
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Paço Munlclpal 'Prêfelto João Osórlo Zorzettl"

LEI COMPLEMENTAR NO 12120'17
De 30 de Dezembro de2017

lnstitui o Código Tributário do Município de Taciba e
dá outras providências.

ALAIR ANTÔN|O BATISTA, Prefeito Municipal de Taciba,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçÕes egais, faz

saber que a Câmara Municipal Aprovou e ele Sanciona e

Promulga a seguinte Lei Complementarl

Art. 10 Esta Lei Complementar institui o Código Tributário Municipal de Taciba,
abranç1endo as normas gerais de direito tributário do Municipio, assim como as normas
aplrcáveis aos tributos municipais em espécie.

Art. 20 A LegislaÇáo Tributária Municipal é compreendida das leis, dos decretos e

das normas complementares que versem sobre tributos de competência municipal.
Parágrafo único. Compreendem normas complementares das leis e dos decretos.
| - as portarias, as instruçôes, avisos, ordens de serviÇos e outros atos normalivos

exped dos pelas autoridades administrativas;
ll - as decisões dos ôrgãos competentes das instâncias administrativas,
lll - as práticas reiteradas observadas pelas autoridades administrativas;
lV os convênios que o MunicÍpio tenha celebrado ou venha celebrar com as

entida,les da administração direta ou indireta, da União, do Estado ou de outros MunicÍpios.

Art. 3o As leis tflbutárias municipais serão regulamentadas por decreto, observando-
se:

l- as normas constitucionais vigentes;
ll - as normas gerais de Direito Tributário estabelecidas pelo Código Tributário

Nacional - L,ei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 - e legislação complementar federal
posterior,

lli - as normas gerais do lmposto sobre ServiÇos de Qualquer Natureza * ISSQN,
disciplrnadas pelas Leis Complementares Federais no 116/2003 eno 12312006,

lV - as disposiçõês destê Código e das dêmats leis municipais pertinentes à matéria
tributária,
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V - a jurisprudência pacificada construída em torno do assunto regulamentado,
especialmente pelo Supremo Tribunal Federal ê Superior Tribunal de Justiça.

§ ío O conteúdo e o alcance dos regulamentos restringir-se-ão aos das leis em
ÍunÇão das quais tenham sido expedidos, não podêndo, em especial;

l- dispor sobre matéria não tratada em let;

ll - acrescentar ou ampliar disposiçôes legais,
lll - suprimir ou limitar as disposiÇÕes legais;
lV - interprêtar a lei de modo a restringir ou ampliar o alcance dos seus dispositivos.

§ 20 A superveniência de decreto que trate de matéria anteriormente regulamentada
por instruÇão normativa suspenderá a eficácia desta.

LIVRO I

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS EM ESPECIE

Art. 40 lntegram o Sistema Tributário do Município os seguintes tributos.
I - os impostos sobre:

a) os Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN,
b) a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU,
c) a Transmissão inter vivos de Bens lmóveis e de direitos a eles relativos - lTBl.
ll - as taxas:
al em razão do exercício do poder de polícia do Municipio;
b) pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,

prestados ao contribuinte ou posto a sua disposição;
lll - as contribulÇões:

a) para o Custeio do Serviço de lluminação pública - Clp;
b) de fvlelhoria, decorrente de obras públicas.

TITULO I

DO IMPOSTO SOBRE SERVTÇOS _ TSSQN

CAPiTULO I

DO FATO GERADOR E INCIDÊNCIA

Art. 50 O lmposto Sobre Serviços de eualquer Natureza tem como fato gerador a
prestação de serviços constantes da Tabela l- Lista de serviços, anexa a esta Lei
comp ementar, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do
prestador

§ ío o imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou
cuja p'estação se tenha iniciado no exterior do país.

§ 20 Ressalvadas as exceÇões expressas na Lrsta de serviços referida no caput, os
servigos nela mencionados não ficam sujeitos ao lmposto sobre operaçôes Relativas à
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Crrculação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte lnterestadual e

lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de

mercadorias

§ 3o O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços
prestados mediante a utilização de bens e serviÇos públicos explorados economicamente
mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou
pedágio pelo usuário Íinal do serviço.

§ 40 A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço
prestado.

§ 50 O contribuinte quê exercer, em caráter permanente ou eventual, mais de uma
das atrvidades especificadas na Lista de Serviços, ficará sujeito ao imposto que incidir sobre
cada uma delas.

