eEundo - ü não pagamento da preetação
na data {ixada no reÉpectivo acordo importa na ímedi.ata cobr-anÇa
Judicial, ficando proibida a suâ renovação ou novo pârceLamento
pârâ o ínesíno débito.

CAFÍTULO IV

RE§TITUIÇfrCI

Art. 198 * O sujeito passivo terá direito á
regtituição total ou parcial dae irnportânciae pâgâE a título de
tributo, nos Éegulntes casosr

I - Cobrança oLr pagamento espotânio de
tributo indevido ou mais quê o devido, êÍn face da lesislaçãt:
tributária, ou da naturÊzâ ou circunstânrias materiais do fatc:
§erador efetivamente ocorridçr;

II - Erro nâ identi{icação do sr-rjeito
Passivo, na determinação da alíquota, fio cálculo do rnontante do
débito ou na elaboraÇão ou con{erência de qualquer documento
relativo ao pagamento;

I I I - Êef orma, anr-tlação, revctgação oLr
re6cisão da decisão cundenatórÍa.

prescricão ee interrompe:
citação peEsoal feÍta ao

protesto JudiciárÍo;
quâlquer ato judtcial quê
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Art. 1?9 * O pedido de restituÍçãcl, qLre depende*
rá de requerirnento da parte intereçsada, sornente será conhecido
desde que juntada notificaçâo da Prefeitura, 9uÊ âcusÊr dátrito do
contribuinter ou prÊvà de pagamento do tributo, coít apresentaçãü
dae razões da ilesalÍdade ou irregularidade do paEamento.

Art. ÊOO * A restitr-rição do tribr-rto {uêr por suâ
natureza r ceíÍrporte transf erênc ia do respect ivo encârEo
financeiro, somente será feita a queín trrove haver assumido o
referido encar§or our no cãEro de tê-1o transferído a terceíro,
estar por este expressâmente autorizada a recebâ-la.

Art. 4CI1 - A restltuição total ou Farcial do
trlbuto dá lugar à devoluçãclr Ílã Ínesínâ propoção , dor juros de
moràr Êl dag penalidades pÊcuniárÍas que tiverem eido recolhidas,
salvo âã re{erências ã infraçõeg de caráter {orrnal não
prejudicadas pela causa da restituiçãa.

Far-ágr-a{o PrÍmeiro - A restitt-rição vence jlrros
não capital Íráveis a partir do trânsito ern julsado da decisão
definitiva que â determinâr.

Parágrafo Sesurndo - §erá âFIicadâ â correção
monetár ia relat ivarnente à impartânc ia rest ituída .

Art. êOA - 0 despacho em pedido de restituição
deverá ger efetivado dentro do Frazo de um ano, contado da data
do requterimento da parte interessada.

âr-t. ÊO3 - A autoridade administrativa poderá
determinar que â restituição se procegse através de compensação
com crédito tributário do 6uJeito passÍvo.

Art. ÊCI4 - O dir-eíto de pleitear a regtitr-rição
total ou parcial do tributo extingue-§e coín o decurso do prazo de
§ (cinco) anos, contados:

I - Nas hipótesee dos incisog I e II cÍo arti,go
Lq7, da data da extlnção do crédito tributário;

II - Na hipótese do inciso III do artÍso Lg7, da
data eÍn que 6e tornar de{initive a decisão administrativa oLr
pâssãr ern julgado a decisão Judiciat que tenha re{ormado, anuladc:
ou revogado a decisão condenatória.

CAPÍTULO V

INFRATOE§ E PENALIDâDE§

Art. 4CI5 - Constituri in{ração fiscal toda ação
ou oÍülasão que importe ern inohservância, por parte do contribuin*
te, responsável ou terceira, das normas estabelecidas na lei tri*
butár ia.

Parágra{o Único - A responsabilidade por in{ra*
çôes da Lesielação tributária, independe da intenção do agente,
ou do respongávelr E da efetividade, nãturezâ ê exteneão dos
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efeitoe da ato.

Art. eO6 - Regpondem pela infraçãor êín conjunto
ou iEoladamenter âs pesroâs quêr de qualguer forma, consorrêfiI
parâ a suâ prática ou delae Eê benê{eriem.

Ar-t. e§7 - 0 contrÍbr-rinte, o rêrsponsável, ou de-
rnais pessoâÉ envolvidaÉ em infraçõeg, poderão apreeentar denúncÍa
espontânia de Ínfração da obrisação acegsÔria, ficando excluída
à reãpectiva pênelidade, deEde que â {alta seja cÊrri,sida imedia-
tamente ou, se fsr o traso, e{etuado o pagament,o do tributo devÍ-
do, coÍn oE acráEcimoe legaie cabíveier ou depoaitada a importân*
cia arbitrada pela autorÍdade adrninigtratlva, quando o montante
da tributo dependa de apuração.

Parágrafo Primeiro - Não Ee çoneÍdera espotânea
â denúncia aprerentada apóe o início de qualiuer procedimento
admlnistrativo oLr medida de f iscal ização relacionadog €oín a
infração.

Parágrafo Segundo - A aFresentação de documentos
obrlsatóriag á administração não importa ern denúncia eEpontânea,
Fãrâ os fins do díeposto negte artigo.

Art. ÊCI8 - A lei trÍbutária sue define in{ração
c,u çomina penalidader âplica-se a fatoe anteriores À sua vigân*
cia, em relação a ato não de{tnitivamente Julgado, quando:

I - Exclua a def iniçâo do fato coíno infração;
I I * Cornina penal Ídade Ínanos sÊverâ que a

anterÍormanta prevista parâ o fato.

