
LEI Nº 340A DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989. 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 
decreta e eu sanciono a seguinte LEI. 
 
 
 Institui o Código Tributário do Município de ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, e dá 
outras providências. 
 
 A Câmara Municipal de ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN decreta e eu, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 

 Art. 1º - O Código Tributário do Município de ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 
compõe-se dos dispositivos desta Lei, obedecidos os mandamentos da Constituição da 
República Federativa do Brasil, da Constituição do Estado, das Leis Complementares e Código 
Tributário Nacional. 
 
 Parágrafo Único – Esta lei tem a denominação de CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN – C.T.M.V. 
 
 

LIVRO PRIMEIRO 
TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

TÍTULO  I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 2º - Integram o Código Tributário do Município de ENGENHEIRO PAULO DE 
FRONTIN: 
 I – Impostos sobre: 

a) a propriedade predial e territorial urbana; 
b) serviços de qualquer natureza; 
c) transmissão “inter-vivos”, a qualquer título, por ato honeroso de bens imóveis por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

d) vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel; 
II – Taxas:  
a) decorrentes utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos Municipais 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte, ou postos à sua disposição. 
III - Contribuição de melhoria, decorrente de obra pública. 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO II 
LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 
 

Art. 3º - Os impostos municipais não incidem sobre: 
I - O patrimônio ou os serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 
II - Os templos de qualquer culto; 
III – o patrimônio ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações de 

entidades sindicais dos trabalhadores, e de instituições de educação ou de assistência social, 
observado o § 3º deste artigo; 

IV – o jornal, o livro e os periódicos, assim com o papel destinado à sua impressão. 
§ 1º - O disposto no inciso I deste artigo extensivo às autarquias, e fundações, somente 

no que se refere ao patrimônio ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou 
delas decorrentes. 

§ 2º - Imunidade de bens imóveis dos templos de qualquer culto se restringe àqueles 
destinados ao exercício do culto. 

§ 3º - O reconhecimento da imunidade de que trata o inciso III deste artigo é subordinado 
à observância dos seguintes requisitos estatutários, ou atos constitutivos, pelas entidades nele 
referias: 

a) fim público; 
b) ausência de finalidade de lucro; 
c) ausência de remuneração para seus dirigentes ou conselhos; 
d) prestação de seus serviços sem qualquer discriminação; 
e) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção de seus 

objetivos institucionais, e 
f) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
§ 4º - A ausência de finalidade lucrativa referida na alínea “b” do parágrafo anterior é de 

caráter absoluto, não admitindo condições, e somente será reconhecida, desde que os 
resultados financeiros por exercício sejam empregados, integralmente, em nome da própria 
entidade, para a consecução e seus objetivos institucionais. 

§ 5º - Caracteriza-se a ausência de remuneração, mencionada na alínea “c” do § 3º, 
quando, em se tratando de entidade mantenedora ou conselho, nenhum de seus membros tenha 
cargo de direção remunerado pela instituição. 

§ 6º - Os serviços de que trata a alínea “d” do § 3º, devem ser prestados em caráter de 
generalidade ou universalidade, isto é, sem discriminações, restrições, preferências ou 
condições a quantos deles necessitem e estejam no caso de merecê-los, em paridade de 
situação com outros beneficiários contemplados. 

§ 7º - Quanto aos bens imóveis, a imunidade, prevista no inciso II deste artigo não 
alcança aqueles destinados à exploração econômica. 

§ 8º - Os requisitos constantes deste artigo devem ser comprovados perante as 
repartições fiscais competentes, nos termos de ato normativo do Poder Executivo.  

§ 9º - O disposto neste artigo não exclui a atribuição, por Lei, às entidades nele referidas, 
da condição de responsáveis pelos tributos que lhe caibam reter na fonte, e não dispensem da 
prática de atos previstos em Lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações por terceiros. 

§ 10 – A falta de cumprimento dos requisitos do Inciso III deste artigo ou das disposições 
de seu parágrafo 9º, implicará a suspensão dos benefícios. 



§ 11 – Os serviços a que se refere o inciso III deste artigo são, exclusivamente, aqueles 
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades ali mencionadas, 
previstos nos respectivos estatutos ou em atos constitutivos. 

§ 12 – O disposto no inciso I aplica-se exclusivamente, aos serviços próprios das 
pessoas jurídicas de direito público ali referidas e inerentes aos seus objetivos. 

Art. 4º - As vedações dos incisos I, II e III do artigo anterior não se aplicam ao 
patrimônio, e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas 
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contra-prestações ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação 
de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

Art. 5º - É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer 
natureza em razão de sua procedência ou de seu destino. 

Art. 6º - O Poder Executivo fixará, periodicamente, o perímetro da zona urbana, a qual 
poderá abranger, desde logo, a zona rural, observado o § 4º do artigo 7º. 

 
 

TÍTULO  III 
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

CAPÍTULO  I 
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 

SEÇÃO  I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 

 
 

 Art 7º - O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador 
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, 
como definido na Lei Civil, localizado na zona do Município. 
 § 1º - Considerando-se ocorrido o fato gerador no primeiro dia do exercício a que 
corresponder o imposto. 

§  2º - Para os efeitos deste Imposto, entende-se como zona urbana toda área em que 
existam, melhoramentos indicados em, pelo menos dois dos incisos seguintes, constituídos ou 
mantidos pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II - abastecimento de água; 
III - sistema de esgotos sanitários; 
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição domiciliar; 
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de três quilômetros do 

imóvel considerado. 
§ 3º - Consideram-se, também, zonas urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão 

urbana constantes de loteamentos aprovados pelo órgão municipal competente, destinados à 
habitação, à indústria, ao comércio ou atividades de prestação de serviços, mesmo se 
localizadas em áreas que não disponham dos benefícios referidos no parágrafo anterior. 

§ 4º - As disposições desta lei não extensivas aos imóveis localizados na zona rural que, 
em face de sua destinação ou área, serão considerados urbanos para efeito de tributação. 

Art. 8º - A base de cálculo do Imposto e o valor venal do imóvel. 
Art. 9º - O Imposto Predial incide sobre os seguintes imóveis: 
I – edificados, com Aceite de Obras, mesmo que: 
a) estejam desocupados; 
b) a construção tenha sido licenciada em nome de terceiros, e por este feita em terreno 

alheio. 



II – construídos sem licença ou em desacordo com a licença, sempre que o Imposto 
Predial for maior que Territorial; e 

III – construídos com autorização a título precário, sempre que o Imposto Predial for 
maior que o Territorial. 

§ 1º - Para efeito de levantamento do imposto Predial, as unidades residenciais, deverão 
conter no mínimo, sala, quarto, cozinha e banheiro, ressalvados as construções multifamiliares. 

§ 2º - O imposto incide sobre edificados e ocupados, ainda que o respectivo “habite-se” 
não tenha sido concedido. 

Art. 10 – A incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial no caso de benfeitoria 
construída em área de maior porção, sem vinculação ao respectivo terreno, não afasta, mesmo 
em proporção, a tributação territorial sobre toda área. 

Art. 11 – Haverá, ainda, a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial sempre 
que este imposto for maior que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, nos seguintes 
casos: 

I – prédios construídos sem licença ou em desacordo com a licença; 
II – prédios construídos com autorização a título precário. 
Art. 12 – O imposto Territorial Urbano incide sobre os seguintes imóveis: 
I – aqueles no quais não haja edificação; 
II – aqueles cujas edificações tenham sido demolidas, desabado, incendiado ou se 

transformado me ruínas; 
III – aqueles cujas edificações tenham sido feitas sem licença ou em desacordo com a 

licença, sempre que o Imposto Territorial for maior que o Predial; e 
IV – aqueles em que exista construção autorizada a título precário, sempre que o 

Imposto Territorial for maior que o Predial. 
Art. 13 – Ocorrerá, também, a incidência de impostos sobre a Propriedade Territorial 

Urbana sempre que este imposto for maior que o Imposto sobre a Propriedade Predial, nas 
seguintes hipóteses: 

I – Terrenos cujas edificações tenham sido feitas sem licença; ou em desacordo com a 
licença; 

II – Terrenos nos quais exista construção autorizada a título precário; 
III – Área de terreno que exceder a 5 (cinco) vezes a área construída a que estiver 

vinculada. 
§ 1º - Não se considera excedente a área: 
a) onde existirem floresta ou densa arborização conforme o definido na legislação 

federal pertinente; 
b) que apresentar inclinação média superior a 30% (trinta por cento); 
c) que for utilizada para cultura extrativa vegetal, assim reconhecida pelo órgão 

municipal competente. 
§ 2º No cálculo da área excedente, torna-se a área do terreno ocupada pela edificação 

principal, edículas e dependências. 
Art. 14 – A mudança de tributação predial para territorial ou vice-versa, só será efetivada, 

para efeito de cobrança do imposto respectivo, a partir do exercício seguinte aquele em que 
ocorrer o fato motivar a mudança. 

Art. 15 – O Imposto constitui ônus real e acompanha o imóvel em todos os casos de 
transferência de propriedade ou de direitos reais a ele relativos. 

 
 

 
 
 



SEÇÃO  II 
DAS IMUNIDADES E DAS ISENÇÕES 

 
 

 Art. 16 – São imunes ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, os 
imóveis pertencentes ao patrimônio: 
 I – Da União, dos Estados, distritos Federal e dos Municípios; 
 II – das autarquias, das fundações criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, somente quando utilizados em suas finalidades essenciais ou delas 
decorrentes; 
 III – dos partidos políticos, dos sindicatos de trabalhadores, das instituições de educação 
e/ou assistência social, exclusivamente se utilizados nos seus objetivos institucionais, previstos 
nos respectivos estatutos ou atos constitutivos, e observados os requisitos fixados em lei; 
 IV – das entidades religiosas, no tocante aos templos de qualquer culto. 
 V – das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou 
mantidas pelo Município e aquelas das quais o Município detenha o controle acionário. 
 Art. 17 – Estão isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: 
 I – o proprietário de imóveis ou titular de direito real sobre o mesmo que ceder, 
gratuitamente, para funcionamento de quaisquer serviços do Município, relativamente aos 
imóveis cedidos e enquanto estiverem ocupados pelos citados serviços; 
 II – os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, assim considerados os que 
participaram das operações bélicas em manobras do Exército, da Aeronáutica, da marinha de 
Guerra, da Marinha Mercante, bem como suas viúvas, em relação a imóveis de sua propriedade 
ou que sejam promitentes compradores ou cessionários, e enquanto residirem nos mesmos e 
permanecer a viuvez; 
 III – as pessoas jurídicas estrangeiras de direito público, relativamente aos imóveis de 
sua propriedade, destinados ao uso de sua missão diplomática ou consular; 
 IV – os imóveis utilizados para instalação de sociedade desportiva, cuja finalidade 
principal consista em proporcionar meios de desenvolvimento da cultura de seus associados, 
desde que, no cumprimento de seus objetivos sociais, não visarem lucro; 
 V – os imóveis das Federações e Confederações de Sociedades referidas no inciso 
anterior; 
 VI – as áreas que constituam reserva florestal, e as áreas com mais de 10.000 (dez mil) 
metros quadrados, efetivamente ocupado por florestas, acima definidas pelo Poder Público; 
 VII – os imóveis destinados exclusivamente às atividades de empresas jornalísticas e de 
radiodifusão, compreendendo prédio e terrenos utilizados para instalação de oficinas, redação, 
escritórios, agências, sucursais, sistemas irradiantes, estúdios e demais atividades afins; 
 VIII – os imóveis onde funcionem as sedes das associações de bairros, comunitárias, de 
moradores e suas congêneres, desde que os mesmos sejam de propriedade das respectivas 
entidades; 
 IX – os imóveis reconhecidos como de interesse histórico cultural ou ecológico, desde 
que mantidos em bom estado de conservação; 
 X – os imóveis ou partes de imóveis utilizados como teatro; 
 XI – os imóveis utilizados exclusivamente como museus; 
 XII – os estabelecimentos hoteleiros, assim reconhecidos classificados pela 
EMBRATUR, condicionado a que tenham mais de 10 apartamentos; 
 XIII – os imóveis edificados residenciais cujo valor do imposto lançado em cada exercício 
seja igual ou inferior a 0,2 (dois décimos) da Unidade fiscal do Município. 
 § 1º - As isenções previstas neste artigo somente produzirão efeito após seu 
reconhecimento pelo órgão municipal competente, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. 



 § 2º - Anualmente, até 30 (trinta) de setembro, os beneficiários da isenção de que trata 
este artigo deverão solicitar a renovação da mesma, conforme modelo aprovado pela Prefeitura. 
 § 3º - ficam mantidas as isenções expressamente reconhecidas a prazo certo, e as 
concedidas sob condição até a data da publicação desta Lei. 
 Art. 18 – O beneficiário da isenção prevista no artigo anterior é obrigado a comunicar a 
Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, qualquer ocorrência que possa implicar no cancelamento 
do benefício. 
 Parágrafo único – A Prefeitura pode a qualquer tempo cancelar isenções, quando 
caracterizada a insubsistência das razões que as determinarem. 
 Art. 19 – A imunidade ou isenção de imposto não acarreta a isenção das taxas, 
contribuições de melhoria ou de tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 
 Parágrafo único – O não pagamento, nos prazos devidos pelo beneficiário de isenção do 
imposto, das taxas e das contribuições de melhoria referente ao imóvel, importará na suspensão 
do benefício, restabelecendo-se  seu direito, após o pagamento das mesmas. 
 
 

SEÇÃO III 
DO SUJEITO PASSIVO 

 
 
Art. 20 - O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil 

ou o possuidor a qualquer título. 
Art. 21 - São pessoalmente responsáveis: 
I - O adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante existentes à data de transferência, 

salvo quando conste do título, prova de quitação, limitada esta responsabilidade, nos casos de 
arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo preço; 

II - O espólio, pelos débitos do "de cujus" existentes à data da abertura da sucessão; 
III - O sucessor, a qualquer título, e o cônjuge meeiro, pelos débitos do espólio 

existentes à data da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, 
meado ou meação; 

IV - A pessoa jurídica resultante de fusão, transformação ou incorporação, pelos 

débitos das sociedades financeiras bem como das transformadas ou incorporadas, 

existentes à data daqueles atos; 

V - As pessoas jurídicas resultantes de cisão, pelos débitos da sociedade cindida, 
existentes à data daquele ato. 

Parágrafo Único - Respondem, solidariamente, pelo pagamento do Imposto, o titular do 
domínio pleno, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, os promitentes 
compradores imitidos na posse, os cessionários, os promitentes cessionários, os posseiros, os 
comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer 
pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, isenta do Imposto ou a ele imune. 
 
 

SEÇÃO  IV 
DA BASE DE CÁLCULO 

 
 

 Art. 22 - O imposto, devido anualmente, será calculado sobre o valor venal do 
bem imóvel. 

Art. 23 - O valor venal do bem imóvel será determinado: 



I – Tratando-se de prédio, pelo valor das construções, obtido através da multiplicação da 
área construída pelo valor unitário de metro quadrado equivalente ao tipo e ao padrão da 
construção, aplicados os fatores de correção somado ao valor do terreno, ou de sua parte ideal, 
obtido nas condições fixadas no inciso seguinte; 

II – Tratando-se de terreno, pela multiplicação de sua área pelo valor unitário de metro 
quadrado de terreno, aplicados os fatores de correção. 

§ 1º - O Poder Executivo poderá instituir fatores de correção, relativos as características 
próprias ou a situação do imóvel, que serão aplicados ou isoladamente, na apuração do valor 
venal. 

Art. 24 - Constituem instrumento para apuração da base de cálculo do imposto: 
a) Plantas de valores de terrenos estabelecida pelo Poder Executivo que indique o 

valor do metro quadrado dos terrenos em função de sua localização; 
b) As informações de Órgãos Técnicos ligados a construção civil que indiquem o valor 

do metro quadrado das construções em função dos respectivos tipos; 
c) Fatores de correção de acordo com a situação, pedologia e topografia dos terrenos 

e fatores de correção de acordo com a categoria e estado de conservação dos 
prédios. 

Art. 25 - Sem prejuízo da edição da planta de valores, o Poder Executivo atualizará os 
valores unitários de metro quadrado de terreno e de construção; 

I – Mediante a adoção de índices oficiais de correção monetária; 
II – Levando em conta os equipamentos urbanos e melhoria decorrentes de obras 

públicas, recebidos pela área onde localiza o bem imóvel, ou os preços correntes do mercado. 
Art. 26 - No cálculo do imposto a alíquota a ser aplicada sobre o valor venal do 

imóvel será de: 
I – 1% (um por cento) tratando-se de terreno; 
II – 0,5%  (meio por cento) tratando-se de prédio. 
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

Art. 27 – Os imóveis situados nas zonas urbanas do Município serão cadastrados 
pela administração. 