Art. 60 O imposto não incide sobre.
| - as exportações de serviÇos para o exterior do País;
ll - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos

diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e

íundaoões, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
lll - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos

depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de
crédito realizadas por instituições financerras;

lV - os atos cooperativos típicos praticados por cooperativas de trabalho;
V - descontos concedidos de forma incondicional pelo prestador do serviço.

§ 1o Não se enquadram no disposto no inciso los serviços desenvolvidos no Brasil,
cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

§ 20 Considera-se desconto incondicional o que não íor subordinado a evento futuro
e ince rto.

Art. 70 As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais oplantes pelo regime especial do Simples Nacional, criado pela Lei
Compementar Federai no 123, de 2006 e suas alteraçôes, estaráo sujeitos à legislação
nacional pertinente no que se reÍere ao ISSQN, aplicando-se o disposto nesta Lei ou em
outras leis municipais somente naquilo que couber ou não lhe contrariar.

CAPÍTULO II

DO ELEMENTO TEMPORAL

Art. 8o O fato gerador ocorre no momento da execuÇão do serviço, estando
compreendida neste conceito a mera disponibilidade jurídica da prestação a que faz jus o
tomador, independentemente do seu adimplemento.
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§ 1o No interesse da arrecadação e da Administração Tributária Municipal, o Poder
Executivo poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigaÇâo tributária a condição de
responsável pelo pagamento de imposto, cujo íato gerador deva ocorrer postenormente,

assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido.

§ 2o Nas hipóteses de serviços realizados por etapas, cada fase concluída gerará

uma nova incidência.

Art. 90 O servrço considera-se prestado e o imposto devido no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do
prestador. exceto nas hipóteses previstas nos incisos la XXlll, quando o imposto será
devido no municipio de Taciba.

l- do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § ío, do art. 50 desta Lei;

ll - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos
serviços descritos no subitem 3.05 da lista de serviços constante da Tabela l;

lll - da execuÇão da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.O2 e 7.19 da
lista de serviços constante da Tabela l,

lV - da demoliçáo, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista de
serviços constante da Tabela l;

V - das edificaçôes em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.05 da lista de serviços constante da Tabela l;

Vl - da execuçáo da varrição, coleta, remoÇão, incineração, tratamento, reciclagem,
separação e destjnação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos
serviÇos descritos no subitem 7.09 da lista de serviços constante da Tabela l;

Vll - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços
descri:os no subitem 7.10 da lista de serviços constante da Tabela l;

Vlll - da execução da decoração e lardrnagem, do corte e poda de árvores. no caso
dos serrviÇos descritos no subitem 7.1 1 da lista de serviços constante da Tabela l,

lX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes íísicos,
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista de sêrviÇos
constante da Tabela l,

X. do florestamento, reflorestamento, semeadurâ, adubação, reparaÇão de solo,
plantio silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração
florestal e dos serviÇos congêneres indissociáveis da formação, manutenÇão e colheita de
florestas, para quaisquer fins e por quaisquer metos, no caso dos serviços descrilos no
subitem 7.16 da lista de serviÇos constante da Tabela l;

Xl - da execução dos serviços de escoramento, contenÇão de encostas e
congeneres,
da Tabela l,

no caso dos serviços descritos no subitem 7.í7 da lista de serviços constante
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Xll - da limpeza e drâgagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da ljsta
de serviços constante da Tabela l,

Xlll. onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no
subitem í í .01 da lista de serviços constante da Tabela l,

XIV - quando a vigilância, monitoramento ou seguranÇa de bens, pessoas ou
semo\,entes ou o domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados forem neste
munic pio, no caso dos serviÇos descritos no subitem 11 .02 da lista de serviços constante da
Tabela l;

XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no
caso dos serviços descritos no subitem 1 1.04 da lista de serviços constante da Tabela l;

XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no
caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista dê serviços
constante da Tabela l,

XVll - no transporte, no caso dos serviços descritos pelo item '16.01 da lista de
serviços constante da Tabela l,

XVlll - quando o estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, o domicilio se der neste município, no caso dos serviços descritos pelo
subitern 17 05 da lista de serviços constante da Tabela l;

XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento,
organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem í 7.10 da lista de
serviços constante da Tabela l;