Art
poeto eobre:

CAPÍTULT} VI

IMUNIDADE E ISENGüES

eCI9 * É vedado ao Flunicípio instituir lm-

I - B patrÍmônlo or-r serviÇo da União, do§
Estadoe e do DiEtrito Federal;

II - CIs templos de qual.quer culto, agsim
consÍderadas os locais onde se celebram as csrímônlae públÍcasr

III - 0 patrirnônio ou os gerviços dos partidosí
Folíticos e de institutçÊes de educação ou de aggistância social.

Parágrafo PrimeÍro - O disposto n'o inciso I á
extensivo àg autarquias, nc, que Ee re{ere ao patrimônio e aoÉ
servíços vinculados àe EuaÊ finalidades êssenciais ou delas
decorrentes; mae não se eetende aoe gerviÇos púUticos concedidos
nem exonerâm promitente comprador da obrigaç§o de pagar impasto
que íncida sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda.

Art. el0 - t] disposto no incigo III do artigo
anterior é gubordinado à abservância dog seguintes requisitog
pelaE entidades nele referidos:

I - Não dÍstribuirem qualquer parcela de seu
patrimônÍo ou de suâs rendasr ê tÍtulo de lucro ou participaçâo
no sgu rêst-rItado;

II - Aplicarem integralmente no Fa{sr o6 sBuE
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recursos na manutenÇão dos eeue objetÍvog inetitr.tcionais;
III - l"lanterem escrituração de suaE receÍtas Ê

despesas Én livroE revestidog de forrnalidadee capâzra de
agsÉgurâr suâ exatidão.

Parágre{o úniço - Na {alta de cuírFrimento do
dieposto neete artigor I autoridede coíflpetente Euspenderá â
apLicação do bene{íclo.

Art. Ê11 - A irnunidade n§o exclui cl cu,nprimenta
das obrigaçüee acegeórÍas previstaÍE na tegislação tributária,
Eujeitando-sÉr á sua desobediência à aplicação de penalidades.

Parágrafo lJnico - O digposto neste artigo abran-
ge tarnbém a prática do âto, previsto em lel, assecuratório do
cLrmprimento de obrigaçãee tributáriae por terceiroã.

Art. ÊlP - A conceggão de isenções apoiar-ee-á
Beínprê eín {orteg razõee de ordem púbf ica ou de interesse do
llunicÍpio; não poderá ter caráter peseoal e dapenderá de lei
aprovada por ?/3 (doie terçoe) dos membroe da Câmara de
Vereadoreg.

Art. e13 - A laenção não deeobriga o eujeito
passivo do curnprimento das obrigaçõee acessórias.

Art. 914 * A documantacão do primelro pedÍdo de
reconheclmento de imunidade ou de igenção que Éomprovcr os
requiEitoe para a concessão doE bene{ícios, poderá Eervir pàra os
Êxclrcícioe fiecais subsequent,es, devendo Õ contribuinter rto
requerirnento de renovação, indicar o número do processo
administrativo anterÍor Er se {or o câso, oferecêr as provar
relatívar* âc, novo axercícÍo f içcal.

cc]ín:

T Í T U L O III
I}T} FRT]CEDII-1ENTCI FISEAL

CAPITULO X

Ffr IÍ'lEIRA INSTANCIA ADf"IINISTRATIVA

Art. et5 - 0 procedimento fiscal terá início

I - A lavratura do ato de Ínfraçãoi
II - A lavratura do termo de apreensão de

livros ou de dacumentoe {iscaisl
I I I - A Ímpurgnaçãc pelo EuJeito passivo, de

lançamento ou ato admÍnistrativo dele decorrente.

Art. elá - Verificando-se in{ração de disposití-
vo da legislação tributária, que importe ou não ern evasâo fÍscal,
lavr.ar-ge-á auto de infração.

ârt. A,L7 - O autto de in{ração será lavrado pol-
autoridade admínístrativa competente e conterá:

I * t] local, a data e a hora da lavratura.i

N
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II - CI nome e o endereço do infrator, Êoín a
reapecticva inEcriç§or euândo houver;

III * A deEcríção rlara ê praciea da fato §ua
constitui a lnfraçãor êr BÉr necessário ae circunstânciaE perti*
nentec i

IV * A ÊáFitulação do {ato, ÉoÍl citação êx-
pr6ts5â do dispoEltivo legal in{ringidçr que de$ina a infração, e
do que the comlne penalidade;

V - A intirnação pârã epresentação de defeea
ou pâgâínento do tributor trofit oe acráerlmoE legaiEr ou penalidede,
dentro do prazo de êO (vinte)diae i

VI - â aeslnatura do agente autuante e e
indicação do seu cârEo ou função;

VII - A aaeinatura do autuante ou infrator, ou
a menqão da circunstâncla de que o ínesÍno não pôde ou se relcusou
a asginar.

Parágrafo Prlmeiro - A assínatura do autuado não
importa eín conf issão neÍn f, Buê falta ou recusâ eín nulídade do
auto ou agravamento da infração.

Parágrafo Segundo - Ae omiesõea ou incorreções
do euto de infração não o invelidam quando do proÇeggro constem
elementos eu{lcienter per& a determl,nâçgo da infração e â
ldanti{icação da pessoa do lnfrator.

Art. Ê18 - 0 proceEramento do auto terá uín curtso
hletôrico e infarmattvo, ccrín â6 falhas numeradaa e rubricâdas, e
og docuínentos, LnformaçõeE e parecerê§.

ârt. eí? - 0 autuado gerá Íntirnado da lavratura
do auto de infração:

I - Peecoalmenter Í1o ato da lavratura,
mediante entrega da côpia do auto de in{ração ao práprio
autuado, §Êlu representante ou mandatário, contra asainatura
reclbo datado no original,

II - Por via poEtal regiatrada, acompanhada de
cápia do auto de iníraç§or com avlso de recebimento â ser datado,
f irmedo e devolvído pelo destinatário ou pesrc!ã de sau domlcítior

III - Por pubLicação feita em qualquer meÍo de
divulsaç§o of lclal, do l,tunlcipio, nâ Euô Íntegra ou de {orma
resumida, quando ímprofÍcuoE os meiog previstos nos íncleos
anteriores.