Art. 28 – A inscrição no Cadastro Imobiliário é obrigatória, devendo ser requerida, 
separadamente, para cada imóvel de que o contribuinte seja proprietário, titular do domínio útil 
ou o possuidor a qualquer título, mesmo que sejam beneficiados por imunidade ou isenção fiscal. 

Art. 29 – Para efeito de caracterização da unidade imobiliária, poderá ser considerada a 
situação de fato do bem imóvel abstraindo-se a descrição contida no respectivo título de 
propriedade. 

Art. 30 – O Cadastro Imobiliário, sem prejuízos de outros elementos obtidos pela 
fiscalização, será formado pelos dados da inscrição e respectivas alterações. 

§ 1º - O contribuinte promoverá inscrição sempre que se formar uma unidade imobiliária, 
nos termos do art. 17, e a alteração quando ocorrer modificações nos dados contidos no 
cadastro. 
 § 2º - A inscrição será efetuada em formulários próprios, no prazo de 20 ( vinte ) dias 
contados da formação da unidade imobiliária, ou, quando for o caso, da convocação por edital ou 
do despacho publicado no órgão oficial do Município. 

§ 3º - A alteração será efetuada em formulário próprio no prazo de 20 (vinte) dias, 
contados da data da ocorrência da modificação, inclusive nos casos de: 



I – Conclusão da construção, no todo ou em parte, em condições de uso ou habitação; 
II – Aquisição da propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel. 
§ 4º - A Administração poderá promover, de ofício, inscrições e alterações cadastrais, 

sem prejuízos da aplicação de penalidades, por não terem sido efetuadas pelo contribuinte ou 
apresentarem erro, omissão ou falsidade. 

Art. 31 – Serão objeto de uma única inscrição: 
I - A gleba de terra bruta desprovida de melhoramentos, cujo aproveitamento dependa 

de realização de obras de arruamento ou de urbanização; 
II – A quadra indivisa de áreas arruadas. 
Art. 32 – A retificação da inscrição, ou de sua alteração, por iniciativa do próprio 

contribuinte, quando vise a reduzir ou a excluir o tributo já lançado, só é admissível mediante 
comprovação do erro em que se fundamente. 

Art. 33 – O lançamento do imposto será: 
I – Anual, ocorrendo o fato gerador no primeiro dia de cada exercício; 
II – Distinto, um para cada imóvel ou unidade imobiliária independente, ainda que 

contíguo. 
Art. 34 – O imposto será lançado em nome do contribuinte que constar do cadastro, 

levando-se em conta a situação da unidade imobiliária à época da ocorrência do fato gerador. 
§ 1º - Tratando-se de bem imóvel objeto de compromisso de venda e compra, o 

lançamento do imposto poderá ser procedido, indistintamente, em nome do promitente vendedor 
ou do compromissário comprador; 

§ 2º - O lançamento do bem imóvel objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso será 
efetuado em nome do enfiteuse, do usufrutuário ou do fiduciário; 

§ 3º - Na hipótese de condomínio, o lançamento será procedido: 
a) Quando “pro indiviso”, em nome de um ou qualquer dos co-proprietários; 
b) Quando “pro diviso”, em nome do proprietário, do titular do domínio útil ou do 

possuidor da unidade autônoma. 
Art. 35 – Na impossibilidade de obtenção de dados exatos sobre o bem imóvel ou de 

elementos necessários à fixação da base de cálculo do imposto, o lançamento será efetuado de 
ofício, com base nos elementos de que dispuser a Administração, arbitrados os dados físicos do 
bem imóvel, sem prejuízos de outras cominações ou penalidades. 

 
 

SEÇÃO – V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

Art. 36 – O imposto será pago na forma e prazos regulamentares. 
 
 

SEÇÃO – VI 
INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
 

Art. 37 – As infrações serão punidas com as seguintes penalidades: 
I – Multas de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Imposto, nas hipóteses de: 
a) Falta de inscrição do imóvel ou de alteração, de seus dados cadastrais; 
b) Erro, omissão ou falsidade nos dados da inscrição do imóvel ou nos dados da 

alteração. 

 



 

TÍTULO  IV 
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 

SEÇÃO  I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 38 – O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, mediante ato oneroso “inter-
vivos”, tem como fato gerador: 
 I – a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis 
por natureza ou por acessão física, conforme definido no Código Civil;  
 II – a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos 
reais de garantia; 
 III – a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores. 
 Art. 39 – A incidência do imposto alcança as seguintes mutações patrimoniais: 
 I – compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes; 
 II – doação em pagamento; 
 III –permuta; 
 IV - arrematação ou adjudicação em leilão, hasta e pública ou praça; 
 V – incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica ressalvados os casos previstos nos 
incisos III e IV do Art. 3º; 
 VI – transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um de seus 
sócios, acionistas ou respectivos sucessores.  
 VII – tornas ou reposições que ocorram; 

a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou morte 
quando o cônjuge ou herdeiros receber, dos imóveis situados no Município, quota 
parte cujo valor seja maior do que o da parcela que lhe caberia na totalidade desses 
imóveis; 

b) nas divisões para extinção do condomínio de imóvel, quando for recebida por 
qualquer condômino quota-parte material cujo valor seja maior do que o de sua 
quota-parte ideal. 

VIII – mandato em causa própria e seus subestabelecimentos, estabelecimentos, 
quando o instrutor contiver os requisitos essenciais à compra e venda; 

IX – instituição de fideicomisso; 
X – enfiteuse e subenfiteuse; 
XI – rendas expressamente constituídas sobre o imóvel; 
XII – concessão real de uso; 
XIII – cessão de direitos de usufruto; 
XIV – cessão de direitos ao usucapião; 
XV – cessão de direitos do arremate ou adjudicicante, depois de assinado o auto de 

arrematação ou adjudicação; 
XVI – cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão; 
XVII – acessão física quando houver pagamento de indenização; 
XVIII – cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis; 
XIX – qualquer ato judicial ou extrajudicial “inter-vivos” não especificado neste Artigo que 

importe ou se resolva em transmissão, a título oneroso, de bens imóveis por natureza ou 
acessão física, ou de direitos sobre imóveis, exceto os de garantia; 

XX – cessão de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior; 
§ 1º - Será devido novo imposto: 
I – quando o vendedor exercer o direito de prelação; 



II – no pacto de melhor comprador; 
III – na retrocessão; 
IV – na retrovenda. 
§ 2º - Equipara-se ao contrato de compra e venda, para efeitos fiscais: 
I – a permuta de bens imóveis por bens e direitos de outra natureza; 
II – a permuta de bens imóveis por outros quaisquer bens situados fora do território do 

Município; 
III – a transação em que seja reconhecido direito que implique transmissão de imóvel ou 

de direitos a ele relativos. 
 
 

SEÇÃO  II 
DAS IMUNIDADES E DA NÃO INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 40 – O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos a eles 
relativos quando: 
 I – o adquirente for a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas 
autarquias e fundações; 
 II – o adquirente for partido político, templo de qualquer culto, instituição de educação e 
assistência social, para atendimento de suas finalidades essenciais ou delas decorrentes: 
 III – efetuada para a sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em relação de 
capital; 
 IV – decorrentes de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica. 
 § 1º - O disposto nos incisos III e IV deste Artigo não se aplica quando a pessoa jurídica 
adquirente tenha como atividades preponderantes a compra e venda desses bens ou direitos, 
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
 § 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo 
anterior quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 
adquirente nos 2 (dois) anos seguintes à aquisição decorre de vendas, administração ou cessão 
de direitos à aquisição de imóveis. 
 § 3º - Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores torna-se-á 
devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição e sobre o valor atualizado do 
imóvel ou dos direitos sobre eles. 
 § 4º - As instituições de educação e assistência social deverão observar ainda os 
seguintes requisitos: 
 I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas à título de 
lucro ou participação no resultado; 
 II – aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção e no 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 
 III – manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesas em livros revestidos 
de formalidades capazes de assegurar perfeita exatidão. 
 
 

SEÇÃO  III 
DAS ISENÇÕES 

 
 

 Art. 41 – São isentas de imposto: 



 I – a extinção do usufruto, quando o seu instituidor tenha continuado dono da nua-
propriedade; 
  
 II – a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude de comunicação decorrente do 
regime de bens do casamento; 
 III – a transmissão em que o aliente seja o Poder Público; 
 IV – a indenização de benfeitores pelo proprietário ao locatário, considerados aquelas de 
acordo com a lei civil; 
 V – a transmissão de gleba rural de não – excedente a vinte e cinco hectares, que se 
destine ao cultivo pelo proprietário e sua família, não possuindo este outro imóvel no Município; 
 VI – a transmissão decorrente de investidura; 
 VII – a transmissão decorrente da execução de planos de habitação para população de 
baixa renda, patrocinado ou executado por órgão público ou seus agentes; 
 VIII – a transmissão cujo valor seja inferior  a ... Unidades Fiscais do Município; 
 IX – as transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. 
 Art. 42 – O imposto é devido pelo adquirente ou cessionário do bem imóvel ou do direito 
a ele relativo. 
 Parágrafo único – Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento do imposto 
devido, ficam solidariamente responsáveis, por esse pagamento, o transmitente e o cedente 
conforme o caso. 
 
 

SEÇÃO  V 
DA BASE DE CÁLCULO 

 
 

 Art. 43 – A base do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor venal 
atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, periodicamente atualizado pelo Município, se este 
for maior. 
 § 1º - Na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, a base de cálculo 
será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa, ou o preço pago, se este for 
maior. 
 § 2º - Nas tornas ou reposições a base de cálculo será o valor da fração ideal. 
 § 3º - Na instituição de fideicomisso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico 
ou 70% do valor do bem imóvel ou do direito transmitido, se maior. 
 § 4º - Nas rendas constituídas sobre imóveis, a base de cálculo será o valor do negócio 
ou 30% do valor venal do bem imóvel, se maior. 
 § 5º - Na concessão real de uso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 
40% do valor venal do bem imóvel, se maior. 
 § 6º - No caso de cessão de direitos de usufruto, a base de cálculo será o valor do 
negócio jurídico ou 70% do valor venal do bem imóvel, se maior. 
 § 7º - No caso de cessão física, a base de cálculos será o valor da indenização ou valor 
venal da fração ou acréscimos transmitido, se maior. 
 § 8º - Quando a fixação do valor venal do bem imóvel ou direito transmitido tiver por 
base o valor da terra-nua estabelecido pelo órgão federal competente, poderá o Município 
atualizá-lo monetariamente.  
 § 9º - A impugnação do valor fixado como base de cálculo do imposto será endereçada à 
repartição municipal que efetuar o cálculo, acompanhada de laudo técnico de avaliação do 
imóvel ou direito transmitido. 
 



 
SEÇÃO  VI 

DAS ALÍQUOTAS 
 
 

 Art. 44 – O imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como base 
de cálculo as seguintes alíquotas: 
 I – transmissões compreendidas no sistema financeiro da habitação, em relação à 
parcela financiada – 0,5% (meio por cento); 
 II – demais transmissões – 2% (dois por cento). 
 
 

SEÇÃO  VII 
DO PAGAMENTO 

 
 

 Art. 45 – O imposto será pago até a data do fato translativo, exceto nos seguintes casos: 
I – na transferência de imóvel a pessoa jurídica ou desta para seus sócios ou acionistas 

ou respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da assembléia ou da 
escritura em que tiverem lugar aqueles atos; 

II – na arrematação ou na adjudicação em praça ou leilão, dentro de 30 (trinta) dias 
contados da data em que tiver sido assinado o auto ou deferida a adjudicação, ainda que e4xista 
recursos pendente; 

III – na acessão física, até a data do pagamento da indenização; 
IV – nas tornas ou reposições e nos demais atos judiciais, dentro de 30 (trinta) dias 

contados na data da sentença que reconhecer o direito, ainda que exista recursos pendente. 
Art. 46 – Nas promessas ou compromissos de compra e venda é facultado efetuar-se o 

pagamento do imposto a qualquer tempo desde que dentro do prazo fixado para o pagamento do 
preço do imóvel. 

§ 1º - Optando pela antecipação a que se refere este artigo, tornar-se-á por base o valor 
do imóvel na data em que for efetuada a antecipação, ficando o contribuinte exonerado do 
pagamento do imposto sobre o acréscimo de valor, verificado no momento da escritura definitiva. 

§ 2º - Verificada a redução do valor, não se restituirá a diferença do imposto 
correspondente. 

§ 3º - Não se restituirá o imposto pago: 
I – quando houver subseqüente cessão da promessa ou compromisso, ou quando 

qualquer das partes exercer o direito de arrependimento, não sendo, em  conseqüência, lavrada 
a escritura; 

II – àquele que venha a perder o imóvel em virtude de pacto de retrovenda. 
Art. 47 – O imposto, uma vez pago, só será restituído nos casos de: 
I – Anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária, em decisão definitiva; 
II – nulidade do ato jurídico; 
III – rescisão de contrato e desfazimento de arrematação com fundamento no art. 1136 

do Código Civil. 
Art. 48 – A guia para pagamento do imposto será emitida pelo órgão municipal 

competente, conforme dispuser regulamento. 
Art. 49 – O sujeito passivo é obrigado a apresentar na repartição competente da 

Prefeitura os documentos e informações necessários do imposto, conforme estabelecido em 
regulamento. 



Art. 50 – Os tabeliões e escrivães não poderão lavrar instrumentos, escrituras ou termos 
judiciais se quem o imposto devido tenha sido pago. 

Art. 51 – Os tabeliões e escrivães transcreverão a guia de recolhimento do imposto nos 
instrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavrarem. 

Art. 52 – Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos cuja transmissão constitua ou 
possa constituir fato gerador do imposto são obrigados a apresentar seu título à repartição 
fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 90 (noventa dias) a conta da data em que for lavrado 
o contrato, carta de adjudicação ou de arrematação, ou outro título de transferência do bem ou 
direito. 

 
 

SEÇÃO  V 
DAS PENALIDADES 

 
 

 Art. 53 – O adquirente de imóvel ou direito que não apresentar o seu título à repartição 
fiscalizadora, no prazo legal, fica sujeito à multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do 
imposto. 
 Art. 54 – O não pagamento do imposto nos prazos fixados nesta Lei sujeita o infrator à 
multa correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido. 
 Parágrafo único – Igual penalidade será aplicada aos serventuários que descumprirem o 
previsto no Art. 15. 
 Art. 55 – A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos que 
possam influir no cálculo do imposto sujeitará o contribuinte à multa de 200% (duzentos por 
cento) sobre o valor do imposto sonegado. 
 Parágrafo único – Igual multa será aplicada a qualquer pessoa que intervenha no 
negócio jurídico ou declaração e seja conivente ou auxiliar na inexatidão ou omissão praticada.; 
 
 

TÍTULO  V 
DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE CONBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS 

SEÇÃO  I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 56 – Imposto sobre combustíveis líquidos e gasosos tem como fato gerador a venda 
a varejo, dentre outros, dos seguintes produtos:  
 I – gasolina; 
 II – querosene; 
 III – óleo combustível; 
 IV – álcool etílico anidro combustível – AEAC; 
 V I – gás liquefeito de petróleo – AEHC; 
 VII – gás natural; 
 VIII – acetileno. 
 I – o vendedor de qualquer quantidade de combustível a consumidor final, em especial: 

a) as distribuidoras, pelas vendas efetuadas aos grandes consumidores e aos 
consumidores especiais; 

b) os postos revendedores ou os transportadores – revendedores-retalhistas, pelas 
vendas efetuadas aos pequenos consumidores; 



c) as sociedades civis de fins não econômicos, inclusive cooperativas que pratiquem 
operações de vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos. 

d) os órgãos da administração pública direta, as autarquias, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e as fundações que vendam a varejo produtos 
sujeitos ao imposto ainda que a compradores de determinada categoria profissional 
ou funcional. 

II – o comprador, quando revendedor ou distribuidor, pela quantidade de combustível por 
ele consumida. 

 Art. 57 – São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
I – o transportador em relação aos combustíveis transportados e comercializados no 

varejo durante o transporte; 
II – o armazém ou o depósito que mantenha sob sua guarda, em nome de terceiros, 

combustíveis destinados à venda direta ao consumidor final. 
 
 

SEÇÃO  II 
DA NÃO INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 58 – O imposto não incide sobre a venda de óleo diesel. 
 
 

SEÇÃO  III 
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS 

 
 

 Art. 59 – A base de cálculo do imposto é o preço da venda a varejo dos combustíveis, 
sobre o qual será aplicada a alíquota de 3%. 
 Parágrafo único – O montante do imposto integra a base de cálculo referida no caput do 
artigo, constituído seu destaque mera indicação para fins de controle. 
 
 

SEÇÃO  IV 
DO LOCAL DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 

 
 

 Art. 60 – Considera-se ocorrido o fato gerador no estabelecimento vendedor, entendido 
como o local, construído ou não, onde o contribuinte exerce a atividade de comercialização de 
combustíveis a varejo, em caráter permanente ou temporário, inclusive veículos utilizados no 
comércio ambulante. 
 Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica à simples entrega de produtos a 
destinatário certo, em decorrência de operação já tributada no Município. 
 