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, têrminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no
caso dos serviços descritos pelo item 20.01 da lista de serviços constante da Tabela l;

XXI - quando o domicilio do tomador se der neste município, no caso dos serviços
constantes dos subitens 4.22,4.23 e 5.09 da lista de serviços constante da Tabela l;

XXll - quando o domicilio do tomador se der neste município, no caso serviços
prestados pelas admintstradoras de cartão de credlto ou débito e demais descritos no
subitem 15.01 da sta de serviços constânte da Tabela l;

Xxlll - quando o domicilio do tomador se der neste município, no caso serviÇos
constantes dos subitens 10.04 e '15.09 da lista de servtços constante da Tabela l.

§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no município de Taciba:
l- no caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, quando aqui

exista extensâo de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer nalweza,
objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso,
compartilhado ou não.

ll - no caso dos serviÇos a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, quando aqui
exista extensão de rodovia explorada.

lll - na hipótese de serviços tomados de oulro muntcípio, quando o município sede do
prestador, descumprir o disposto no "caput" ou no § 1o do artigo 8o-A da Lei Complementar
116/031
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lV - no caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09 da lista de serviços da

Tabela l, quando declarado pelo tomador, pessoa jurídica ou física, este Município como
domicllio tributário;

V - no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e

débito descritos no subitem 15.01 da lista de serviços da Tabela l, quando os terminais
eletrônicos ou máquinas das operações efetivadas, forem registradas neste Município.

§ 20 Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento
prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos
no subitem 20.01.

Art. 10. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prêstar serviços, de modo permanente ou temporário, e que
conf ig rre unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimênto, sucursal, escritório de
representaçáo ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

§ 1o A existência de estabelecimento prestador é indicada pela conjugação parcial ou
total dos seguintes elementos:

l- manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos
necessárros à execuçâo dos serviços

ll - estrutura organizacional ou administrativa;
lll - inscrição ou menção nos órgãos fiscais, previdenciários, trabalhistas ou de

classe;

lV - indicaÇão como domicíljo fiscal para efeito de outros tributos, permanência ou
ânimo de permanência no local, para exploração econômica de atividade de prestação de
serviÇos,

V - indrcação do endereÇo ou telefone administrativo em impressos e formulários,
locação do imóvel, propaganda ou publicidade e fornecimento de energia eletrica ou água
em nome do prestador ou do seu representante;

Vl - outros elementos aptos para configurar a unidade econômica ou profissional no
Munic pio.

§ 20 Havendo habitualidade na atividade do prestador de serviço, nos limítrofes
municipais, poderá ser exigida a inscriÇão municipal, a critério da Fazenda Pública
l\ilunicrpal.

Art. 11. A incjdência do imposto independe.
I - da existência de estabelecimento fixo:
ll - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou

ad min istrativas, relativas à prestaqão do serviÇo;
lll - do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestaÇão de serviços;
lV - do intuito lucrativo do prestador de serviço.
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CAP|TULO III

DA BASE DE CÁLCULO E DA ALíQUOTA

Art. 12. Os contribuintes do imposto sobre serviços serão enquadrados no regime de
tributação íixa ou variável

§'lo A responsabilidade pela retençâo na fonte e recolhimento do imposto sobre
serviços somente poderá ser instituída no regime de tributação variável.

§ 2o Qualquer contribuinte sujeito à tributação faxa recolherá o imposto nos termos da
Tabela l.

§ 30 Considera-se serviço sob a forma de trabalho pessoal, para íins de tributação
fixa, a atividade profissional desenvolvida de modo individual e exclusivo por pessoa física,
desprovida de conotaÇão empresarial e sem a interferência e/ou a participação de outros
prof issionais na sua produção.

§ 40 Não desqualiÍica o serviço pessoal a contratação de profissionais para a

execução de serviços não relacionados com o objeto íim da atividade do prestador.

§ 5o O contribuinte pessoa física que exercer mais de umâ das atividades
relacionadas na Tabela I ficará sujeito à incidência sobre a de maior valor, inclusive quando

se tratar de profissional autônomo.

Art. 13. As sociedades de profissionais recolhêrão o imposto em valor fixo, nos
termos da Íabela l, multiplicada pelo número de profissionais habilitados. sócios,
empregados ou nâo, que prestem serviços em nome destas sociedades.