Art. ee0 - ünnformando-se o autuadc, com o auto
de lnfração, e deEde que efetue o pâgemento das irnportânciaE exl-
gidae dentro do prazo de êO (vinte) díae, contêdos da raEpectiva
lavratura, o valor dae multae, exceto a moratória, será reduzido
de 5OI (cinquenta) por cento

Art. AÊt * Poderão Ber apreendidoe beng móveiE,
incLutrive mercadoriasr É!xistentea em poder do contrÍbuinte ou de
terceiros, deede que con6tituam prova de in{ração da legislação
tr ibutár 1a .

Parágra{o único - A apreensão podÉ compreender
livros ou documentoE, quando constituam provâ de {raude,
glmulaÇEo, adulteração ou falsificação.
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Art. AÊe * A apreensão será ohjeto de lavratura
de termo de apresnsâo, devidarnente fundamentado, rontsndo â
descrição doE benr ou documentos atrreendidos, coír indicação do
luEar onde f lcaram depositados, e o nüíne da depogitár-io, se {or
o caso a1ám dos demais elementoE Índispensávels à Ídentificação
do contrÍbuinte e descrição clara e prêcisa do fatorê à indicacão
das disposiçõae legais.

N

Farágra{o Único - E autuado
lavratura do termo de apreensâor Í1â {orma
lavratura do auto de in{raçEo.

Art. eÊg * A restituiçãa dos
apreendidos *erá feita rnediante reclbo.

g;erá intimado da
da i nt irnação da

docurnentoÉ e bBne

Art. Ê44 - O eujeito pasrívo poderá ipugnar a
exigisência fiecal, independentemente do prÉvio depósito, dentro
do prÊrza de eO (vinte) dlae, contados da notificação do
lansamento, da intirnacão do auto de infração ou do terrno de
apreenEão, mediante defesa por eEcrito, alegando, de uma só vez,
tgda â matária que enteder útif r B Juntando oÉ docurnentos
comtrrobatóripo dae raz6elÉ âprrsentadas.

Parágra{o Prirneiro - A impugnacão da exigêncla
{iEcal íBÊncÍonará;

t) a autaridade julgadora â gueín é, dirisÍdar
A) ê quáIi{lcacHo do intereseedo e o endereço

pâra intÍmação;
3) trE motivos de fato e de direito em que Eê

Sundamenta I
4) as ditigências que o sLrjeita paseivo Fretenda

eejam e{etuedas, desda quê justi{icadaE âs
6uâs raz6ear

5) o objetivo visado.
Parágre{o Segundo - A Írnpugnação terá afeito

suEpeneivo da cohranÇa E instaurará as {aee contradítória do
procedimento.

Art. AÊ3 - A autoridade admínistrativa determi-
nará, de oflcio ou à reguerimento do sujeito paeslvor à reâlisa-
cão de diligênciae quando as atender neceEgárÍaE, fixando-lhes
prárctr ê inde{irirá ás que coneiderar pregcindíveis, impraticá-
vels ou protelatórlas.

Parágrafo Llniro - Julgada improcedente a impug-
nação, arcará cüÍn âs custas o sujeito paesivo.

Art. Êe6 * Freparado o procÊsso pera decÍsão, a
autorldade adrninlEtratÍva praferirá despacho no praão rnáxima de
gO (trinta) diaE, resolvendo todas as quest6es debatidaE E!

prsnunciando-Ee sobre a procedência au imFrocedêncla da
impugnação.

Parágrafo PrímeÍro - Decorrido o praaÕ definÍdo
neste artigo Be,n que tenha sldo proferida a decÍsão, n§o serão
cornputados Juro6 e correção monetária a partir deEta data.

Farágrafo Segundo - ú lmpugnador eerá notificado
do deapacho medlante assinatura do próprio procÉrsÉo, pol- via
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postôl resistrâdâ ou por edital quando Ee encontrar slín local
eincerto e não sabido.

Art. ee7 - Na hipóteEe de auto dê lnfraç§o, con-
{ormando-§E o autuado coín o deEpacho da autoridade adminístratlva
denegatório da ipugnação, e deede que e{etue o pagamento das lm-
portânclaç exísidae dentro do prazo pâra interpoetção de racurso,
cl valor daE multae, exceto a moratóriâ, será reduzldo de ASX
(vinte e clnco) por cento e o proceàirnento tributário arqulvado.

CAPITULT' X I

SEBUNDA IN§TANCIA ADI,IINI§TRATIVA

Art. AÊB - Do deepacho da autoridade admÍnistre-
tlva de primeira lngtância caberá recurso voluntário para inctân-
cla adminigtratlva ruperior.

Farágra{o únÍco - 0 recurso terá efeito surpen-
sivo da cobranÇa e deverá eer interposto dentro do prazo de 30
(trinte) dias, contadoE da data de noti{icacão do despacho de
primeira inEtância.

Art. ee? - Ouendo o deepacho da autorÍdede admi-
nistrativa exoner{rr o sujelto pasEivor ou o autuado, do pagamento
do tríbuto ou de multa de valor obrigatórlo suFerlor a Ê§l (vin-
te e cinco) por cento da unldade de referêncÍa referida nas dio-
posições finaiE deste códÍsor Bêu prolator rêcorrerá de ofício,
rnediante declaraç§o no próprio despacho.