 

SEÇÃO  V 
DO LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 61 – Os contribuintes do Imposto Sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos 
e Gasosos estão sujeitos ao regime de Lançamento por homologação. 



SEÇÃO  VI 
DO PAGAMENTO 

 
 

 Art. 62 – O imposto será apurado e pago semanalmente até o segundo dia útil da 
semana imediatamente subseqüente, através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM). 
 
 

SEÇÃI  VII 
DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E DAS OBRIGAÇÕES 

ACESSÓRIAS 
 
 

 Art. 63 – Os contribuintes do imposto são obrigados, além de outras exigências 
estabelecidas em lei, à emissão e escrituração de livros, notas fiscais e mapas de controle  
necessários ao registro das entradas, movimentações e vendas relativas ao combustível. 
 Parágrafo único – Enquanto não forem definidos em regulamento novos tipos de 
documentos fiscais, sertão aceitos pelo fisco municipal os já adotados por determinação do 
Conselho Nacional de Petróleo. 
 Art. 64 – Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depósito, sucursal, agência ou 
representação, terá escrituração fiscal própria. 
 Art. 65 – Os contribuintes do imposto deverão promover sua inscrição na repartição 
municipal competente no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei. 
 
 

SEÇÃO  VIII 
DAS PENALIDADES 

 
 

 Art. 66 – Quando por ação ou omissão do contribuinte, voluntária ou não, não puder ser 
conhecida a base de cálculo do imposto e em determinado período, ou ainda quando os 
registros contáveis relativos às operações estivessem em desacordo com as normas  da 
legislação ou não merecem fé, o imposto será calculado sobre base de cálculo arbitrada pelo 
Fisco, por comparação ou em função de dados que exteriorizem a situação econômico-financeira 
do sujeito passivo, independentemente da penalidade cabível. 
 Art. 67 – O descumprimento das obrigações tributárias sujeitará o infrator, sem prejuízo 
da exigência do imposto, às seguintes penalidades. 
 I – falta de recolhimento do tributo – multa de 50% do valor do imposto corrigido 
monetariamente; 
 II – falta de emissão de documento fiscal em operação não escriturada – multa de 100% 
do valor do imposto corrigido monetariamente; 
 falta de emissão de documento fiscal em operação escriturada – multa de 70% do valor 
do imposto corrigido monetariamente; 
 IV – emissão de documento fiscal consignando importância diversa do valor da operação 
ou com valores diferentes nas respectivas vias, com o objetivo de reduzir o valor do imposto a 
pagar – multa de 200% do valor do imposto não pago corrigido monetariamente; 
 V – transporte, recebimento ou manutenção em estoque ou depósito de produtos 
sujeitos ao imposto sem documentação fiscal ou acompanhados de documento fiscal inidôneo – 
multa de 150% do valor do imposto corrigido monetariamente; 



 VI – falta de inscrição do contribuinte na repartição competente – multa de 5 Unidades 
Fiscais; 
 VII – recolhimento do imposto fora do prazo, antes de qualquer procedimentos fiscal – 
multa de 10% do valor do imposto corrigido monetariamente, ao mês ou fração, até o limite de 
40%. 
 
 

TÍTULO  V 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

CAPÍTULO  I 
DA OBRIGAÇÃO OPRINCIPAL 

SEÇÃO  I 
DO FATOR GERADOR E DA INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 68 – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a 
prestação de serviços, por empresas ou profissionais autônomos com ou sem estabelecimento 
fixo. 
 Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo considera-se prestação de serviços o 
exercício das seguintes atividades: 
 

Lista de Serviços 
 

Serviços de: 
I - Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, 

ultrassonografia, radiologia, tomografia e congêneres; 
II – Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, pronto-socorros, 

manicômios, casa de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres; 
III – Bancos de sangue, leite, pelo, olhos, sêmen e congêneres; 
IV – Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária); 
V – Assistência médica e congêneres previstos nos itens I, II e II desta lista, prestados 

através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência e 
empregados; 

VI – Planos de saúde, prestados por empresas que não estejam incluídas no item V 
desta lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela 
empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicarão do beneficiário do plano; 

VII – Médicos veterinários; 
VIII – Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres; 
IX – guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e 

congêneres, relativos a animais; 
X – Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e 

congêneres; 
XI – Banhos, duchas, massagens, ginásticas e congêneres; 
XII – Verificação, coleta, remoção e incineração de lixo; 
XIII – Limpeza e drenagem de rios e canais; 
XIV – Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques 

e jardins; 
XV – Desinfecção, imunização, higienização, desidratação e congoêneres; 
XVI – Controle e tratamento de afluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e 

biológicos; 



XVII – Incineração de quaisquer resíduos; 
XVIII – Limpeza de chaminés; 
XIX – Saneamento ambiental e congêneres; 
XX – Assistência técnica; 
XXI – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta 

lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, 
consultoria técnica, financeira ou administrativa; 

XXII – Planejamento, coordenação, programação, exames, pesquisas e informações, 
coleta e processamento de dados de qualquer natureza; 

XXIV – Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres; 
XXV – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas; 

 XXVI – Traduções e interpretações; 
 XXVII – Avaliação de bens; 
 XXVIII – Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres; 
 XXIX – Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza; 
 XXX – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia; 
 XXXI – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, 
de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias que fica sujeito ao 
ICM); 

XXXII – Demolição; 
XXXIII – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontos e congêneres 

(exceto o fornecimento de mercadorias que fica sujeito ao ICM); 
XXXIV – Florestamento e reflorestamento.  
XXXV – Escoramento e contenção de encostas e congêneres; 
XXVI – Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, 

que fica sujeito ao ICM); 
XXXVII – Raspagem, calafetação, polimento, ilustração e pisos, paredes e divisórias. 
XXXVIII – Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimento, de qualquer grau 

ou natureza. 
XXXIX – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos 

e congêneres; 
XL – Organização de festas e recepções buffet (exceto o fornecimento de alimentação e 

bebidas, que fica sujeito ao ICMS); 
XLI – Administração de bens, negócios de terceiros e consórcio; 
XLII – Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas 

pelo Banco Central); 
XLIII – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos 

de previdência privada; 
XLIV – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os 

serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 
XLV – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial, 

artística ou literária; 
XLVI - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchise) 

e de faturação (factoring) executam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central; 

XLVII - Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, 
passeios, excursões, guias de turismo e congêneres; 

XLVIII - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não 
abrangidos nos itens XLIV, XLV, XLVI e XLVII; 



XLIX – Despachantes; 
L – Agentes da propriedade industrial; 
LI – Agentes da propriedade artística ou literária; 
LII – leilão; 
LIII – Regulação de sinistros cobertos por contrato de seguros; inspeção e avaliação de 

riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, 
prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguros; 

LIV – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de 
qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central); 

LV – Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres; 
LVI – Vigilância ou segurança de pessoas e bens; 
LVII – Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do 

Município; 
LVII – Diversões públicas: 
a) cinemas, “táxis dancings” e congêneres; 
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 
c) exposições com cobranças de ingresso; 
d) bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam 

também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão ou pelo  
rádio; 

e) jogos eletrônicos; 
f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a 

participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou 
pela televisão; 

g) execução de música, individualmente ou por conjuntos; 
LIX – Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, 

sorteios ou prêmios; 
LX – Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias 

públicas ou ambientes fechados (exceto transmissão radiofônica ou de televisão); 
LXI – Gravação e distribuição de filmes e videotapes; 
LXII – Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem ou 

mixagem sonora; 
LXIII – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e 

trucagem; 
LXIV – Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, 

entrevistas e congêneres; 
LXV – Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do 

serviço; 
LXVI – Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos 

(exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS); 
LXVII – Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, 

motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica 
sujeito ao ICMS); 

LXVIII – Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do 
serviço fica sujeito ao ICMS); 

LXIX – Recauchutagem, regeneração de pneus para usuário final; 
LXX – Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 

secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 
congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização; 



LXXI – Lustração de bens móveis quando  o serviço for prestado para usuário final do 
objeto lustrado; 

LXXII – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao 
usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido; 

LXXIII – Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com 
material por ele fornecido; 

LXXIV – Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos ou outros 
papéis, plantes e desenhos; 

LXXV – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 
fotolitografia; 

LXXVI – Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, 
revistas e congêneres; 

LXXVII – Locação de bens móveis inclusive arrendamento mercantil; 
LXXVIII – Funerais; 
LXXIX – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto 

aviamento; 
LXXX – Tinturaria e lavanderia; 
LXXXI – Taxidermia; 
LXXXII – Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-

obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregador do serviço ou por trabalhadores 
avulsos por ele contratados; 

LXXXIII – Programa e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais 
publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação); 

LXXXIV – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de 
publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão); 

LXXXV – Advogados; 
LXXXVI – Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos; 
LXXXVII – Dentistas; 
LXXXVIII – Economistas; 
LXXXIX – Psicólogos; 
XC – Assistentes Sociais; 
XCI – Relações Públicas; 
XCII – Cobranças e recebimento por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, 

protestes de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de 
títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços 
correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por 
insituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 

XCIII – Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento 
de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de 
cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de créditos por qualquer 
meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; 
pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de 
ficha cadastral, aluguel de cofres, fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de 
extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento a 
instituições financeiras de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, 
necessários à prestação de serviços); 

XCIV – Transportes de natureza estritamente municipal; 
XCV – Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro do mesmo 

Município; 



XCVI – Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, 
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto sobre Serviços); 

XCVII – Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza; 
XCVIII – Serviços profissionais e técnicos não explicitados nos incisos anteriores, bem 

como a exploração de qualquer atividade que represente prestação de serviço e não configure 
fato gerador de impostos de competência da União ou dos Estados; 

Art. 69 – Os serviços incluídos no artigo anterior ficam sujeitos ao imposto em sua 
totalidade ainda que a respectiva prestação envolva fornecimento de mercadorias, ressalvadas 
as exceções contidas no próprio artigo.  

Art. 70 – A incidência do imposto independe: 
I – da existência de estabelecimento fixo; 
II – do cumprimento de quaisquer exigências regulamentares ou administrativas, 

relativas a atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis; 
III – do resultado financeiro obtido, e 
IV – da destinação dos serviços. 
 
 

SEÇÃO  II 
DA NÃO INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 71 – Não são contribuintes do imposto: 
 I – o que prestam serviços sob relação de emprego; 
 II – os serviços dos trabalhadores avulsos, definidos em lei; 
 III – a remuneração dos diretores e membros do Conselho Consultivo ou Fiscal de 
Sociedade. 
 
 

SEÇÃO  III 
DA ISENÇÃO 

 
 

 Art. 72 – Estão isentos do imposto: 
 I – os órgãos de classe, excluídas as prestações de serviços que gerem concorrência 
com as empresas privadas; 
 II – as associações e clubes, nas atividades específicas: culturais, esportivas, recreativas 
ou beneficentes, excluídas as prestações de serviços que gerem concorrência com as empresas 
privadas; 
 III – a prestação de serviços por empresas jornalísticas, relativas a: 

a) veiculação de propagandas e publicidades, inclusive anúncios, exceto a veiculada 
ao ar livre, em locais expostos ao público e através de películas cinematográficas; e 

b) confecção exclusive de jornais e periódicos devidamente registrados nos termos da 
legislação em vigor; 

IV - execução, por administração, empreitada e subempreitada, de obras hidráulicas 
e/ou de consotrução civil e os respectivos serviços de engenharia consultiva, quando 
contratados com a União, Estado, Município, Autarquias, empresas concessionárias de serviços 
públicos e com fundações públicas de sociedade de economia mista instituídas pelo Município e 
que tenham por finalidade exclusiva a prestação de serviços públicos essenciais; 



V – os espetáculos circenses e teatrais, bem como a promoção de concertos, recitais, 
“shows”, festividades, exposições e atividades correlatas cuja receita se destine a fins 
assistenciais, devidamente comprovada perante o Poder Executivo do Município. 

Parágrafo único – Os serviços de engenharia consultiva a que se refere o inciso IV deste 
artigo, são os seguintes: 

a) elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e 
outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; 

b) elaboração de anteprojetos, projetos-executivos para trabalhos de engenharia; e 
c) fiscalização e supervisão de obras e serviços de engenharia. 
Art. 73 – As isenções previstas nesta seção dependerão do reconhecimento, pelo órgão 

competente, na forma, prazo e condições estabelecidas pelo Poder Executivo. 
Parágrafo único – Ficam mantidas as isenções não constantes desta seção, que foram 

concedidas a prazo curto ou sob CONDIÇÕES, até a publicação desta lei. 
 
 

SEÇÃO  IV 
DOS CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS 

 
 

 Art. 74 – Contribuinte do imposto é o prestador de serviço, empresa ou profissional 
autônomo que exerça, em caráter permanente ou eventual, qualquer das atividades sujeitas ao 
imposto sobre serviços. 
 Parágrafo único – Para os efeitos deste imposto, entende-se: 
 I – por profissional autônomo, todo aquele que fornecer o próprio trabalho, sem vínculo 
empregatício, com auxílio de, no máximo, dois empregados que não possuam a mesma 
habilitação profissional do empregador; 
 II – por empresa. 

a) toda e qualquer pessoa jurídica, inclusive a sociedade civil ou de fato, que exercer a 
atividade econômica de prestação de serviços; e 

b) pessoa física que admita, para o exercício de sua atividade profissional, mais de 
dois empregados e/ou um ou mais profissionais da mesma habilitação do 
empregador. 

c) O empreendimento instituído para prestar serviços com interesse econômico. 
Art. 75 – Fica atribuída aos construtores e empreiteiros municipais de obras de 

construção civil, naval, hidráulicas ou XXXXX obras semelhantes, bem como quanto aos 
serviços de montagem industrial e de reparos navais, a responsabilidade pelo recolhimento na 
fonte do imposto devido pelas subempreiteiras, exclusivamente da mão-de-obra, nos casos em 
que o imposto for devido. 

Art. 76 – Os administradores de obras, ficam responsáveis pelo imposto relativo à mão-
de-obra, inclusive em subcontratados, ainda que o pagamento seja feito diretamente pelo dono 
da obra ou contratante 

§ 1º - O construtor ou empreiteiro principal que não desejar proceder de conformidade 
com o disposto neste artigo, fica obrigado a comunicar tal fato a repartição competente no prazo 
de 30 (trinta) dias, após o início da obra, desde que o condomínio seja inscrito no Cadastro 
Fiscal Municipal e assuma, por escrito, a responsabilidade pelo pagamento do imposto relativo a 
mão-de-obra e encargos. 

§ 2º - O não cumprimento do prazo estipulado no parágrafo anterior, implicará na 
aceitação da responsabilidade pelo pagamento do imposto, pelo construtor ou empreiteiro 
principal. 

Art. 77 – Não se aplica o disposto nos artigos quando a subempreitada se referir a: 



I – serviços de raspagem, calafetagem e aplicações de resinas sintéticas em geral; e 
II – serviços paralelos as obras hidráulicas ou de construção civil, tributários na alíquota 

de 5% (cinco por cento), conforme item da tabela nº 004. 
Art. 78 – Todos aqueles que se utilizarem de serviços prestados por empresas ou 

profissionais autônomos são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto, relativos 
aos serviços a eles prestados, se não exigirem dos mesmos a comprovação da inscrição no 
órgão competente. 

Parágrafo único – Quando o prestador de serviço, ainda que autônomo não fizer prova 
de sua inscrição fiscal, o usuário deverá reter 5% (cinco por cento) do total pago pelo serviço 
prestado e recolhê-lo aos cofres do Município. 

 Art. 79 – O titular do estabelecimento é solidariamente responsável pelo pagamento do 
imposto relativo a exploração de máquinas e aparelhos pertencentes a terceiros, não 
estabelecidos neste Município, quando instalados no referido estabelecimento. 

Parágrafo único – É considerado responsável solidário o locador das máquinas e 
aparelhos de que trata este artigo, quanto ao imposto devido pelo locatário, estabelecido neste 
município relativo a exploração daqueles bens. 

Art. 80 – As pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regime de imunidade ou 
isenção tributária, sujeitam-se obrigações previstas nos artigos anteriores, sob pena de 
responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto. 

Art. 81 – O imposto que incide sobre as comissões de corretagem de seguros e de 
capitalização, percebidas pelas empresas corretoras, poderá ser retido na fonte pelas empresas 
de seguro e de capitalização, mediante prévio acordo a ser estabelecido, entre a Secretaria 
Municipal de Fazenda e os órgãos de classe respectivos. 

Parágrafo único – Só se aplica o disposto neste artigo as empresas de seguros e 
capitalização estabelecidas neste Município. 