Art, e3O - A decieão da Inetância Adminíotratlva
Superior será proferida no prazo máximo de 9O (noventa) dÍasr
contados da data do recebimento do procegso, aplicândo-t$ê pârâ â
notificação do daspacho ae modalidadee previstaÊ pÊrra primeira
lnstânc ia .

Art. e31 - A Instância AdminiEtrativa Superlor
será congtituida na {orma que â lei determlnar.

Art. Ê34 - Da decisão da Instáncia adrnÍnistrati-
Superior caberá pedido de reconeideraGão ao Prefeito no prazo

30 (trÍnta) dias.

CAPITULO III
DISPOSI66ES GERâI5

Art. e33 - §ão definitivas as decisões de qual-
quer inetância, uínâ vez esgotado o prazo legal para interposição
de recurrso, salvo de gujeitaE a recurso de of ício.

Art. e34 - Nenhum auto de infraç§o será arquiva-
do, neÍn cãncelada multa f iscal, ãeÍn despacho da autorídade admi-
nistratlva.

va
de

N
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Art. Ê35 - Na hipátese da impugnaçãs ser julsada
improcedenter os tributoe e penal,idades impugnadoe {icarn sujeitos
a otulta, juros de mora Ê correÇão rnonetáriar a Fêrtir da deta doe
respect ivos vencirnentos, quando cabiveie

fsarágrafo Prirneiro * 0 ÊuJeito passivo or.r
autuado poderá evitarr Íto todo ou eín parter â âplicação dos
acréscimos nâ forma deste artigo, desde que efetueín o pagarnento
do débito e da multa exisidos, ou o depósito premonitórin da cclr-
reção monetária.

Parágrafo Segundo - Julgada procedente â
ÍmpltgnaÇão, serão restituídas ao sujeito passivo ou aututado,
dentro do prâuo de 3CI (trinta) dias, contadog do despacho oLr
decisão, âE irnportânciag referidas no parágra{o anterior,
acreÉcidas da correção monetária a partir da data em que foi
e{etuado o pagâÍnento ou o depôsito.

TÍTULO.IV

DA ANHINI§TRAÇ§O TRIEUTÁRIA

EAPTTULO I

FISEALI ZAÇãCI

Art. e36 - Compete à Adminlstração fazendária
Munícipal, Felos órgãos eãFecíaliaadoe, â fiscal Ísação do
cuínprimento dag normas da legielação tributária.

Art. e37 - A fiscalização Eerá exercída sobre
todas âri pÊssclas sujeitaE à shrisação tributária, i.nclusive nos
câsos de imunidade e isenGão.

Ar-t . ê38 - A aurtor idade admin ístr-at lva terá
âínpLa faculdade de fiscalizaçâo, podendc! espÉcialmente:

I - Exigir do sujeito pasgivo â exíhição de
l ivrog coínerciaie e {iscais e documentos eín geral , bem cclíno
sol icitar sell cc,ínparecimento à repartição competente, pârâ
prestar inforrnações ou declaraçõesr

II - Apreender livros e docurnentos f1çcais, nô§
condÍçôes e forma regularnentares.

Art. e39 - â escrita f iscal, ou ílÊrcântil, cofir
omissão de {nrmalidades legais ou intuÍto de fraude fiscal,' será
desclassificada, facuttada à AdmÍnistração p arbitramento dos
diversos valores.

Art. A4O - O exame de livrogr ãI-cluivos, docurnen-
tos, papáis e efeitos roínÊrciais e dernais diligâncias da fiscali-
zação poderão ser repetidosr êÍrl ralaç§o a uín Ínegíno fato ou perío-
do de ternpo, efiquãllto não extinto o direito de Proceder âo lança-
mento do tributo, clu da penalidade, ainda cue já lançado e Fãgo.

Art. e4L - ít{ediante intirnação eacrita, são
obrigadoa â prestar à autoridade adrninietrativa todas â6
Ínformações de que dieponham, coín relaç§o aos bens, negóciog our
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atÍvidades de terceiros :

I - Os tabeLiãee, escrivães e deínâis serventu*
ários de ofícior

II - 0e bãncos,
lnst ituiçües f inanceirâ8,

Êaixas Econômicas e demais

III - Ae E,nFresãs de adrninÍstração de bensr
IV - Os corrÊtÊrê§, leiloeiros e deEpachantes

oficiaisr
v
VI
VII

CIa inventariantes;
Os slndÍcog, comissárÍos e 1Íquidatáriog;
Oualequer outras entidades ou pegisoãrs que
de sau càrgo, o{ício, fr-rnção, minÍstério,ã lei desigrre, em razão

atividade ou profiesão.
Parágrafo único - A obrigação prevista neste

artigo não ahrange a preEtação de in{ormaçêíeg, guanto a {atos
sobre oe queis o informante esteja legalmentp obrigado a guardar
segredo em raaão do carso, cl{ício, funÇão, minlgtário, atividade
ou Frofise§o.

ârt. e4e, Independentemente nü disposto na
legiglação crímÍnal, ê vedada a divutsação, Farâ quaiEquer {Íns,
por parte ou prepostos da Fazenda lvlun icipal, , de qualquer
inforrnacão, obtÍda em razão do of Ício, gobre a situação econômico
-financeirl e sohre a natureza e o eetado dos negócios ou
atividades das peeEoas sujeitas à fiscalização.

Parágrafo Primeiro * excetuâín-EÊl do dÍspoEto
neste artiEo unicamente êrã reguisiçôee da autoridade judi.cíária,
e os casos de prestação mútua de asEietência para fiscalieaç§o de
trlrbutoe ã permuta de in{ormações entrê os diversoe órgãos do
lvlunicípior Ê êfitre a União, Estado e outros Í'lunicípioe.

Parágra{o Segundo - A divulgação dae
1n{orrnaçõee , obtideE nc, exaína de contaE e documentoe, Êonstitui
falta srave gujeita à penalidade da teglElação pertínente.