 Art. 82 – O Poder Executivo poderá, nos casos indicados em Lei, atribuir a qualidade de 
contribuintes aqueles a que for prestado o serviço, em substituição ao prestador deste, desde 
que o substituto seja contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

 
 

SEÇÃO  V 
DAS ALÍQUOTAS E DA BASE DE CÁLCULO 

 
 

 Art. 83 – O imposto será calculado de acordo com a tabela 001. 
 Parágrafo único – Os profissionais autônomos, que exercem mais uma atividade, 
pagarão o imposto fixo pela alíquota mais elevada. 
 Art. 84 – Nas atividades cujo imposto for calculado sobre o movimento econômico, a 
base de cálculo será o preço dos serviços prestados. 
 Art. 85 – Considera-se o preço do serviço, para efeito do cálculo do Imposto, tudo o que 
for cobrado em virtude da prestação do serviço, seja na conta ou não. 
 § 1º - Incorpora-se ao preço do serviço os valores acrescidos e aos encargos de 
qualquer natureza, ainda que da responsabilidade de terceiros, inclusive a título de reembolso, 
reajustamento ou dispendidos de qualquer natureza.  
 § 2º - O valor do imposto não integrará a base de cálculo quando for cobrado por fora do 
preço do serviço, não se aplicando o disposto neste parágrafo: 

a) aos serviços prestados por profissionais autônomos e por sociedades profissionais; 
b) as atividades tributadas por estimativa; 
c) se estiver prevista a retenção do imposto pela fonte pagadora; e 
d) quando forem permitidas deduções da base de cálculo. 



§ 3º - Quando a contraprestação se verificar através de troca de serviços ou o seu 
pagamento for realizado mediante o fornecimento de mercadorias o preço de serviço, para base 
de cálculo do imposto, será o preço corrente na praça. 

§ 4º - No caso de concessão de descontos ou abatimento sujeitos à condição, o preço 
base para cálculo será o preço normal sem levar em conta essa concessão. 

§ 5º - No caso de prestação de serviços a crédito, sob qualquer modalidade, incluem-se 
na base de cálculo os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em separado. 

§ 6º - Quando se tratar de organização de viagens ou excursões, as agências de viagens 
poderão deduzir do preço contratado os valores relativos às passagens aéreas, terrestres e 
marítimas, bem como a hospedagem dos viajantes ou excursionistas. 

§ 7º - Os contribuintes que prestarem serviços relacionados no item IV da tabela do 
artigo 48 desta Lei e que mantenham convênio de assistência médica ou hospitalar com pessoas 
jurídicas de direito público interno à base de leitos-dia, poderão deduzir da receita relativa ao 
ajuste, desde que discriminado na Nota Fiscal de Serviços, o valor dos honorários pagos a 
profissionais sem relação de emprego ou participação societária com o estabelecimento 
prestador de serviços e devidamente inscritos como autônomos no Cadastro Municipal, devendo 
constar na Nota Fiscal de Serviços, o número de inscrição do profissional autônomo. 

Art. 86 – Quando os serviços a que se referem os incisos 1, 4, 7, 24, 87, 88, 89, 90 e 91 
do parágrafo único do artigo 48, forem prestados por sociedades profissionais, o imposto será 
calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste 
serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei 
aplicável, da seguinte forma: ( * ) 

Parágrafo único – Não são considerados profissionais, devendo pagar o imposto sobre o 
preço dos serviços prestados, as sociedades. 

I – cujos sócios não possuem, todos, habilitações profissionais diretamente relacionadas 
com os objetivos da sociedade, e estejam compreendidas entre aquelas mencionadas nos 
incisos I, IV, VII, XXIV, L I, LXXXVII, XC e XCI do parágrafo unido do artigo 87; 

II – que tenham como sócio pessoa jurídica; 
III – que sejam constituídas sob forma comercial, inclusive sociedades anônimas; e 
IV – que exerçam atividades diversas das habilitações profissionais dos sócios. 
Art. 87 – As sociedades constituídas na forma do parágrafo único do artigo anterior 

estarão sujeitas ao pagamento do imposto calculado sobre o movimento econômico mensal. 
Art. 88 – O contribuinte definido no artigo 93, parágrafo único, inciso II, lebra “b”, 

recolherá o imposto à razão de: 
I – 1,5 (um e meio) Unidade Fiscal do Município por ano, em relação a cada profissional 

habilitado, empregado ou não; e 
II – 1 (uma) Unidade Fiscal do Município por ano, em relação a cada empregado não 

habilitado. 
Art. 89 – Na prestação de serviços a que se referem os incisos XXXI, XXXII, XXXIII, 

XXXIV, XXXV,XXXVI e XXXVII do parágrafo único do artigo 87, o imposto será calculado sobre o 
preço dos serviços, deduzidos das parcelas correspondentes: 

I – ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços; e 
II – ao valor dos contratos das subempreiteiras já tributados pelo imposto. 
§ 1º - Na execução de obras por administração, a base de cálculo compreende os 

honorários, os despendidos com mão-de-obra e encargos sociais, as despesas gerais da 
administração e outras, realizadas direta ou indiretamente pelo prestador dos serviços. 

§ 2º - Na execução de obras por incorporação imobiliária, quando o construtor cumular a 
sua qualidade com a de um proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitentes 
cessionário do terreno ou de suas frações ideais, a base de cálculo será o valor do 



financiamento, incidindo o imposto sobre 30% (trinta por cento) das parcelas efetivamente 
recebidas, sujeitas às deduções das subempreitadas, quando couber. 

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de construção civil, nos quais a 
empreiteira principal executar e cobrar a demolição, englobadamente, com contrato de 
construção. 

§ 4º - As empresas com sede ou filial no Município, que prestarem serviços aos poderes 
públicos federal, estadual ou municipal, de administração direta ou indireta, pagarão o imposto 
sobre serviços de qualquer natureza pela alíquota máxima de 1,5% (um e meio por cento) sobre 
seu movimento econômico. 

Art. 90 – Se no local do estabelecimento, ou em seus depósitos ou outras dependências, 
forem exercidas atividades diferentes, sujeitas a mais de uma forma de tributação, deverão ser 
observadas as seguintes regras: 

I – se uma das atividades for tributada de acordo com o movimento econômico e a outra 
com o imposto fixo, e se na escrita não estiverem separadas as operações das duas, o imposto 
relativo à primeira atividade será apurado com base no movimento total, sendo devido, além 
disso, o imposto fixo relativo à segunda; e 

II – no caso de atividades tributadas com alíquotas diferentes ou sobre o movimento 
econômico total com dedução e se na escrita não estiverem separadas as operações por 
atividade, ficarão as mesmas, em sua totalidade, sujeitas a alíquota mais elevada, que incidirá 
sobre o movimento econômico total. 

 
 

SEÇÃO  VI 
DO ARBITRAMENTO 

 
 

 Art. 91 – O valor do imposto será objeto de arbitramento, uma vez constatada pela 
fiscalização, qualquer das seguintes hipóteses: 
 I – não possuir o contribuinte, ou deixar de exibir, aos agentes do fisco, os elementos 
necessários à comprovação da exatidão do valor das operações realizadas, inclusive nos casos 
de perda, extravio ou inutilização de livros ou documentos fiscais; 
 II – serem omissos ou, pela inobservância de formalidades extrínsecas ou intrínsecas, 
não merecem fé os livros ou documentos fiscais ou comerciais exibidos ou emitidos pelo sujeito 
passivo ou terceiros legalmente obrigados. 
 III – não prestar o contribuinte, após regulamente intimado, os esclarecimentos exigidos 
pela fiscalização ou prestar esclarecimentos insuficientes ou que não mereçam fé, por 
inverossímeis ou falsos; 
 IV – existência de atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, ou que, 
mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, atos 
evidenciados pelo exame de livros e documentos do contribuinte, ou apurados por quaisquer 
meios diretos ou indiretos de verificação; e 
 V – exercício de qualquer atividade que implique na realização de operação tributável, 
sem se encontrar o contribuinte devidamente inscrito na repartição fiscal competente. 
 § 1º - O arbitramento referir-se-á, exclusivamente, aos fatos geradores ocorridos nos 
período em que se verificarem os pressupostos mencionados nos incisos deste artigo, e cessará 
após o contribuinte sanar as irregularidades que motivaram a aplicação do mesmo. 
 § 2º - Será aplicada a base de cálculo apuradas a alíquota correspondente a atividade 
de prestação de serviço exercida pelo contribuinte. 
 § 3º - No caso de serem exercidas pelo contribuinte atividades sujeitas a líquotas 
diferentes, será aplicada a alíquota maior a base de cálculo apurada no arbitramento. 



 § 4º - Serão deduzidos do imposto resultando do arbitramento os pagamentos realizados 
no período.  
 Art. 92 – Nas hipóteses previstas no artigo anterior o arbitramento será fixado por 
despacho da autoridade competente que considerará, entre outros, os seguintes elementos: 
 I – os recolhimentos efetuados em períodos idênticos pelo mesmo ou por outros 
contribuintes que exerçam a mesma atividade em condições semelhantes: 
 II – as condições peculiares ao contribuinte; 
 III – os elementos que exteriorizem a situação econômico-financeira do contribuinte; e 
 IV – o preço corrente dos serviços, a época a que se referir a apuração. 
 
 

SEÇÃO  VII 
DA ESTIMATIVA 

 
 

 Art. 93 – O valor do imposto poderá ser fixado pela autoridade fiscal, a partir de uma 
base de cálculo estimada nos seguintes casos: 
 I – quando se tratar de atividade exercida provisoriamente; 
 II – quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização, conforme definição da 
Secretaria Municipal de Fazenda; 
 III – quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais ou deixar, 
sistematicamente, de cumprir as obrigações previstas na legislação vigente; e 
 IV – quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, modalidade 
ou volume de negócios ou atividades aconselham, a critério exclusivamente de autoridade 
competente, tratamento fiscal específico. 
 § 1º - Para os efeitos do inciso I deste artigo, serão consideradas de caráter provisório as 
atividades cujo exercício seja de natureza temporária e estejam vinculadas a fatos ou 
acontecimentos ocasionais ou excepcionais. 
 § 2º - Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá ser pago antecipadamente e 
não poderá o contribuinte iniciar suas atividades sem efetuar o pagamento do mesmo, sob pena 
de interdição do local, independentemente de qualquer formalidade legal. 
 Art. 94 – O valor do imposto a ser recolhido pelos contribuintes a que se refere o artigo 
anterior, será estimado conforme o caso, tendo em vista: 
 I – o tempo de duração e a natureza específica da atividade; 
 II – o preço corrente dos serviços; 
 III – o local onde se estabelecer o contribuinte; e 
 IV - a natureza do acontecimento que se vincula a atividade. 
 Art. 95 – A estimativa do valor do imposto será fixada mediante despacho da autoridade 
fiscal competente ou ato normativo. 
 Art. 96 – Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderão, a critério da 
autoridade competente, ficar dispensados de uso de livros fiscais e de emitir os documentos da 
mesma natureza. 
 Art. 97 – Quando a estimativa tiver fundamento no disposto nos incisos III e IV do art. 
113, o contribuinte poderá optar pelo pagamento do imposto, de acordo com o regime normal, 
desde que satisfeitas as exigências legais. 
 § 1º - A opção será manifestada por escrito, no prazo de dez dias a contar da publicação 
do ato normativo ou da ciência do despacho onde se estabeleça a inclusão do contribuinte no 
regime de estimativa, sob pena de preclusão. 
 § 2º - O contribuinte optante ficará sujeito às disposições aplicáveis aos contribuintes em 
geral. 



 Art. 98 – No regime de estimativa de que trata o artigo anterior e, no caso de não ser 
exercida a opção aludida em seu caput e Parágrafo 1º, a base de cálculo utilizada será 
imediatamente reajustada, sempre que ocorrerem alterações nos preços ou tarifas cobrados. 
 Parágrafo único – A revisão do valor da base de cálculo ocorrerá, ainda, em outros 
casos, quando, a critério da autoridade competente for julgada necessária. 
 Art. 99 – Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa poderão, no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicação do ato normativo ou da ciência do respectivo despacho, 
apresentar reclamação contra o valor estimado. 
 § 1º - A reclamação não terá efeito suspensivo e mencionará, obrigatoriamente o valor 
que o interessado reputar justo, assim como os elementos para a sua aferição.  
 § 2º - Julgada procedente a reclamação, total ou parcialmente, o valor recolhido em 
excesso na pendência da decisão será compensado nos recolhimentos futuros ou, se for o caso, 
restitutivo ao contribuinte. 
 Art. 100 – O regime de estimativa poderá ser cancelado a qualquer tempo de forma 
geral, parcial ou individualmente. 
 Art. 101 – O valor fixado por estimativa constituirá lançamento definitivo do imposto. 
 
 

SEÇÃO  VIII 
DO PAGAMENTO 

 
 

 Art. 102 – Considerar-se-á devido o imposto ao Município, nos seguintes casos: 
 I – quando o serviço for prestado por estabelecimento situado no seu território, seja 
sede, filial, agência, sucursal ou escritório. 
 II – quando a execução de obras de construção civil for realizada no Município; e 
 III – quando o prestador de serviços, mesmo não domiciliado no Município, venha 
prestar serviços em seu território, em caráter habitual ou permanente. 
 Art. 103 – O contribuinte cuja atividade for tributada somente com importância fixa anual, 
será obrigado ao pagamento do imposto de acordo com o seguinte: 
 I – no primeiro ano, antes de iniciadas as atividades; e 
 II – nos anos subseqüentes, na forma e prazos fixados pelo Poder Executivo. 
 § 1º - O contribuinte que exercer atividade tributável sobre o preço do serviço, 
independentemente de recebê-lo, fica ibrigado ao pagamento do imposto, na forma e nos prazos 
fixados pelo Poder Executivo. 
 § 2º - Nos recebimentos posteriores à prestação dos serviços, o mês de competência e o 
da ocorrência do fato gerador. 
 § 3º - O prestador de serviços, quando equiparado a empresa, está obrigado ao 
pagamento do imposto nos mesmos prazos indicado em regulamento para os contribuintes que 
recolham o imposto sobre o movimento econômico. 
 Art. 104 – Quando o contribuinte, antes ou durante a prestação do serviço, receber, 
pessoalmente ou por intermédio de terceiros, dinheiro ou bens como princípio de pagamento, 
sinal ou adiantamento, deverá recolher o imposto sobre os valores recebidos. 
 
 

CAPÍTULO  II 
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 

SEÇÃO  I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



 Art. 105 – Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as 
imunes ao imposto ou dele isentas, que, de qualquer modo, participem de operações 
relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigadas, salvo norma 
em contrário, ao cumprimento das obrigações deste capítulo e das previstas em regulamento. 
 Art. 106 – As obrigações acessórias constantes deste capítulo e do regulamento não 
excluem outras, de caráter geral e comuns a vários tributos, previstas na legislação própria. 
 Art. 107 – O contribuinte poderá ser autorizado a utilizar-se de regime especial para 
emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, inclusive através de processamento 
eletrônico de dados. 
 Parágrafo único – O pedido de regime especial deverá ser instruído com o fac-símile dos 
modelos e sistemas pretendidos. 
 
 

SEÇÃO  II 
DA INSCRIÇÃO 

 
 

 Art. 108 – A pessoa física ou jurídica, cuja atividade esteja sujeita ao imposto, ainda que 
isenta desde ou dele imune, deverá inscrever-se na repartição fiscal competente, antes de iniciar 
quaisquer atividades. 
 Art. 109 – Ficará também obrigado a inscrição na repartição fiscal competente aquele 
que, embora não estabelecido no Município, exerça no território deste, atividades sujeitas ao 
imposto. 
 Art. 110 – A inscrição far-se-á: 
 I – através de solicitação do contribuinte ou de seu representante legal, com o 
preenchimento de formulário próprio; e 
 II – de ofício. 
 Art. 111 – As características de inscrição deverão ser permanentemente atualizadas, 
ficando o contribuinte obrigado, a comunicar qualquer alteração dentro de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de sua ocorrência. 
 Art. 112 – O contribuinte é obrigado a comunicar a cessação de atividades à repartição 
fiscal competente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do fato. 
 Art. 113 – O titular da repartição a que estiver subordinado o contribuinte, se ficar 
constatado que este cessou suas atividades, poderá cancelar de oficio a inscrição. 
 Art. 114 – A anotação, na inscrição, de ter o contribuinte cessado sua atividades, não 
implica quitação de quaisquer débitos de sua responsabilidade, porventura existentes. 
 
 

SEÇÃO  III 
DOS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS 

 
 

 Art. 115 – Os livros, notas fiscais, mapas de escrituração e demais documentos fiscais a 
serem utilizados pelos prestadores de serviços, para controle de imposto sobre serviços são os 
instituídos em regulamento. 
 Art. 116 – É obrigação de todo o contribuinte, exibir os livros fiscais e comerciais, os 
comprovantes das escritas e os documentos instituídos por lei ou regulamento, bem assim 
prestar informações e esclarecimentos sempre que os solicitem os funcionários encarregados da 
fiscalização do imposto, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da intimação. 



 Art. 117 – Os livros e documentos deverão permanecer no estabelecimento daqueles 
que estejam obrigados a possuí-lo, à disposição da fiscalização e deles só poderão ser retirados 
para os escritórios de contabilidade registrados ou para atender requisição de autoridades 
competentes. 
 Art. 118 – Não tem aplicação quaisquer dispositivos excludentes ou limitativos do direito 
de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes 
do imposto, nem da obrigação de exibi-los. 
 Art. 119 – Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes 
dos lançamentos neles efetuados deverão ser conservados pelo prazo de 5 (cinco) anos. 
 Art. 120 – São obrigados a exibir livros e documentos relacionados com o imposto, a 
prestar as informações solicitadas pelo fisco e a conceder facilidades à fiscalização no exercício 
de suas funções: 
 I – os funcionários públicos; 
 II – os serventuários de justiça; 
 III – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 
 IV – os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras; 
 V – os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
 VI – as empresas de administração de bens; 
 VII – os síndicos, comissários, inventariantes e liquidatários; 
 VIII – as bolsas de mercadorias e coisas de liquidação; 
 IX – os armazéns gerais, os depósitos, os trapiches e congêneres que efetuam 
armazenamento de mercadorias; 
 X – as empresas de transporte, inclusive os proprietários de veículos que, por conta 
própria ou de terceiro, explorem a indústria de transporte; e 
 XI – as companhias de seguro. 
 Art. 121 – Os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com 
exceção dos profissionais autônomos , deverão apresentar, anualmente, a Ficha de Informações 
correspondente ao movimento do ano anterior, segundo modelo aprovado, na forma, nos prazos 
e locais determinados em ato do Secretário de Fazenda. 
 Parágrafo único – Incluem-se igualmente na obrigação de apresentar a Ficha de 
Informações os contribuintes isentos. 
 
 

CAPÍTULO  III 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
 

 Art. 122 – A fiscalização do imposto compete à Secretaria Municipal de Fazenda e será 
exercida sobre as pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigados ao 
cumprimento de disposições de legislação do imposto, bem como em relação às que gozarem 
de imunidade ou isenção. 
 Art. 123 – Quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou 
quando seja necessária efetivação de medidas acauletadoras do interesse do fisco, ainda que 
não configura fato definido como crime, os agentes fiscalizadores, diretamente ou por intermédio 
das repartições a que pertencem, poderão requisitar auxilio das autoridades policiais. 
 Art. 124 – Os regimes especiais concedidos aos contribuintes para cumprimento de suas 
obrigações poderão ser cassados se os beneficiários procederem em desacordo com as normas 
fixadas para sua concessão. 



 Art. 125 – O Poder Executivo poderá estabelecer sistema especial de fiscalização, 
sempre que forem julgados insatisfatórios os elementos constantes dos documentos, livros 
fiscais e comerciais. 
 
 

CAPÍTULO  IV 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

SEÇÃO  I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

 Art. 126 – Considera-se infração, o descumprimento de qualquer obrigação principal ou 
acessória, prevista na legislação do imposto. 
 Art. 127 – Considerar-se-á omissão de lançamento de operações tributadas para efeito 
de aplicação de penalidade: 
 I – as entradas de numerários de origem não comprovada; 
 II – os cumprimentos encontrados na escrita comercial do contribuinte sem 
documentação hábil, idônea ou coincidente em datas e valores com as importâncias supridas, e 
cuja disponibilidade financeira do supridor não esteja comprovada; 
 III – qualquer irregularidade verificada em máquina registradora utilizada pelo 
contribuinte, ressalvada a hipótese de defeito mecânico, devidamente comprovado por 
documento fornecido pela firma que providenciar o conserto; 
 IV – a ocorrência de saldo nas contas do ativo circulante ou do realizável contábil; e 
 V – a efetivação de pagamento sem a correspondente disponibilidade financeira. 
 Art. 126 – Não será passível de penalidade aquele que proceder em conformidade com 
a decisão de autoridades competente, nem aquele que se encontrar na pendência de consulta 
regularmente apresentada, enquanto não terminar o prazo para cumprimento do decidido nesta. 
 Art. 127 – A denúncia espontânea da infração, exclui a aplicação de multa, quando 
acompanhada do pagamento do tributo atualizado e dos respectivos acréscimos moratórios. 
 § 1º - O disposto neste artigo abrange as multas decorrentes de descumprimento de 
obrigações acessórias, desde que o sujeito passivo, no mesmo ato ou no prazo combinado pela 
autoridade, regularize a situação. 
 § 2º - Não se considera espontânea a denúncia apresentada, ou o pagamento do 
imposto em atraso, após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização relacionada com a infração. 
 Art. 128 – As peculiaridades estabelecidas neste Capítulo não excluem a aplicação de 
outras de caráter geral previstas em lei. 
 
 

SEÇÃO  II 
DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL 

 
 

 Art. 129 – As autoridades administrativas que tiverem conhecimento de crime de 
sonegação fiscal remeterão obrigatoriamente ao Ministério Público os elementos comprobatórios 
de infração com vistas à instrução do competente procedimento criminal. 
 
 

SEÇÃO  III 
DAS MULTAS 



 Art. 130 – O descumprimento da obrigação principal instituída pela legislação do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza fica sujeito às seguintes multas: 
 I – relativamente aos pagamentos do imposto fixo sobre o movimento econômico; 
 1 – falta de pagamento, total ou parcial, exceto nas hipóteses previstas nos itens 
seguintes: Multa 80% (oitenta por cento) sobre o imposto devido; 
 2 – falta de pagamento, quando houver: 

a) operações tributáveis escrituradas como isentas ou como não tributáveis; 
b) deduções não comprovadas por documentos hábeis; 
c) erro na identificação na alíquota aplicável; 
d) erro na determinação da base de cálculo; 
e) erro de cálculo na apuração do imposto a ser pago; 
f) falta de retenção, se obrigatória, nos pagamentos dos serviços de terceiros. 
Multa: 100% (cem por cento) sobre o imposto apurado; 
3 – falta de pagamento, quando o imposto tenha sido lançado por arbitramento sobre 

sujeito passivo regularmente inscrito no órgão competente: 
Multa: 100% (cem por cento) sobre o imposto arbitrado; 
4 – falta de pagamento, nos casos de atividades tributáveis por importâncias fixas, 

quando omissos ou inexatos os elementos informativos necessários ao lançamento e 
conferência do mesmo: 

Multa 100% (cem por cento) sobre o imposto apurado; 
5 – falta de pagamento causado por: 
a) omissão de receitas; 
b) não emissão de documento fiscal; 
c) emissão de documentos fiscal consignando preço inferior ao valor real da operação; 
d) início de atividade antes da inscrição junto ao órgão competente; 
e) deduções fictícias nos casos de utilização de documentos simulados, viciados ou 

falsos; 
Multa 250% (duzentos e cinqüenta por cento) sobre o imposto apurado; 
6 – falta de pagamento do imposto retiro de terceiros: 
 Multa 250% (duzentos e cinqüenta por cento) sobre o imposto retido e não recolhido. 

 Art. 131 – O descumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação do 
imposto sobre serviços, sujeita o infrator às seguintes multas: 
 I – relativamente aos documentos fiscais: 
 1) sua inexistência: 
 Multa: 2 (duas) Unidades Fiscais por modelo exigível, por mês ou fração, a partir da 
obrigatoriedade: 
 2) falta de emissão: 
 Multa: 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação. 
 3) emissão que consigne declaração falta ou evidencie quaisquer outras irregularidades, 
tais como duplicidade de numeração, preços diferentes nas vias de mesmo número, preço 
abaixo no valor real da operação ou subfaturamento: 
 Multa: 10 (dez) Unidades Fiscais, por emissão. 
 4) emissão em desacordo com os requisitos regulamentares: 
 Multa: 1 (uma) Unidade Fiscal, por espécie de infração; 
 5) impressão sem autorização prévia: 
 Multa: 10 (dez) Unidades Fiscais, aplicáveis ao impressor e 10 (dez) Unidades Fiscais 
ao usuário; 
 6) impressão em desacordo com o modelo aprovado; 
 Multa: 5 (cinco) Unidades Fiscais aplicáveis ao impressor de 0,5 (meio) Unidades Fiscais 
por documento emitido aplicável ao emitente. 



 7) impressão, fornecimento, posse ou guarda, quando falsos: 
 Multa: 10 (dez) Unidades Fiscais, aplicáveis a cada infrator; 
 8) inutilização, extravio, perda ou não conservação por cinco anos; 
 9) permanência fora dos locais autorizados: 
 Multa: 0,5 (meio) Unidade Fiscal, por documento. 
 II – relativamente aos livros fiscais: 
 1) sua inexistência: 
 Multa: 2 (duas) Unidades Fiscais, por modelo exigível, por mês, ou fração, a partir da 
obrigatoriedade; 
 2) falta de autenticação, estando o contribuinte inscrito no órgão competente: 
 Multa: 0,5 (meio) Unidade Fiscal, por livro, por mês, ou fração, a partir da 
obrigatoriedade; 
 3) falta de registro de documento relativo a serviços, inclusive se isento de imposto; 
 Multa: 0,5 (meio) Unidade Fiscal, por documento não registrado; 
 4) escrituração atrasada: 
 Multa: 1 (uma) Unidade Fiscal, por livro, por mês ou fração, até o limite de 10 (dez) 
Unidades Fiscais por livro; 
 5) escrituração em desacordo com requisitos regulamentares; 
 Multa: 1 (uma) Unidade Fiscal, por espécie de infração; 
 6) inutilização, extravio, perda ou não conservação por cinco anos: 
 Multa: 2 (duas) Unidades fiscais por livro; 
 7) permanência fora dos locais autorizados: 
 Multa: 0,5 (meio) Unidade Fiscal por livro; 
 8) registro em duplicidade, de documento que gere deduções no pagamento do imposto: 
 Multa: 10 (dez) Unidades fiscais, por registro. 
 9) adulteração e outros vícios que influenciam a apuração do crédito fiscal: 
 Multa: 10 (dez) Unidades Fiscais, por período de apuração. 
 III – relativamente a inscrição junto à Fazendo Municipal e as alterações cadastrais: 
 Multa: 

a) 2 (duas) Unidades Fiscais, por ano ou fração, se pessoa física; 
b) 3 (três) Unidades Fiscais, por mês ou fração, se pessoa jurídica, contada, em ambos 

os casos, a partir do início da atividade, até a data em que seja regularizada a 
situação; 

c) falta de comunicação do encerramento de atividade: 
Multa: 1 (uma) Unidade Fiscal, por mês ou fração que decorrer do fato, até sua 

comunicação ou constatação; 
3) falta de comunicação de quaisquer modificações ocorridas, em face dos dados 
constantes do formulário de inscrição: 
Multa: 0,5 (meio) Unidade Fiscal, a partir da data da ocorrência, por características, por 

mês ou fração que decorrer da mudança de característica, até a sua regularização. 
IV – relativamente a apresentação de informações econômico-fiscais de interesse da 

administração tributária e as guias de pagamento do imposto: 
1) omissão ou indicação incorreta de informações ou de dados necessários ao controle 

do pagamento do imposto, seja em resposta a intimação, em formulários próprios ou guias: 
Multa: 0,5 (meio) Unidade Fiscal, por informação, por formulário ou por guia; 
2) falta de entrega de informações exigidas pela legislação, e forma e nos prazos legais 

ou regulamentares: 
 Multa: 0,5 (meio) Unidade Fiscal, por mês ou fração que transcorrer sem o cumprimento 

da obrigação. 



§ 1º - A aplicação das multas previstas neste artigo serão feitas sem prejuízo do imposto 
porventura devido ou de outras penalidades de caráter previstas em lei. 

§ 2º - O pagamento da multa não exime o infrator do cumprimento às exigências legais 
ou regulamentares a que tiverem determinado. 

Art. 132 – As multas previstas no item 2, do inciso II, do artigo anterior, serão aplicadas 
com redução de 60% (sessenta por cento), caso o pedido de autenticação seja feita 
espontaneamente, antes de qualquer ação fiscal e desde que a multa seja efetivamente paga no 
prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data do pedido de autenticação. 

 Art. 133 – No caso previsto no Art. 149, inciso II, item 4, a multa sofrerá redução de 50% 
(cinqüenta por cento), se a escrita for regularizada dentro de 30 (trinta) dias, contados da data 
em que tiver sido apurado o fato. 

Art. 134 – Ao contribuinte que extraviar o livro ou documento fiscal, que inutiliza ou dê 
margem à sua inutilização, será aplicada a multa de 10 (dez) Unidades Fiscais, no caso de 
restabelecer a escrita espontaneamente, até 30 (trina) dias contados da comunidação do 
extravio ou inutilização a repartição fiscal competente, ou 20 (vinte) Unidades Fiscais, quando for 
impossível o restabelecimento da escrita até o 31º dia, contado da referida comunicação, caso 
em que, obrigatoriamente, o valor do imposto referente às operações não comprovadas, será 
arbitrado. 

Parágrafo único – Se o contribuinte estiver sob ação fiscal, será aplicada a multa 
prevista no item 8 do inciso I, do artigo 149. 

Art. 135 – Fica fixada em 10 (dez) Unidades Fiscais, a multa aplicável  aos que 
utilizarem máquina registradora em desacordo com as normas estabelecidas em regulamento. 

Art. 136 – As multas decorrentes da falta de recolhimento do imposto fixadas na 
legislação tributária do Município, sofrerão as reduções abaixo discriminadas, desde que o 
contribuinte renuncie a qualquer apresentação de defesa no recurso: 

I – 80% (oitenta por cento) se os créditos tributários apurados em autos de infração 
forem pagos no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência do ato; 

 II – 60% (sessenta por cento) se o pagamento for realizado no prazo de 20 (vinte) dias 
corridos; e 

III – 40% (quarenta por cento) se o pagamento for realizado no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos. 

Parágrafo único – Quando a infração cometida for caracterizada pela Lei Tributária como 
sonegação ou fraude fiscal, não terá lugar a aplicação do benefício. 

 
 

SEÇÃO  IV 
DA APREENSÃO 

 
 

 Art. 137 – Poderão ser apreendidos, mediante procedimento fiscal, os livros, 
documentos e papéis que constituam prova de infração ao estabelecido na legislação do 
imposto. 
 Art. 138 – A juízo da autoridade competente poderá ser interditado o estabelecimento do 
contribuinte que não tiver em dia com as obrigações estatuídas na lei federal ou da mesma 
decorrente. 

 § 1º - A interdição será procedida de notificação expedida ao responsável pelo 
estabelecimento, dando-lhe prazo mínimo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação. 

 § 2º - A interdição não exime o faltoso do imposto devido e das multas que lhe forem 
aplicáveis de acordo com a lei. 



Art. 139 – Os empreiteiros e os subempreiteiros, não estabelecidos no território do 
Município que deixarem de efetuar o pagamento do imposto, ficarão impedidos de executar 
obras ou serviços no território do Município. 

Art. 140 – Nos casos de atividades provisórias, em que o imposto deva ser pago 
antecipadamente, por estimativas, não poderá o contribuinte iniciar suas atividades sem efetuar 
o recolhimento do mesmo, sob pena de interdição e evacuação do recinto, se for o caso, 
independente de qualquer outra formalidade legal. 

 Art. 141 – Aquele que, depois de afixado o edital de interdição, continuar exercendo sua 
atividade, ficará sujeito à multa de 10 (dez) Unidades Fiscais, e mais uma multa de 3 (três) 
Unidades Fiscais, por dia em que continuar no exercício de sua atividade. 

 
 

TÍTULO  V 
DAS TAXAS 

 
 

 Art. 142 – Serão cobradas as seguintes taxas: 
 I - coleta de lixo; 
 II – limpeza pública; 
 III – conservação de calçamento; 
 IV – iluminação pública; 
 V – serviços de pavimentação; 
 VI – licença para localização e funcionamento; 
 VII – licença para funcionamento em horário especial; 
 VIII – licença para publicidade; 
 IX – licença para execução de obras; 
 X – abate de animal; 
 XI – licença para ocupação de áreas em vias e logradouros públicos. 
 
 

CAPÍTULO  I 
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO 
CONTROLE E VIGILÂNCIA 

 
 

 Art. 143 – A Taxa de Coleta de Lixo tem como fato gerador a coleta e remoção de lixo de 
imóvel edificado. 

 Parágrafo único – As remoções especiais de lixo que excedem a quantidade máxima 
fixada pelo executivo serão feitas mediante o pagamento de preço público. 

 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

 Art. 144 – Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor a 
qualquer titulo do bem imóvel edificado situado em local onde a Prefeitura mantenha, com a 
regularidade necessária, os serviços referidos no artigo anterior. 
 