Art. e*§ - Aa autoridadee da ÂdmÍnistração
Fiscal do Hunlcípio poderão requisitar auxílio de força pública
Federal, eetadual ou ínuniclpal r {uaÊdo vítimas de ernbaraÇo ou
desacato no rxercícto dae funcfies de seug asenteEr ou quando
indlEpengával à e{etivação de medldaE previstas nâ lesilrlação
tributária.

CON§ULTâ

Art. ?,44 - Ao contrihuinte ou responsável á
âsseEurâdo o dlrelto de consulta sobre interpretaçHo e apllcacão
da leglnlação tributária, desde que feita anteg da ação {iecal e
em obediêncÍa de norínas eetabalecidan.

Art. ê4S - A consulta Eerá dtrieida à autoridade
admintEtrativa tributária, coÍn âpresentação clara e precisa do
ca6o concreto e de todos os elementos indispeneávelE ac,
entendlmento da situação de fato, indicados c!6 dispositÍvos
legaiE, B inEtruída, ae nectssárior coín documentog.

Art. e4ô * Nenhum procedirnento {iEcál será pro-
rnovido contra o sujeÍto paselvor G!ín ralação à espácie consultada,
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N

durante a trarnitação da conEulta.
Parágrafo único - Os efeitoE previstog neste

artigo não se produzirão em relacão àE consultas meramente
protelatórlasr f,stíim entendides iã que versem sobre dÍspositÍvoE
claroo da lesielação tributária, ou nobre tese de direito já
reeolvÍda por decÍEão adrniniEtrativa'ou jr-rdicial. def lnitÍva ou
Paseada êÍn Jtrlgado.

Art. e47 * Na hipótese de mudança da orientação
fiscal, â nova orientaç§o atingirá a todos os cesoE, ressalvado
o direito daqueles que anteriormente procederaín de acordo coín â
orlentaÇão vlgente atá a data da rnodif icação.

Art. Ê48 - A autoridade adrnÍnistrativa dará
respogta à congulta no prêzo de ?O {noventa) dias.

Parágrafo único - Do deEpacho proferldo em pro-
cegso de consulta não caberá recurso ne,n pedido de reconsidere-
ç§o.

Art. e4q - Respondida a coneulta, o consulente
será notificado par.r no prâzo de 3O (trÍnta) dÍas dar cuínprimento
à eventuel obrígação tributária, principat ou aceEsúrla, seín
prêJuízo da epliceção de cominações ou penelidades.

Parágrafo t]nico - O coneulente poderá evitar, flrJ
todo ou eÍn parter â ofiEração do eventual débito, poF multa JuroE
de ínorer €! correGão monetárÍa, importâncias que Be indevidae,
eerão restituídaE dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados
da notificação do congulente

Art. eSO - â regpoete à consulta oerá vÍnculante
parâ a Adrnlniatração, salvo se obtida medÍante elementos lnexatog
fornecídos pelo consulente.

EAPTTTJLTI I I I

DTVXDA ATXVA

* Art. ê5Í - A Fazenda I'lun1clpal providenciará
pàrâ que aejam inseritoo na dívtda ativa os contribuintes
inad irnp lentes coín aE obr igaç6ee tr ibutár lao .

Art. Ê54 - Êonetitui dlvida ativa tributária aproveniente de crédÍto degsà natureza, regularmente ínscrlto na
reparticão administratÍva competente, depoÍg de esgotado o prârtr
{Íxado pâra pagamento, pelo regulamento ou por declsão final
Fro{Erida em procegso regular.

Parágrafo único - A f luência de Juroe de ínorâ
não exclui, para oe e{eitoe deste artigo, a liquidez do crédito.

Art. e53 - O termo de lnscrtqão da dÍvida atÍva,
autentlcado pêIâ autoridade competente, indÍcará obrigatoriamen-
te:

I
co-responsáveie bem
residência de uÍn e

II

- o nome do devedor rr sendo à caso, og dos
coflio, seínprei que poggível, o domicílio ou a

de outros.;
- A quantla devida e a maneÍra de calcular
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os juros da mora ârre6cidoEt
III - A origem e natureza do crádito, mêncionada

egptscif icamente a disposição da lel eír quÉ 6eja {undado;
IV - A data eír gue {oi ínscrítar
V * Sendo câ6or o número do

administrativo de que sê originar o crédito.
Parágrafo Unico - A certidão conterá, alám dos

reguÍsitos deste artigo, êl indicação do livro e da {olha da
i nscr i ção .

Art. e54 - A omiesão de guaigguer dos requrisÍtoe
previstog no ar-tigo anter-ior oLl o errc) a eles relativo são
câusâs de nulidade da lnscrição e do prÕcesso da cobranÇa dela
decorrente, ÍnaÊ a nulidade Foderá ser sanada atÉ a decisão de
prlmeira instância, mediante substituiçãa da certidão nul,a,
devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o trrâao pârâ
defesa, euÊ somente poderá versiâr sobre a parte modificada.

CAPÍTULO IV

CERTID§O NEBâTIVA

Ar*t. 453 - A pedido do contribuinte ser-á {orne-
cida certidão negativa dos tributos Ívlunicipais, no6 termas do
requer i do .

Art. e5á - Terá oÉ ínêrínss e{eitos da certÍdão
negativa a gue regsalvar â existência de créditos não vencidos,
ra'ujeitos â reclamaç§o ou rêcursos cc,ín e{eÍto guspensivo, trLr Êín
curÊo de cobrançâ executiva com efetivação de penhora, ou curja
erxigibí I idade estejâ Éugpensâ.

Art . Aâ7 - A cert idão negat i.va f ornec ida não
exclui o direito de a fazenda lvlunicipal exigir, a gualquer tempcl,
ns débitos gue venhâm a Êel- apuradoe.