 



SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 145 – A Taxa tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo contribuinte ou 
colocado à sua disposição e será calculada em função da utilização e da área edificada do 
imóvel, de acordo com a tabela do Anexo VIII. 
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 146 – A Taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com base nos 
dados do cadastro imobiliário, aplicando-se no que couber, as normas estabelecidas para o 
Imposto Predial e Territorial Urbano. 
 
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 62 – A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares. 
 
 

CAPÍTULO  V 
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 

SELÇÃO  I 
INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 147 – A Taxa tem como fator gerador os serviços prestados em logradouros 
públicos, que objetivem manter limpa a cidade, tais como: 

a) varrição, lavagem e irrigação; 
b) limpeza e desobstrução de bueiros, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e 

córregos; 
c) capinação; 
d) desinfecção de locais insalubres. 
Parágrafo único – Na hipótese de prestação de mais de um serviço, haverá uma única 

incidência. 
 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
Art. 148 - Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a 

qualquer título de imóvel lindeiro a lougradouro público onde a Prefeitura mantenha, com a 
regularidade necessária, qualquer dos serviços mencionados no artigo anterior.  

 
 



SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 149 – A Taxa tem como finalidade o custeio do serviço pelo contribuinte ou colocado 
a sua disposição, e será calculada à razão de 0,05% da Unidade de Referência, definida nas 
Disposições Finais deste Código, por metro linear de testada do imóvel beneficiado pelo serviço. 
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 150 - A Taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com base nos 
dados do cadastro imobiliário, aplicando-se no que couber, as normas estabelecidas para o 
Imposto Predial e Territorial Urbano. 
 
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 151 - A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares. 
 
 

CAPÍTULO  VI 
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO  

SEÇÃO  I 
INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 152 – A Taxa tem como fato gerador a prestação dos serviços de reparação e 
manutenção das vias e logradouros públicos pavimentados, inclusive os de recondicionamento 
de meio-fio, na zona urbana do Município. 
 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

 Art. 153 - Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a 
qualquer título de imóvel lindeiro a logradouro público, onde a Prefeitura mantenha, com a 
regularidade necessária, os serviços especificados no artigo anterior. 
 Parágrafo único – Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por passagem 
forçada, a logradouro público. 
 
 

SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 



 Art. 154 – A Taxa tem como finalidade o custeio do serviço utilizado pelo contribuinte, ou 
posto a sua disposição e será calculada à razão de 0,05% da Unidade da Referência, definida 
das Disposições Finais deste Código, por metro linear de testeda do imóvel beneficiado pelos 
serviços.  
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 155 – A Taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com base nos 
dados do cadastro imobiliário, aplicando-se, no que couber, as normas estabelecidas, para o 
Imposto Predial e Territorial Urbano. 
  
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 156 – A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares. 
 
 

CAPÍTULO  VII 
TAXA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

SEÇÃO  I 
INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 157 – A Taxa como fato gerador o fornecimento de iluminação nas vias e 
logradouros públicos. 
 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

 Art. 158 – Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil o possuidor a 
qualquer título de bem imóvel lindeiro a logradouro público beneficiado pelo serviço. 
 Parágrafo único – Considera-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por passagem 
forçada, a logradouro público. 
 
 

SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 159 – A Taxa de iluminação pública será cobrada de acordo com os seguintes 
índices: 
 I – imóveis residenciais – 4% da UNIF por mês; 
 II – imóveis comerciais – 10% da UNIF por mês; 



 III – imóveis industriais – 20% da UNIF por mês. 
 § 1º - Os imóveis que tenham mais de uma utilização serão taxados pelos valores 
maiores a que se referem os incisos deste artigo. 
 § 2º - Ficam isentos de pagamento da Taxa de Iluminação Pública os imóveis situados 
fora do raio de 20 metros do ponto de iluminação. 
 § 3º - A concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica, no prazo de 60 
(sessenta) dias deverá sustar a cobrança da taxas de iluminação pública dos imóveis não 
beneficiados com esse serviço. 
 § 4º - Ficam isentos da Taxa de que trata este artigo os templos de qualquer culto. 
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 160 – As Taxas serão lançadas anualmente, em nome do contribuinte, como base 
nos dados constantes do cadastro imobiliário, aplicando-se, no que couber, as normas 
estabelecidas para o Imposto Predial e Territorial Urbano. 
 
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 161 – A Taxa será paga na forma e prazos regulamentares. 
 
 

CAÍTULO  VIII 
TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

SEÇÃO  I 
INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 162 – A Taxa é devida, uma única vez pela utilização, efetiva ou potencial, de 
qualquer dos seguintes serviços:  
 I – pavimentação da parte carroçável das vias e logradouros públicos; 
 II – substituição da pavimentação anterior por outra; 
 III – terraplenagem superficial; 
 IV – obras de escoamento local; 
 V – colocação de  guias e sarjetas; 
 VI – consolidação do leito carroçável. 
 Art. 163 – Antes de iniciados os serviços de pavimentação a Prefeitura divulgará aviso, 
pela imprensa oficial ou em órgão de circulação local, especificando: 
 I – as ruas, trechos ou áreas que serão pavimentadas; 
 II – o custo orçado das obras e o seu prazo de duração; 
 III – a firma empreitada, subempreitada ou contratante que realizará o serviço, se o 
serviço for executado por terceiros; 
 IV – a área total a ser pavimentada e o custo do metro quadrado de pavimentação; 
 V – o tipo de pavimentação, bem como outras características que sirvam para identificá-
la. 



 Parágrafo único – considerá-se também lindeiro o bem imóvel de acesso, por passagem 
forçada, a logradouro público. 
 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

Art. 167 – O Contribuinte da Taxa e o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor 
a qualquer título de bem imóvel lindeiro a logradouro público beneficiado pelos serviços. 

 
 

SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 168 – A Taxa será calculada multiplicando-se o número de metros de testada do 
imóvel beneficiado pela pavimentação, pela metade da largura da faixa carroçável e pelo custo 
do metro quadrado pavimentado. 
 Art. 169 – A testada ideal e seu cálculo serão objetivos de regulamento.  
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 170 – Realizado o serviço de pavimentação e conhecido o seu custo, este será 
publicado e serão fixadas as respectivas cotas pela repartição competente. 
 Art. 171 – A Taxa será lançada em nome do contribuinte, com base nos dados do 
cadastro imobiliário. 
 
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 172 – A Taxa será paga parceladamente, de conformidade com o disposto me 
regulamento. 
 Parágrafo único – O pagamento feito de uma só vez e até a data de vencimento da 
primeira gozará do desconto de 20%. 
 
 

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 
 

CAPÍTULO  IX 
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

SEÇÃO  I 
INCIDÊNCIA 

 
 



 Art. 173 – Nenhum estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços, 
agropecuário e de demais atividades poderá localizar-se no Município, sem prévio exame e 
fiscalização das condições de localização concernentes à segurança, à higiene, à saúde, à 
ordem, aos costumes, ao exercício de atividades dependentes de concessão ou permissão do 
poder público à tranqüilidade pública ou ao respeito à prosperidade e aos direitos individuais ou 
coletivos, bem como ao cumprimento da legislação urbanística. 
 Parágrafo único – pela prestação dos serviços de que trata o “caput” deste artigo cobrar-
se-á a Taxa independemente da concessão da licença. 
 Art. 174 – A licença será válida para o exercício em que for concedida, ficando sujeita a 
renovação no exercício seguinte. 
 Parágrafo único – Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudança de 
ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de 
local. 
 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

 Art. 175 – Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica que explore qualquer 
atividade em estabelecimento sujeito à fiscalização. 
 
 

SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 176 – A Taxa será calculada de acordo com a tabela do Anexo II a esta lei. 
 § 1º - No caso de atividades múltiplas exercidas no mesmo local, a Taxa será calculada 
e devida sobre a que estiver sujeita ao maior ônus fiscal. 
 § 2º - No caso de despacho desfavorável definitivo, ou desistência do pedido de licença, 
a Taxa será devida em 25% do seu valor, equiparando-se a abandono do pedido, a falta de 
qualquer providência da parte interessada que importe em arquivamento do processo. 
 
 

SEÇÃO  IV 
 
 

 Art. 177 – A Taxa será lançada em nome do contribuinte, com base nos dados do 
cadastro fiscal. 
 Art. 178 – O contribuinte é obrigado a comunicar à Prefeitura, dentro de 20 dias, para 
fins de atualização cadastral, as seguintes ocorrências: 
 I – alteração da razão social ou do ramo de atividade; 
 II – alteração na forma societária. 
 
 
 
 
 
 



SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 179 – A Taxa será arrecadada de acordo com o disposto em regulamento. 
 
 

CAPÍTULO  X 
TAXA DE LIENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO  

EM HORÁRIO ESPECIAL 
 
 

 Art. 180 – A Taxa é devida pela atividade municipal de fiscalização a que se submete 
qualquer pessoa que pretenda manter aberto estabelecimento para horários normais de 
funcionamento. 
 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

 Art. 181 – Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica responsável pelo 
estabelecimento sujeito à fiscalização. 
 
 

SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 182 – A Taxa será calculada de acordo com a tabela do Anexo III a esta lei. 
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 183 – A Taxa será lançada em nome do contribuinte com base nos dados do 
cadastro fiscal. 
 
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 184 – A Taxa será arrecadada de acordo com o disposto em regulamento. 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO  XI 
TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE 

SEÇÃO  I 
INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 185 – A Taxa tem como fator gerador a atividade municipal de fiscalização a que se 
submete qualquer pessoa que pretende utilizar ou explorar por qualquer meio, publicidade em 
geral, seja em vias e logradouros públicos ou em locais deles visíveis ou de acesso ao público. 
 Art. 186 – Não estão sujeitos  a Taxa os dizeres indicativos relativos à: 

a) hospitais, casas de saúde e congêneres, sítios, granjas, chácaras e fazendas, 
firmas, engenheiros, arquitetos ou profissionais responsáveis pelo projeto e 
execução de obras, quando nos locais destas. 

b) Propaganda eleitoral, política, atividade sindical, culto religioso e atividades de 
administração pública; 

c) Expressões de propriedade e de indicação. 
 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

 Art. 190 – Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica interessada no exercício da 
atividade definida na Seção I deste Capítulo. 
 
 

SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 191 – A Taxa será calculada de acordo com a tabela do Anexo IV. 
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 192 – A Taxa será lançada em nome da pessoa que desempenhe a atividade de 
publicidade. 
 
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 193 – A Taxa será arrecadada de acordo com o disposto em regulamento. 
 
 

CAPÍTULO  XII 
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 



SEÇÃO  I 
INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 194 – A Taxa tem como fato gerador a atividade municipal de vigilância, controle e 
fiscalização do comprimento das exigências municipais a que se submete qualquer pessoa que 
pretenda realizar obras particulares de construção civil, de qualquer espécie, bem como 
pretenda fazer arruamentos ou loteamentos em terrenos particulares. 
 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

 Art. 195 – Contribuinte da Taxa é a pessoa interessada na realização das obras sujeitas 
a licenciamento ou a fiscalização do Poder Público. 
 
 

SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 196 – A Taxa será calculada de acordo com a tabela do Anexo V. 
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 197 – A Taxa será lançada em nome do contribuinte uma única vez. 
 Parágrafo único – Na hipótese do deferimento do pedido e não início da obra no prazo 
de 6 meses, ocorrerá nova incidência da Taxa. 
 
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 198 – A Taxa será arrecadada na entrada do requerimento de concessão da 
respectiva licença. 
 
 

CAPÍTULO  XIII 
TAXA DE ABATE DE ANIMAIS 

SEÇÃO  I 
INCIDÊNCIA 

 
 



 Art. 199 – O abate de animal destinado ao consumo público, quando feito fora de 
matadouro municipal, só será permitido mediante licença da Prefeitura, precedida de inspeção 
sanitária. 
 Art. 200 – A Taxa tem como fato gerador a inspeção sanitária de que trata o artigo 
anterior, desde que verificada a não existência de fiscalização federal ou estadual. 
 
 

SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

 Art. 201 – O contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica interessada no abate ao 
animal. 
 
 

SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 202 – A Taxa será calculada de acordo com a tabela do Anexo VI. 
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 203 – A Taxa será lançada em nome do contribuinte sempre que for requerida a 
respectiva licença. 
 
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 204 – A Taxa será arrecadada no ato do requerimento, independentemente da 
concessão da licença. 
 
 

CAPÍTULO  XIV 
TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

SEÇÃO  I 
INCIDÊNCIA 

 
 

 Art. 205 – A Taxa tem como fato gerador a atividade municipal de vigilância, controle e 
fiscalização do cumprimento das exigências municipais a que se submete qualquer pessoa que 
ocupe vias e logradouros públicos com  veículos, barracas, tabuleiros, mesas, aparelhos e 
qualquer outro móvel ou utensílio para fins comerciais ou de prestação de serviços. 
 
 



SEÇÃO  II 
SUJEITO PASSIVO 

 
 

 Art. 206 – Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica que ocupa área nas vias e 
logradouros públicos nos t ermos do artigo anterior. 
 
 

SEÇÃO  III 
CÁLCULO DA TAXA 

 
 

 Art. 207 – A Taxa será calculada de acordo com a tabela do Anexo VII. 
 
 

SEÇÃO  IV 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 208 – A Taxa será lançada em nome do contribuinte com base nos dados do 
cadastro fiscal. 
 
 

SEÇÃO  V 
ARRECADAÇÃO 

 
 

 Art. 209 – A Taxa será arrecadada de acordo com o disposto em regulamento. 
 
 

CAPÍTULO  XV 
INFRAÇÕES E PENALIDADES RELATIVAS ÀS TAXAS  

DE PODER DE POLÍCIA 
 
 

 Art. 210 – As infrações serão punidas com as seguintes penalidades: 
 I – cassação da licença, a qualquer tempo, quando deixarem de existir as condições 
exigidas para a sua concessão. 
 II – multa de 100% do valor da Taxa, no exercício de qualquer atividade sujeita ao poder 
de polícia sem a respectiva licença. 
 Parágrafo único – O contribuinte da Taxa de Licença para localização e funcionamento 
estará sujeito ao fechamento de estabelecimento quando deixar de cumprir as intimações 
expedidas pela Prefeitura. 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO  VI 
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

 
 

 Art. 211 – A contribuição de melhoria será cobrada pelo Município, para fazer face ao 
custo de obras públicas, tendo como limite total a despesa realizada, especificamente nos 
seguintes casos: 
 I – abertura, pavimentação, nivelamento, retificação, impermeabilização, instalação de 
esgotos pluviais e/ou sanitários e outros melhoramentos de vias e logradouros públicos; 
 II – proteção contra inundação, saneamento, drenagem, retificação e regularização de 
cursos d’água; 
 III – serviços e obras de abastecimento de água potável; 
 IV – arborização e obras paisagísticas, em geral. 
 Art. 212 – As obras ou melhoramentos que justifiquem a cobrança da contribuição de 
melhorias só poderão ser taxadas mediante anuência prévia da maioria dos proprietários, 
diretamente beneficiados. 
 Art. 213 – A contribuição de melhorias será determinada pelo rateio proporcional de 
parte do custo da obra entre os imóveis beneficiados, computando-se como custo da obra, além 
das despesas com sua execução propriamente dita, as despesas de estudos, projetos, 
fiscalização, administração e as decorrentes de operações financeiras, inclusive financiamento e 
empréstimos, e poderá ter sua expressão monetária atualizada na época do lançamento 
mediante aplicação de coeficiente de correção monetária, de acordo com a variação do valor 
unitário do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) ou outro índice que o substituir. 
 Parágrafo único – Quando a obra for concluída gradativamente, a contribuição de 
melhoria poderá ser cobrada proporcionalmente ao valor da parte executada, a critério da 
administração Municipal. 
 Art. 214 – Para cobrança da contribuição de melhoria, deve-se-á, antes do início da 
execução da obra: 
 I – publicar edital com os seguintes elementos: 

a) memorial descritivo do projeto; 
b) orçamento do custo de obra a ser ressarcida pela contribuição, com o 

correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados; 
c) delimitação da área direta ou indiretamente beneficiada e a relação dos imóveis 

compreendidos; 
II – fixar no edital, prazo não inferior a 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação, para 

impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao 
impugnante o ônus da prova. 

Art. 215 – A impugnação de que trata o inciso II do artigo anterior, deverá ser 
apresentada por petição dirigida ao órgão da Administração Municipal que fizer publicar o edital, 
para formação do respectivo processo administrativo de instrução e julgamento. 

§ 1º - A petição de impugnação não suspenderá o início ou o prosseguimento da obra e 
nem terá o efeito de obstar a Administração Municipal na prática dos atos necessários ao 
lançamento e cobrança da contribuição de melhoria. 

 § 2º - A impugnação será julgada pelo órgão a que se referir o caput deste artigo, 
cabendo recurso da decisão, no prazo de 10 (dez) dias, para o Prefeito Municipal. 