Art. eSB - 0 I'h-rnicÍpio não celebrará contrato our
aceitar-á proposta eín concclrrência pública geín que o contratante
ou proponente {aça prova por certidão negativa, d" quitaç§o de
todos oã tr ibutoe devidos à Faaenda l"lun ic ipal , relat ivos à
atividade eín cujo exercício contrata ãu concclrre.

DISPO§IEOE§ FINAIS

ârt. 459 - Todos os atoe relativos à rnatéria
fiscal serão praticados dentro dos praaog {lxados na legislaç§o
trihutária.

Prclce§go

serãr: cont Ínuos,
e incluído c: do

eomente Ee iniciam
que tenha curso o

prorrogândo-se sÉ

N
Par-ágrafo Primeiro - CIs prâuos

exclr-rídor t.to seu cômputor o dia do início
venc imento;

Farásra{o Segundo - Oe prâzÊg
oLr vencêÍn eín dia de expediente na repartlcão em
prÕcegso ou deva ser praticado o ato,
neceseário, até o primeiro dia úti1.
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Art. e6O - Consideram-se integradas à presente
Lei âÉ Tabelas dos anexos cluê â ârcrínpânham.

Ar-t. Êáf - Fica f ixada a Unidade de Referência
eín uÍn ( r. ) Valor de Ref erência, f ixado pelo Êoverno Federal, pã,r.â
o càlculo da lrnpogto eohre §erviÇEti e das Taxae constantee das
tabelas anexas.

Art. e6ê - 0 Foder Execlrtivo Í"lunicipal poderá
eetabeLElÊer preçog púbIicoe, não submetidos à dÍsciplina jurídica
dos trÍbutaE, pâra quaÍBquêr outros EerviÇos cuja a natureza n§o
cornpete a cobrança de Taxas.

Ar-t. e6§ - Esta tei entrará em vigor em 31
dezembro de 1989, rÉlvogálndo*ae as disposiçõee em contrárto.

Prefeitura Plunicipal de

Secretàrío de FinanÇas

Àprovarto "^lLt-OllZs Disottsrfo !2 no'*t/\

Àprovado "^U: 3Í-t9g o,rr,*',,,I) e JL1Àu4

r*- QNtryia..q.à.#04.,.
s. sessões "* )V t

--'

/ lsg.o
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Prefeito

,*_U d4PIu'tê4Ôá .. -
s. sersõer ur .!fu O
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ANEXO I

TABELA PARA COBRANEA DTl IÍ,IPO§TO SOERE §ERVIGO§ DE OUALOUER
NATUREZâ

GUANDO 05 SERVIEO§ FOREM FRESTADO§ SCIB A FORMA
DE TRâBALHO FE§§CIAL DO FEÓFRIO CONTRIEUINTE, O

II-IPOSTÚ SERA DEVIDO DA $EBUINTE I'IANEIRA:

Percentual, so-
bre â base de
cá1cu1o.

300,(.

eao%

II

FROFISSIONAI§ AUTONOHOg NE NÍVEL UNIVERSI-
TARICI:
Hédicos, Dentistas e Veterinárioe, Advoga-
dos, Econamistas e Contadores,Engenheiros,
Arqultetos Êr Agrônomos, demaÍe profissio-
naÍE de nível universitário
PROFI§§IONAI§ DE NIVEL HEDIO:
Tácnico em Contabllidade, Giuarda Livro§,
Fro{essor, demais pro{issionaie de nível
rnéd io

DEI'IAIS PROFI§SICINâIS AUTÔNOI'IOS :

âgenter t-Êlpr-êsentanta, despachanter ccll'r.8-
tor Ê interrnediador, lei loeiror ãvâI iador',
intérprete e tradutor, decorador e {igurri-
nÍsta, barbeiros, cabeleireiror íIlâÍricuros,
pedicurog, al{aites e costureiroÉr meEtre
de obraEr cât.pinteiro, pÊdreiro, pintor e
outroe profissionais autônomos (não Égpe-
ci{icados nog ítens anterioree}. . . .

III

100y-

âNEXO II
TâBELA PARA COBRANGA DA TAXA DE LICENGA PARA LT'EALIZâG§É E

FUNCÍONAT'íENTO DE E§TABELECI}IEHTO§

*Á s/Unidade de
Êeferência fir
xado no artign
N. AóÍ, deste
Códiso.

AE t"lÊ§ At] ANo
INDÚSTRIA:
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Y-

x.
%

%

?.

%

De
De
De

Ê

1.1
1.Ê -
1.3 -

PequÉno Forte r Por- íne
médio porte, poF me.
grânde Porter PoF Ínê

PEgUeno Porte r Por- me
mád lo portê, por- me.
mâis de urna estrela, For me.

orá
o17
0,8

o,ó
o17
o,B

ÊT]HÊRCIO:
e.í - De
P.ê - De
ê.3 - De

pequêno Porter Por- me
rnádio porte, por ínê.
grànde Porte r Por ína

(PARA O§ ITEN§ T E E DE§Tâ TABELA SERA ACRE§CTDCI
ALEH DA TAXA ACIÍ,IA FIXADA O,OCIIÍ (UÍ'I Í'IILE§SgIÍ,IO
POR CENTT]} DA UNIADE DE REFERENEIA, PT}R I'IETRCI
OUADRADO DE AREA§ DESCOBERTAS}.