Art. 216 – Responde pelo pagamento da Contribuição de Melhoria o proprietário ou o 
titular do domínio útil do imóvel ao tempo de seu lançamento, transmitindo-se esta 
responsabilidade aos adquirentes ou sucessores a qualquer título. 



Art. 217 – No cálculo da Contribuição de Melhoria, deverão ser individualmente 
considerados os imóveis constantes dos loteamentos aprovados ou fisicamente divididos em 
caráter definitivo. 

Art. 218 – Quando houver condomínio de edificação, dividido em várias unidades, ou de 
vila, a contribuição será lançada, individualmente, em nome de cada um dos titulares das 
unidades. 

Parágrafo Único – Os bens indivisos serão considerados como pertencentes a um só 
proprietário, e aquele que for lançado terá direito de exigir dos condôminos as parcelas que lhes 
couberem. 

Art. 219 – No caso de desmembramento de imóvel já lançado, e mediante requerimento 
do interessado, o lançamento poderá ser, desdobrado em tantos outros quantos forem os 
imóveis em que efetivamente, se subdividir o primitivo. 

Parágrafo Único – Para efetuar os novos lançamentos previstos neste artigo a quota 
relativa a propriedade primitiva será distribuída de forma que a soma dessas novas quotas 
corresponda a quota global anterior. 

Art. 220 – Por ocasião do respectivo lançamento os proprietários dos imóveis 
beneficiados deverão ser notificados, diretamente ou por edital do valor da contribuição de 
melhoria lançada, do local, forma e prazo de pagamento, e dos elementos que integram o 
respectivo cálculo, inclusive o demonstrativo de custos, bem como do prazo para impugnação do 
lançamento não inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 1º - A impugnação do lançamento deverá ser apresentada por petição dirigida ao 
Secretário Municipal de Fazenda para formação de respectivo processo administrativo e terá por 
objeto reclamação do contribuinte contra erro. 

I – na localização e dimensões do imóvel; 
II – no valor da contribuição; e 
III – no número de prestações. 
§ 2º - Da decisão proferida pelo Secretário Municipal de Fazenda, caberá recurso no 

prazo de 10 (dez) dias, sem efeito suspensivo, para o Prefeito Municipal. 
Art. 221 – A contribuição de melhoria será paga pelo contribuinte em prestações 

mensais, conforme fixado na notificação de lançamento. 
§ 1º - As prestações de pagamento da contribuição de melhoria serão trimestralmente 

corrigidas monetariamente, de acordo com a variação do valor unitário da Unidade Fiscal. 
§ 2º - E facultado ao contribuinte antecipar o pagamento das prestações devidas, 

podendo gozar dos descontos estabelecidos na notificação a que se refere o artigo anterior. 
Art. 222 – Iniciada que seja a execução de qualquer obra ou melhoramento sujeito à 

contribuição de melhoria, a Secretaria Municipal de Fazenda será cientificada para as anotações 
devidas. 

 
 

LIVRO SEGUNDO 
NORMAS GERAIS TRIBUTÁRIAS 

TÍTULO  I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 
DOS CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 
 

 Art. 223 – A capacidade jurídica para cumprimento da obrigação tributária decorre do 
fato de a pessoa encontrar-se nas situações previstas em lei, dando lugar a referida obrigação. 
 Parágrafo Único – A capacidade tributária passiva independe: 



 I – Da capacidade civil das pessoas naturais; 
 II – De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem em privação ou 
limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta 
de seus bens, ou negócios. 
 III – De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastante que configure ma 
unidade econômica ou profissional. 
 Art. 224 – São pessoalmente responsáveis: 
 I – O adquirente ou remitente, pelos débitos relativos a bem imóvel, existente à data do 
título de transferência, salvo quando conste deste prova de plena quitação, limitada esta 
responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo preço; 
 II – O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos débitos tributários do “de 
cujus”, existentes até a data da partilha ou adjudicação, limitada a responsabilidade ao montante 
do quinhão do legado ou da meação; 
  III – O espólio, pelos débitos tributário do “de cujus” existentes à data de abertura da 
sucessão. 
 Art. 225 – A pessoa jurídica de direito privado, que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos fusionados, transformadas ou 
incorporadas. 
 Parágrafo Único – O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas 
jurídicas de direito privado quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por 
qualquer sócio remanescente, ou seu espólio sob a mesma ou outra razão social, denominação, 
ou sob firma individual. 
 Art. 226 – Quando o adquirente de posse, domínio útil ou propriedade do bem imóvel já 
lançado for pessoa jurídica imune, vencerão antecipadamente as prestações vincendas relativas 
ao Imposto Predial e Territorial Urbano respondendo por elas o alienante. 
 Art. 227 – A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial, ou profissional e 
continuar a respectiva exploração sob a mesma outra razão social, denominação ou sob firma 
individual, responde pelos débitos tributários relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, 
devidos até a data do respectivo ato: 
 I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade 
tributados; 
 II – subsidiariamente com o alienante se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro 
de 6 (seis) meses, contados da data de alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo 
de comércio, indústria ou profissão. 
 228 – Respondem solidariamente com o contribuinte nos atos em que intervierem ou 
pelas omissões por que forem responsáveis: 
 I – Os pais, pelos débitos tributários dos filhos menores; 
 II – Os tutores e curadores, pelos débitos tributários dos seus tutelados ou curatelados; 
 III – Os administradores de bens de terceiros, pelos débitos tributários destes; 
 IV – O inventariante, pelos débitos tributários do espólio; 
 V – O síndico e o comissário, pelos débitos tributários de massa falida ou do 
concordatário; 
 VI – Os tabeliães, escrivães, e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos 
sobre os atos praticados, por eles ou perante eles, em razão de seu ofício; 
 VII – Os sócios, pelos débitos tributários de sociedade de pessoas, no caso de 
liquidação. 
 Parágrafo Único – O disposto neste artigo somente se aplica, quanto a penalidades, às 
de caráter moratório. 



 Art. 229 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos: 
 I – As pessoas referentes no artigo anterior; 
 II – Os mandatários, os prepostos e empregados; 
 III – Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 
 
 

CAPÍTULO  II 
LANÇAMENTO 

 
 

 Art. 230 – Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular 
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. 
 Parágrafo Único – A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, 
sob pena de responsabilidade funcional. 

Art. 231 – O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e 
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
 § 1º - Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato 
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, 
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgante ao crédito 
maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para efeito de atribuir 
responsabilidade tributária a terceiros. 
 § 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos 
de tempo desde que a respectiva Lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se 
considera ocorrido. 
  Art. 232 – O contribuinte será notificado do lançamento do tributo no domicílio tributário, 
na sua pessoa, na de seu familiar, representante ou proposto.  
 § 1º - Quando o contribuinte alegar domicílio tributário fora do território do Município, a 
notificação far-se-á por via postal registrada, com aviso de recebimento.  
 § 2º - A notificação far-se-á por edital na impossibilidade da entrega do aviso respectivo 
ou no caso de recusa de seu recebimento. 
 Art. 233 – A notificação de lançamento conterá: 
 I – O nome do sujeito passivo; 
 II – O valor do tributo, sua alíquota e base de cálculo; 
 III – A denominação do tributo e o exercício a que se refere; 
 IV – O prazo para recolhimento do tributo;  
 V – O comprovante para o órgão fiscal, de recebimento pelo contribuinte; 
 VI – O domicílio tributário do sujeito passivo. 
 Art. 234 – O lançamento do tributo independe: 
 I – Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. 
 II – Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 
 Art. 235 – O lançamento do tributo não implica em recolhimento da legitimidade de 
propriedade, de domínio útil ou de posse de bem imóvel, nem a regularidade do exercício de 
atividade ou da legalidade das condições do local, instalações, equipamentos ou obras. 



 Art. 236 – Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, poderão ser efetuados 
lançamentos omitidos ou viciados por irregularidade ou erro de fato. 
 
  

CAPÍTULO  III 
ARRECAÇÃO 

 
 

 Art. 237 – O pagamento do tributo será efetuado, pelo contribuinte, responsável ou 
terceiro, em moeda corrente, na forma e prazos fixados na legislação tributária. 
 § 1º - Será permitido o pagamento por meio de cheque, respeitadas as normas legais 
pertinentes, considerando-se extinto o débito somente com o resgate da importância pelo 
sacado. 
 § 2º - Considera-se pagamento do respectivo tributo, por parte do contribuinte, o 
recolhimento por retenção na fonte pagadora nos casos previstos em lei, e desde que o sujeito 
passivo apresente o comprovante do fato, ressalvada a responsabilidade do contribuinte quanto 
à liquidação do crédito fiscal. 
 Art. 238 – O contribuinte que optar pelo pagamento do débito em quota única poderá 
gozar do desconto de 10%. 
 Art. 239 – Todo recolhimento de tributo deverá ser efetuado em órgão arrecadador da 
Prefeitura ou estabelecimento de crédito autorizado pela Administração, sob pena de sua 
nulidade. 
 Art. 240 – O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento: 
 I – Quando parcial, das prestações em que se decomponha; 
 II – Quando total de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. 
 Art. 241 – É facultada à Administração a cobrança em conjunto, de Impostos e Taxas, 
observadas as disposições da legislação tributária. 
 Art. 242 – A aplicação de penalidade não dispensa o cumprimento da obrigação 
tributária principal ou acessória. 
 Art. 243 – A falta de pagamento do  débito tributário nas datas dos respectivos 
vencimentos, independentemente de procedimento tributário, importará na cobrança, em 
conjunto, dos seguintes acréscimos: 
 I – Multas de: 
 a) 10% (dez por cento) sobre o valor do tributo quando o pagamento for efetuado até 30 
(trinta) dias após o vencimento; 
 b) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do tributo quando o pagamento for efetuado até 
60 (sessenta) dias após o vencimento; 
 c) 30% (trinta por cento), sobre o valor do tributo quando o pagamento for efetuado 
depois de decorridos mais de 60 (sessenta) dias do vencimento.  
 II – Juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês 
imediato ao seu vencimento, considerado mês qualquer fração; 
 III – Correção monetária do débito, mediante a aplicação dos coeficientes de atualização 
aprovados pela Administração Federal. 
 Parágrafo único – Na existência de depósito administrativo premonitório da correção 
monetária, o acréscimo previsto no inciso III deste artigo será exigido apenas sobre o valor da 
importância não coberta pelo depósito. 
 Art. 244 – O débito não recolhido no seu vencimento, respeitado o disposto no artigo 
anterior se constituirá em Dívida Ativa para efeito de cobrança judicial, desde que regularmente 
inscrito na repartição administrativa competente. 



 Art. 245 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 
contados da data da sua constituição definitiva. 
 Parágrafo único – A prescrição se interrompe: 
 I – Pela citação pessoal feita ao devedor; 
 II – Pelo protesto judicial; 
 III – Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
 IV – Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial que importe em 
reconhecimento do débito pelo devedor. 
 Art. 246 – O débito vencido poderá, a critério do órgão fazendário, ser parcelado em até 
10 pagamento iguais, mensais e sucessivos. 
 § 1º - O parcelamento só será deferido mediante requerimento do interessado, o que 
implicará no reconhecimento da dívida. 
 § 2º - O não pagamento da prestação da data fixada no respectivo acordo importa na 
imediata cobrança judicial, ficando proibida a sua renovação ou novo parcelamento para o 
mesmo débito. 
  

CAPÍTULO  IV 
RESTITUIÇÃO 

 
 Art. 247 - O sujeito passivo terá direito à restituição total ou parcial das importâncias 
pagas a título de tributo, nos seguintes casos: 

I - Cobrança ou pagamento espontâneo de crédito tributário indevido ou maior que o 
devido, em face da legislação tributária, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato 
gerador efetivamente ocorrido; 

II - Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota, no cálculo do 
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao 
pagamento; 

III - Reforma, anulação, revogação, ou rescisão de decisão condenatória. 
Art. 248 – O pedido de restituição, que dependerá de requerimento da parte interessada, 

somente será conhecida desde que juntada notificação da Prefeitura, que acuse crédito do 
contribuinte, ou prova de pagamento do tributo, com apresentação das razões da ilegalidade ou 
irregularidade do pagamento. 

Art. 249 - A restituição do tributo que por sua natureza, comporte transferência do 
respectivo encargo financeiro; somente será feita aquém prove haver assumido o referido 
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro estar por este expressamente autorizado a 
recebê-la. 

Art. 250 – A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à devolução, na mesma 
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias que tiverem sido recolhidas, salvo 
as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição 

§ 1º - A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da 
decisão definitiva que a determinar. 

§ 2º - Será aplicada a correção monetária relativamente à importância restituída. 
Art. 251 – O despacho em pedido de restituição deverá ser efetivado dentro do prazo de 

um ano, contado da data do requerimento da parte interessada. 
Art. 252 – A autoridade administrativa poderá determinar que a restituição se processe 

através de compensação com crédito tributário do sujeito passivo. 
Art. 253 - O direito de pleitear a restituição total ou parcial do tributo extingue-se com o 

decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: 
I - Nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 147, da data de extinção do crédito tributário; 



II - Na hipótese do inciso III do art. 147, da data em que se tornar definitiva a decisão 
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado ou 
revogado a decisão condenatória. 
  

CAPÍTULO  V 
INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
 Art. 254 - Constitui infração fiscal toda ação ou omissão que importe em inobservância, 
por parte do contribuinte, responsável ou terceiro, das normas estabelecidas na Lei tributária. 
 Parágrafo único – A responsabilidade por infrações da legislação tributária, independe 
da intenção do agente, ou do responsável, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do 
ato. 
 Art. 255 – Respondem pela infração, em conjunto ou isoladamente, as pessoas que, de 
qualquer forma, concorram para a sua prática ou delas se beneficiem.  
 Art. 256 – O contribuinte, o responsável, ou demais pessoas envolvidas em infrações, 
poderão apresentar denúncia espontânea de infração da obrigação acessória, ficando excluída 
da respectiva penalidade, desde que a falta seja corrigida imediatamente ou se for o caso, 
efetuado o pagamento do tributo devido, com os acréscimos legais cabíveis, ou depositada a 
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 
apuração. 
 § 1º - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a inflação.  
 § 2º - A apresentação de documentos obrigatórios à Administração não importa em 
denúncia espontânea, para os fins do disposto neste artigo. 
 Art. 257 – A lei tributária que define infração ou comina penalidade, aplica-se a fatos 
anteriores à sua vigência, em relação a ato não definitivamente julgado, quando: 
 I – Exclua a definição do fato como infração; 
 II – Comina penalidade menos severa que a anteriormente prevista para o fato. 
 

CAPÍTULO  VI 
IMUNIDADE ISENÇÕES 

 
 Art. 258 – É vedado ao Município instituir imposto sobre: 
 I – O patrimônio ou os serviços da União, dos Estados e do Distrito Federal; 
 II – Os templos de qualquer culto, assim considerados os locais onde se celebrem as 
cerimônias públicas; 
 III – O patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos e de instituições de 
educação ou de assistência social. 
 § 1º - O disposto no inciso I é extensivo às autarquias no que se refere ao patrimônio e 
aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes; mas não se 
estende aos serviços públicos concedidos nem exonera o promitente comprador da obrigação de 
pagar imposto que incida sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda. 
 Art. 259 – O disposto no inciso III do artigo anterior é subordinado à observância dos 
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 
 I - Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de  
lucro ou participação no seu resultado; 
 II – Aplicarem integralmente no País; os seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos institucionais; 
 III – Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 



 Parágrafo único – Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade 
competente suspenderá a aplicação do benefício. 
 Art. 260 – A imunidade não exclui o cumprimento das obrigações acessórias previstas 
nas legislações tributárias, sujeitando-se a sua desobediência à aplicação de penalidades. 
 Parágrafo único – O disposto neste artigo abrange também a prática do ato, prevista em 
lei, asseguratório do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. 
 Art. 261 – A concessão de isenções apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem 
pública ou de interesse do Município; não poderá  ter caráter pessoal e dependerá de lei 
aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara de Vereadores. 
 Art. 262 – A isenção não desobriga o sujeito passivo do cumprimento das obrigações 
acessórias. 
 Art. 263 – A documentação do primeiro pedido de reconhecimento de imunidade ou de 
isenção que comprove os requisitos para a concessão do benefício, poderá servir para os 
exercícios fiscais subseqüentes, devendo o contribuinte, no requerimento de renovação, indicar 
o número do processo administrativo anterior e, se for o caso, oferecer as provas relativas ao 
novo exercício fiscal. 
 