EstabelecÍmentos bancários, de crédito, +i-
nânciemento e ínvestÍmentos

HotáiE, ltloté1E, Pensõeg e EiíRilares:
4.L - De
4.e - De
4.3 - Com

3CICI%

Êoor

eo0%

eoCIx.

ax
av,
4%

6

Representantes coínercÍais âutônomoã, corre-
toree, despachantes, agenteg e prepogtos eín
em geral

Prof ieç'Íonai6 autônoínoÉ gucr exerseín atÍvi-
dadee seín aplicação de capital

Prof issionais autônoínoã qLle
dades coÍn àplicação ( não
troe ítens deeta tabela )

exercem ativi-
incluídos em ot.r*

I

I

10

1í

- Oficinas
9.1 - De
9.Ê - De
?.3 - De

* Casas lotéricas

de consertos em geral:
pequeno porte r po'Í- mê.
médio porte, por mê.
grande porter For mê

-. Postos de serviços parâ veículos

- Depósitoe de inflamáveis, exploEivog e
simi Lares

TÍnturariae e lavanderias. .

Salões de engraxates

Estabelecimentos de banhos, ducha§, ínassã-
gêns, ginásticas, etc

eoor

o,á%
Q,7%
o,8x

eoox

eoox

t007,

LO%

tooÍ

soÍ

AEAPLAí,{ - 5?

1e

Í3

Í4

15 * Barbearias e Éâlõeç de beleza, por número
de cadeiras. .
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tá - Ensino de qualquer ErâLr ou naturezar por
gala de aula 100%

L7 .. Estabelecimentos hosFitalaree AOOX

18 - Laboratórios de análises clínicas fSO7o

t9 - DÍversões púh1ícas:
19.1 - cinernas e teatros corn até tSO luEa-

reÊ. . tSOr(
t9.e - cinemae e teatros com mais de 15O

lugareg êOOg
1?.3 - regtaurantes dancanteg, boateE etc. . eSOrâ
19.4 - bilhareç e quaiquer outros jogos de

ínega:
í?.4.t - e*tabelecimentos coín até O3

íne6às ÊOOX
L9.4.Ê- estabelecimentos cmm mais de

O3 meEae eSOj{
1?.5 - Bolichesr por- número dê pistas iOOX
t9. á - Exporiçõee, {eirae de amostras r clrÉt--

íneses LO§'i
Lq.7 - circog e pàrqu€re de diversoE tror dia

Ê pür metro quadrado O,6Y+
t?.8 - quaisquer espetáculos ou diversôeE

nãn incluídas noÉ ítens anteriores. . O,ãyn

eO - Empreiteirae e incorporadoras por mÊ.. ty,.

el - AgropecuárÍa;
41.1 De pequeno Forte 0.3?(
At.P * De médio Porte O.4Y.
e1.3 - De grande porte O.5%

eê - Demais atividades sujeitas à taxa de loca-
liaação,não constante doe ítens anterioree. lCIO%

ANEXO III
TRIBUTAGÃO POR ESTIHATIVA

I - IneituiçõeE { inancelrag. . Ê. U. F. R. F/l'tÊg

ANEXCI IV

TABELA PARA ÊOBRANGA DA TAXA DE LItrENEA FARA FUNTIONAMENTO DE

E§TABELEEIHENTCI§ EH HORARIO ESPECIAL

t Elünidade de
Re{erância f1-
xado no artlEo 'N. eôl, deste
Código.

âT] FlE§ AO ANO

\_,
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PARA A PRORROÊAÇãO DE HCIRARIO
í.1 - até âs êe horas
I . Ê - al,ém dae êÊ horae

E - PARA A ANTEEIFAT§O DE HORARIO

1

Ê-

3-

10x
Í5X

tCIr(

ÍÊ0,(
L70'Â

leoÍ

ANEX§ V

TABELA PARA COERANÇA DA TAXA DE LIÊENEA PARA PUBLICIDâDE
E§PÊCIE DE PUBLIÜIDâDE

PubltciCade relativa a atividades Exrrcidae
no local, âfixada na parte interna ou exter-
na de estabelecimentos induetrÍaler coínêrci-
ais, agropecuáríos, da pregtaç§o de servicog
e outros-qualquer eEpêcie ou quantídader por
rnetro quadrado O.6X §/UR ao Ano

Publísidade de terceirosr àfixada na partê
externa ou interna de êEtebelacimentos in-
duetrÍaiE, coÍnerciais, de preEtaç§o dE 6Êr-
viçog e outros * qualquer eeFácie ou quanti-
dadar por cartaz afixEdo 10Í §/UB ao âno

Fubl,icÍdade af ixada no interior de veículos
de uss públice não deetinadog à publicidade
coíno râíoo de negócio - quâlquer espêÊÍ6 ou
quantidade, For sartôu afixado 10Í S/UR ao Ano

4- Publicidade sonorÊrr êít veículos destinadoE a
gualquer modall.dade de publicidade -quâlquÊr
egpécie ou quantidEde, por ânuncianta eOX §/UÊ ao Ano

Puhtlcidade ÉEtrrita em veículos destinados a
qualquer rnodalidade de publicídade -qualquer
espécie ou quantídader pol* materia anucÍada:

5-

a) ao ano L?OX §/UR ao Ano
b ) ao rnês LO'/, §/UR ao ívlÊS

6 - Publicidadeg em cinemae, teatros, circoE bo-
ates e similaresr Fot. meio de projeção de
{ilmes ou diepositivosr por anuncio:
a) ao êno le0Í g/UR ao Ano
b ) ao mâs l0n §/UR ao lvlÊS

7 - Publ icidade eín placas, paÍnÉis, cartazeE, le-
tretrog, tabuletas, faixas e similaree: co-
locadaE em terrenos, tapumes, platÍbandae,
andaimesr murôg,telhados, paredes, terrâços,
jardins, cadeiras, bancog, toldog, ÍnÉlsagi,
cêÍnpos de esportêE,clubegr êsgclGiaçães, des-
de que visíveis de quaigquer vias ou logra-
douros púbIicos, inclusive as rodovias, Bts-
tradas e caminhos, por ânunÊiante e por me-
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tro quadrado ou {ração. ...ÍAOX S/UR ao Ano

E} - Publicidade por rneio de projeção de {itmes,
dispoeitivoE ou similareg em vias ou logra-
douros púb I Ícos r por rnatár ia anunc iada r

a) ao âno 1ÊOI S/UR ao Ano
b ) ao rnês lOfi §/UR ao lvlâg

ANEXO VT

TABELA FARA COBRANÊA DA TAXâ DE LICENEA FARâ EXECUÇ§O DE OBÊâ§

* §/Unldade de
Re{erêncla {i*
xado no artÍgo
No, ê61 ,deste
Côdiso.

NATUHEZA DAS I}ERAS

1 - CT]N§TRUGHO DE:
a) Edt+icaçôes até dois pavimentos, por mÊ de

área í%
b) Edi.ficaç6es coín ínâis de doie pavimentos por

mê de área construída.. t.5X
c) Dependâncias em prédios residencÍaie, poF

mê. de área construída.,. L%
d) Dependências em quaisquer outros prédios

pare quaisquer finalidadesr poF mt da área
conEtruída.. LX

e) Barracões e galpõesr pclt- mê de área con§-
truída O.5rí

+) Fechadas e ínurosr pclt. metrn linear 1X
g) Harquiees, csbertog e tapumesr pErF metro

I lnear íI
h) Recongtruções, reformar, reparos, e demoli-

ções por mê L%

Ê - ARRUAI'IENTOS:
a) Corn área até ÊO.OOO mêr elXcluídag as áreas

destinadaE a logradouros públícogr For- mÊ. . A'&
b) Com área superior a êO.OOO mê, excluídaE às

áreas destinadae a logradouros públicoE por
mÊ.. 3X
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3- LOTEAMENTO:
â ) Corn área até

deEtinadas a
sejam doadas

OUAIEOUER OUTRAS
TABELA:

1-
a-

1O.0OO mê, excluídaE
logradouros públicos

ag âreag
€! êt quG!

4-

I - Bado bovino ou vacum

ê - Ovino ê ceprlno..

3 - Buíno...t

4 - Equino..

5 - Aves e coelhos...

6 - Outro$..

ao lçlunicípio por mê a%

OBRAS NãO ESPECIFIEADA§ NESTA

a) Por metro linear 1i
b) Por metro quedrado.. ..... l.Sf

ANEXO VI I

TâBELA PARA CCIBRANEA DA TAXA DE LItrENEA PARA ABATE DE 6ADO

l,
6Y.

4X

4X

4L

tf

da UR por

da UR por

de UR por

de UR por

de UR por

de UR por

cabeça

cabeça

cabe6e

cabeca

cabe6a

cabeçaLY.

ANEXI] VI I I

TABELA PARA COBRANEA DA TAXA DE LIÊENEA FARA T}CUFA6ÃO DE AREA§ EH

VIA§ E LOERADOL'RO§ PÚBLICT]S

- E§PAET] T]trUPADB POR FEIRANTE§ OU âT,IBU- PERCENTUAL SOBRE A
LANTES, âTRAVES DE BALCõE§, BâRRAtrAS, UNIDADE DE REFERÊN-
TABULEIRE§, I'IE§AS, CAF1INHOES E BEI'IE. CIA FIXADTT NT] ARTI-
LHANTEE OU SEÍí UsB DE OUALOUER Í'IOVEL EO NÚT.IERO E6I , DES-
OU INBTALA6C'E5, NA VENDA DE:

Alimentos prrparadoE, inclugive
refr igeranteg . . .

Aparelhoe elÉtricoE, de uso do-
méstico..

TE CODIGO.

P/DIA P/I'IÊ§ P/ANT]

Íox

10x
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T

5-
6-
7-
B.q-

10-
11 -
LA-
Í3-
14-
1§-

4-

1á-
L7-

llóveis e utenaí t ios domést icos
de luxo
MóveiE e utensílios domésticos
(Popular). . . .

Armarinhos e miudezas
Artefatos de couro
Artigos para fumantes
Artigos de papelaria
Artisos de toucador.
Aveg
Brinquedo e artigos ornamentaig
Fogos de artifícios..
Frutos
Ovoe, doces, queijos etc
LouÇa, ferragens, artefatos de
plástÍco e borracha, vaÉsouras,
e6covas, palha de aÇo e Eeíne-
thantes
Jóias e relósios
Peles, pel lcas, p luínâE ou con-
fecgões de luxo
Tecidos e roupas feitae
Peixes e Êârner
Peixeg exportadog..
Outros artÍgoE não especifica-
dos nesta tabela

ler
ler
10Í
10r
10r
10r
10x
10r
ror
15X
10r
10x

1CIÍ
tot
10Í
30x

tor

LX

L%

ANEXCI IX

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE

da UR

da UR

da UR

da UR

tor
Í5%

18
Lg
eo
e1t

t
i

II ESPAET]S OCUPADOS PCIR BABRAOUINHAS OU
OUIO5AUE§...

I I I- ESPAGI] I}CUPADO POR
TA6ã0 DE SERVIÇ[]§.

VEICULCI§ DE PRES-

IV - OUAISOUER OUTROS ESPAEOB BCUPADO§
POR TONTRIBUINTES NãO COÍ'IPREENDIDOS
NO§ ITENS ANTERIORES.. e% 15X L70X

13X

13X

LIXO

p /m?

P/nP

p /n3,

P /n?

150r

150,(

ao ano

ao ano

ao âno

ao âno

,

1- Unidades residenciais O.5Í

ê - Comárcio/Servlco O.óX

3 - IndúEtriaE.. O.7%

4 ' Agropecuária O.BU
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