TÍTULO III 
DO PROCEDIMENTO FISCAL 

CAPÍTULO  I 
PRIMEIR INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

 
 Art. 264 – O procedimento fiscal terá início com: 
 I – a lavratura do auto de infração; 
 II – a lavratura do termo de apreensão de livros ou de documentos fiscais; 
 III – A impugnação, pelo sujeito passivo, de lançamento ou ato administrativo dele 
decorrente. 
 Art. 265 – Verificando-se infração de dispositivo da legislação tributária, que importe ou 
não em evasão fiscal, lavrar-se-á o auto de infração. 
 Art. 266 – O auto da infração será lavrado por autoridade administrativa competente e 
conterá: 
 I – O local, a data e a hora da lavratura; 
 II – O nome e o endereço do infrator, com a respectiva inscrição, quando houver; 
 III – A descrição clara e precisa do fato que constitui a infração, e, se necessário as 
circunstâncias pertinentes; 
 IV – A capitulação, do fato, com citação expressa do dispositivo legal infringido que 
defina a infração, e do que lhe comine penalidade; 
 V – A intimação para apresentação de defesa ou pagamento do tributo, com os 
acréscimos legais, ou penalidades, dentro do prazo de 20 (vinte) dias; 
 VI – A assinatura do agente autuante e a indicação de seu cargo e função; 
 VII – A assinatura do autuante ou infrator, ou a menção da circunstância de que o 
mesmo não pode ou se recusou a assinar; 
 § 1º - A assinatura do autuado não importa em confissão nem a sua falta ou recusa em 
nulidade do auto ou agravamento da infração. 
 § 2º - As omissões ou incorreções do auto de infração não invalidam quando do 
processo constem elementos suficientes para a determinação da infração e a identificação da 
pessoa do infrator. 
 Art. 267 – O processamento do auto terá um curso histórico e informativo, com as folhas 
numeradas e rubricadas, e os documentos, informações  e pareceres. 
 Art. 268 – O autuado será intimado da lavratura do auto de infração. 



 I – Pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de cópia do auto de infração ao 
próprio autuado, seu representante ou mandatário, contra assinatura recibo datado no original. 
 II – Por via postal registrada, acompanhada de cópia do auto de infração, com aviso de 
recebimento a ser datado, firmado e devolvido pelo destinatário ou pessoa de seu domicílio; 
 III – Por publicação feita em qualquer meio de divulgação oficial do Município, na sua 
íntegra ou de forma resumida, quando improfícuos os meios previstos nos incisos anteriores. 
 Art. 269 – Conformando-se o autuado com o auto de infração, e desde que efetue o 
pagamento das importâncias exigidas dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da respectiva 
lavratura, o valor das multas, exceto a moratória será reduzido de 50% (cinqüenta por cento). 
 Art. 270 – Poderão será apreendidos bens móveis, inclusive mercadorias, existentes em 
poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam prova de infração da legislação 
tributária. 
 Parágrafo único – A apreensão pode compreender livros ou documentos, quando 
constituam prova de fraude, simulação, adulteração ou falsificação. 
 Art. 271 – A apreensão será objeto de lavratura de termo de apreensão, devidamente 
fundamentado, contendo a descrição dos bens ou documentos apreendidos com indicação do 
lugar onde ficaram depositados, e o nome do depositário, se for o caso, além dos demais 
elementos indispensáveis à identificação do contribuinte e descrição clara e precisa do fato, e a 
indicação das disposições legais. 
 Parágrafo único – O autuado será intimado da lavratura do termo de apreensão na forma 
da intimação da lavratura do auto de infração. 
 Art. 272 – A restituição dos documentos e bens apreendidos será feita mediante recibo. 
 Art. 273 – O sujeito passivo poderá impugnar a exigência fiscal, independentemente do 
prévio depósito, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação do lançamento, da 
intimação do auto de infração ou do  termo de apreensão, mediante defesa por escrito, 
alegando, de uma só vez toda a matéria que entender útil, e juntando os documentos 
comprobatórios das razões apresentadas. 
 § 1º - A impugnação da exigência fiscal mencionará: 

1) a autoridade julgadora a quem é dirigida; 
2) a qualificação do interessado e o endereço para intimação; 
3) os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;  
4) as diligências que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, desde que 

justificadas as suas razões; 
5) o objetivo visado. 

 § 2º - A impugnação terá efeito suspensivo da cobrança e instaurará a fase contraditória 
do procedimento. 
 Art. 274 – A autoridade administrativa determinará, de ofício ou a requerimento do 
sujeito passivo, a realização de diligências quando as entender necessárias, fixando-lhe o prazo, 
e indeferirá as que considerar prescindíveis, impraticáveis ou protelatórias.    
 Parágrafo único – Julgada improcedente a impugnação arcará com as custas o sujeito 
passivo. 
 Art. 275 – Preparado o processo para decisão, a autoridade administrativa proferirá 
despacho no prazo máximo de 30 (trinta) dias, resolvendo todas as questões debatidas e 
pronunciando-se sobre a procedência ou improcedência da impugnação. 
 § 1º - Decorrido o prazo definido neste artigo sem que tenha sido proferida a decisão, 
não serão computados juros e correção monetária a partir desta data. 
 § 2º - O impugnador será notificado o despacho mediante assinatura no próprio 
processo, por via postal registrada ou por edital quando se encontrar em local incerto e não 
sabido. 



 Art. 276 – Na hipótese de auto de infração, conformando-se o autuado com o despacho 
da autoridade administrativa denegatório da impugnação, e desde que efetue o pagamento das 
importâncias exigidas dentro do prazo para interposições de recurso, o valor das multas, exceto 
a moratória, será reduzido de 25% (vinte e cinco por cento) e o procedimento tributário 
arquivado. 
 

CAPÍTULO  II 
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

 
 Art. 277 – Do despacho da autoridade administrativa de primeira instância caberá 
recurso voluntário para Instância Administrativa superior. 
 Parágrafo único – O recurso terá efeito suspensivo da cobrança e deverá ser interposto 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da notificação do despacho de primeira 
instância. 
 Art. 278 – Quando o despacho da autoridade administrativa exonerar o sujeito passivo, 
ou a autuação, do pagamento do tributo ou de multa de valor originário superior de 25% (vinte e 
cinco por cento) da Unidade de Referência referida no artigo 210, seu prolator recorrerá de 
ofício, mediante declaração no próprio despacho. 
 Art. 279 – A decisão na Instância Administrativa superior será proferida no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento do processo, aplicando-se para a 
notificação do despacho as modalidades previstas para primeira instância. 
 Parágrafo único – Decorrido o prazo definido neste artigo em que tenha sido proferida a 
decisão não serão computados juros e correção monetária a partir desta data. 
 Art. 280 – A Instância Administrativa Superior será constituída na forma que a lei 
determinar. 
 Art. 281 – Da decisão da Instância Administrativa Superior caberá pedido de 
reconsideração ao Prefeito no prazo de 30 (trinta) dias. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 282 – São definitivas as decisões de qualquer instância, uma vez esgotado o prazo 
legal para interposição de recurso, salvo se sujeitas a recurso de ofício. 
 Art. 283 – Nenhum auto de infração será arquivado, nem cancelada multa fiscal, sem 
despacho da autoridade administrativa. 
 Art. 284 – Na hipótese de impugnação ser julgada improcedente, os tributos e 
penalidades impugnados ficam sujeitos a multa, juros de mora e correção monetária, a partir da 
data dos respectivos vencimentos, quando cabíveis. 
 § 1º - O sujeito passivo, ou autuado poderão evitar no todo ou em parte, a aplicação dos 
acréscimos na forma deste artigo, desde que efetuem o pagamento do débito e da multa 
exigidos, ou o depósito premonitório da correção monetária. 
 § 2º - Julgada procedente a impugnação, serão restituída ao sujeito passivo ou autuado, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do despacho ou decisão, as importâncias referidas 
no parágrafo anterior, acrescidas da correção monetária a partir da data em que foi efetuado o 
pagamento ou o depósito. 
  

TÍTULO  IV 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO  I 
FISCALIZAÇÃO 



 Art. 285 – Compete à Administração Fazendária Municipal, pelos órgãos especializados, 
a fiscalização do cumprimento das normas da legislação tributária. 
 Art. 286 – A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas sujeitas a obrigação 
tributária, inclusive nos casos de imunidade e isenção. 
 Art. 287 – A autoridade administrativa terá ampla faculdade de fiscalização, podendo 
especialmente: 
 I – exigir do sujeito passivo a exibição de livros comerciais e fiscais e documentos em 
geral, bem como solicitar seu competente, para prestar informações ou declarações; 
 II – apreender livros e documentos fiscais, nas condições e forma regulamentares. 
 Art. 288 – A escrita fiscal ou mercantil, com omissão de formalidades legais ou intuito 
defraude fiscal, será desclassificada, facultada à Administração o arbitramento dos diversos 
valores. 
 Art. 289 – O exame de livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais e 
demais diligências da fiscalização poderão ser repetidos, em relação a um mesmo fato ou 
período de tempo, enquanto não extinto o direito de proceder ao lançamento do tributo, ou da 
penalidade, ainda que já lançado e pago. 
 Art. 290 – Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade 
administrativa todas as informações de que disponham, com relação aos bens, negócios ou 
atividades de terceiros: 
 I – Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 
 II – Os bancos, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras; 
 III – As empresas de administração de bens; 
 IV – Os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
 V – Os inventariantes; 
 VI – Os síndicos, comissários e liquidatários; 
 VII – Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, 
ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 
 Parágrafo único – a obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de 
informações, quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a guardar 
segredo em razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 
 Art. 291 – Independentemente do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, 
para quaisquer fins, por parte de prepostos da Fazenda Municipal, de qualquer informação 
obtida em razão do ofício sobre a situação econômico-financeira e sobre a natureza e o estado 
dos negócios ou atividades das pessoas sujeitas à fiscalização. 
 § 1º - Excutuam-se do disposto neste artigo unicamente as requisições da autoridade 
judiciária, e os casos de prestação de mútua assistência para fiscalização de tributos e permuta 
de informações entre os diversos órgãos do Município, e entre a União, Estado e outros 
Municípios. 
 § 2º - A divulgação das informações, obtidas no exame de contas e documentos, 
constitui falta grave sujeita a penalidade da legislação pertinente. 
 Art. 292 – As autoridades da Administração Fiscal do Município poderão requisitar 
auxílio de força pública federal, estadual ou municipal, quando vítimas de embaraço ou desacato 
no exercício das funções de seus agentes, ou quando indispensável à efetivação de medidas 
previstas na legislação tributária. 
 

CAPÍTULO  II 
CONSULTA 

 



 Art. 293 – Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta sobre 
interpretação e aplicação da legislação tributária, desde que feita antes da ação fiscal e em 
obediência de normas estabelecidas. 
 Art. 294 – A consulta será dirigida a autoridade administrativa tributária, com 
apresentação clara e precisa do caso concreto e de todos os elementos indispensáveis ao 
entendimento da situação de fato, indicados os dispositivos legais, e instruída, se necessário, 
com documentos. 
 Art. 295 – Nenhum procedimento fiscal será promovido contra o sujeito passivo, em 
relação à espécie consultada, durante a tramitação da consulta. 
 Parágrafo único – Os efeitos previstos neste artigo não se produzirão em relação às 
consultas meramente protelatórias, assim entendidas as que versem sobre dispositivos claros da 
legislação tributária ou sobre tese de direito já resolvida por decisão administrativa ou judicial, 
definitiva ou passada em julgado. 
 Art. 296 – Na hipótese de mudança da orientação fiscal, a nova orientação atingirá a 
todos os casos, ressalvando o direito daqueles que anteriormente procederam de acordo com a 
orientação vigente até a data da modificação. 
 Art. 297 – A autoridade administrativa dará resposta à consulta no prazo de 90 (noventa) 
dias. 
 Parágrafo único – Do despacho proferido em processo de consulta não caberá recurso 
nem pedido de reconsideração. 
 Art. 298 – Respondida a consulta, o consulente será notificado para o prazo de 30 
(trinta) dias dar cumprimento a eventual obrigação tributária, principal ou acessória, sem prejuízo 
da aplicação de comunicações ou penalidades. 
 Parágrafo único – O consulente poderá evitar, no todo ou em parte, a exoneração do 
eventual débito por multa, juros de mora e correção monetária, efetuando o seu pagamento, ou o 
depósito premonitório de correção monetária, importâncias que se indevidas, serão restituídas 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação consulente. 
 Art. 299 – A resposta à consulta será vinculante para a Administração, salvo se obtida 
mediante elementos inexatos fornecidos pelo consulente. 
 

CAPÍTULO  III 
DÍVIDA ATIVA 

 
 Art. 300 – A Fazenda Municipal providenciará para que sejam inscritos na dívida ativa os 
contribuintes inadimplentes com as obrigações tributárias. 
 Art. 301 – Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, 
regularmente inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo 
fixado para pagamento, pelo regulamento ou por decisão final proferida em processo regular. 
 Parágrafo único – A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a 
liquidez do crédito. 
 Art. 302 – O termo de inscrição da dívida ativa autenticado pela autoridade competente, 
indicará obrigatoriamente: 
 I – O nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis bem como, sempre que 
possível, o domicílio ou a residência de um e de outro; 
 II – A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidas; 
 III – A origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em 
que seja fundado; 
 IV – A data em que foi inscrita; 
 V – Sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 



 Parágrafo único – a certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do 
livro e da folha da inscrição.  
 Art. 303 – A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a 
eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo da cobrança dela decorrente, 
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da 
certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado a prazo para defesa, que 
somente poderá versar sobre a parte modificada. 
  

CAPÍTULO  IV 
CERTIDÃO NEGATIVA 

 
 Art. 304 – A pedido do contribuinte será fornecida certidão negativa dos tributos 
Municipais, nos termos do requerido. 
 Art. 305 – Terão os mesmos efeitos da certidão negativa a que ressalvar a existência de 
créditos não vencidos, sujeitos a reclamação ou recursos com efeito suspensivo, ou em curso de 
cobrança executiva com efetivação  de penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 
 Art. 306 – A certidão negativa fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal 
exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados. 
 Art. 307 – O Município não celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência 
pública sem que o contratante ou proponente faça prova por certidão negativa, da quitação de 
todos os tributos devidos à Fazenda Municipal, relativos à atividade em cujo exercício contrata 
ou concorre. 
  

TÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 308 – O Município poderá firmar convênio com o Governo da União, do Estado e de 
outros Municípios, para a solução dos seguintes assuntos: 
 I – adoção de um único cadastro econômico-fiscal; 
 II – utilização do mesmo sistema de processamento de dados para controle e 
fiscalização de tributos; e 
 III – requisição de pessoal fazendário especializado. 
 Art. 309 – Fica criada a Unidade de Valor fiscal do Município, denominada Unidade 
Fiscal, para cálculo das importâncias fixas correspondentes a tributos, multas e limites para 
fixação de multas ou a limites de faixas para efeitos de tributação e quaisquer outros cálculos 
previstos na legislação Municipal. 
 Art. 310 – Os devedores, inclusive os falidos, declarados remissos são proibidos de 
transacionar, a qualquer título, com as repartições ou autarquias municipais. 
 § 1º - A proibição de transacionar compreende o recebimento de qualquer quantia ou 
crédito, que os devedores tenham com o Município e suas autarquias, a participação em 
concorrência pública, coleta ou tomada de preços e quaisquer atos que importem transação. 
 § 2º - A declaração de remissão será feita pela Secretaria Municipal de Fazenda, após 
decorridos 30 (trinta) dias em que se tornar irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão 
condenatória, desde que o devedor não tenha feito prova do pagamento da dívida ou de ter 
iniciado, em juízo, a ação anulatória do ato administrativo. 
 Art. 311 – A juízo da autoridade administrativa, poderá ser interditado o estabelecimento 
do contribuinte que não estiver com a municipalidade. 
 § 1º - A interdição será precedida de notificação expedida ao responsável pelo 
estabelecimento dando-lhe o prazo máximo de 10 (dez) dias, para o cumprimento da obrigação. 



 § 2º - A interdição não exime o faltoso do pagamento do imposto devido e das multas 
que lhe forem aplicáveis, de acordo com a lei. 
 Art. 312 – Aqueles que, depois de afixado o edital de interdição, continuarem a exercer 
suas funções, ficam sujeitos à multa equivalente a 10 (dez) Unidades Fiscais por dia que 
continuar no exercício de suas atividades, mediante a lavratura de sucessivos autos de infração. 
 Art. 313 – As multas oriundas da infração do artigo anterior, terão prioridade na inscrição 
da Dívida Ativa. 
 Art. 314 – Os prazos previstos neste Código contar-se-ão por dias corridos. 
 Parágrafo único – Não será computado no prazo, o dia inicial, prorrogar-se-á para o 
primeiro dia útil o vencimento do prazo que terminar em sábado, domingo ou feriado. 
 Art. 315 – Fica o Poder Executivo autorizado a baixar os regulamentos necessários ao 
fiel cumprimento dos dispositivos constantes da presente lei. 
 Art. 316 – Todos os expedientes ou requerimentos serão arquivados, decorridos 180 
(cento e oitenta) dias da data do despacho decisório, caso o interessado não adote as 
providências necessárias à sua conclusão. 
 Art. 317 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 1990. 
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