§ 1o Considera-se sociedade de profissionais, para fins do disposto neste artigo, a

sociedade simples de responsabilidade ilimitada constituída de profissionais que prestem os
seguintes serviços constantes da Lista de Serviços anexa ao presente código:

| ' médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia,
ultrassonografia, radiologia, tomografia e congêneres;

ll - enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária),
lll - médicos veterinários,
lV - contabilidade, auditoria, técnicos em contabilidade e congêneres;
V - agentes de propriedade industrial;
Vl - advogados,
Vll - engenheiros, arquitetos, urbanistas e agrônomos;
Vlll - dentistas.
lX - economistas;
X - psicólogos.

§ 20 As sociedades de que trata o parágrafo anterior são aquelas cujos profissionais,
sócios, empregados ou não, sejam habilitados ao exercício da mesma atividade e todos eles
prestem serviÇos pessoalmente, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade
pessoi?|, nos termos da legislaÇão específica.

§ 30 Excluem-se do disposto no § 20 deste artigo as sooiedades que. @
ft
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| - tenham como sócia outra pessoa 1urídica,
ll - selam sócias de outras sociedades;
lll - desenvolvam atividade dtversa daquela a que estejam habilitados

prof iss ion a lmente os sócios;
lV - tenham sócio que delas participe tão somente para aportar capital ou

admin strar.

V - tenham sócro não habilitado para o exercício pleno do objeto social da sociedade;
Vl - sejam formadas por sócios não exercentes da mesma profissão;
Vll - se.iam empresárias com registro na Junta Comercial do Estado ou quando o

exercício da profissâo constituir elemento de empresa.

§ 4o Considera-se profissional habilitado, para fins de cálculo do ISSQN na
modal dade fixa das sociedades profissionais, o profissional, empregado ou não, que preste
servrços que constituam ou façam parte da atividade fim do contribuinte.

§ 5" A sociedade exercente de atividade laboratorial não tem direito ao
enquadramento especial por alíquotas especíÍicas, devendo ser tributada em função do
Íaturarnento, independentemente da condiÇão de seus sócios.

§ 6o No âmbito do regime especial do Simples Nacional, previsto na Lei

Complementar Federal no 123, de 2006, a tributação fixa do ISSQN somente se aplicará aos
contriburntes ou às atividades expressamente previstas em lei complementar federal que
regule o referido regrme especral de tributação.

Art. 14. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1o Quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho estritamente
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de valores fixados em

UFM. :onforme consta na Tabela I anexa a esta Lei Complementar.

§ 20 O enquadramento será Íeito no ato da inscrição ou da alteraÇão do ramo de
atividade. após levantamento e análises realizadas pelo fisco municipal.

§ 30 Para os efeitos deste imposto, considera-se preço do serviÇo, o valor total das
constrrçóes, obtido através de tabela a ser regulamentada por decreto, quando superior ao
valor declarado pelo proprietário ou responsáveis, que não possuir as notas fiscais de
prestação de serviço de toda a obra.

§ 4o Não se incluem na base de cálculo do imposto sobre servigos de qualquer

natureza, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços, previstos nos itens
7.02 et 7.O5 da lista de serviços anexa a esta Lei Complemêntar, até o limite de 40o/o

(quarenta por cento) do valor total da base de cálculo.

§ 5" O ISSQN previsto no subitem 21.01 da Tabela I anexa, somente incidirá sobre
os valores dos emolumentos recebidos a título de remuneração para si próprios pelos
oficiais de registros públicos, cartorários e notariais.

§ 60 Quando se tratar de importação de serviços, a base de cálculo será calculada
com o valor da moeda convertida ao câmbio do último dia útil do mês da prestação.

I
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Art. 15. Fica proibida a concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários
ou íinanceiros, inclusive redução da base de cálculo ou qualquer outra forma que resulte em
carga tributária menor que a alíquota mÍnima de 2% (dois por cento).

A

CAPíTULO IV
DA SUJETÇÃO PASSTVA

Art. 16. Contribuinte do tmposto é o prestador do servrço.

§ ío Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo orr penaltdade pecunrária.

§ 2o O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constrtua o

respectivo fato geradorl
ll - responsável, quando, sem revestir a condiÇão de contribuinte, sua obrigação

decorra de disposição expressa desta Lei.

§ 30 Sujeito passtvo da obrigação acessória é a pessoa obragada às prestaçôes que
constituam os seus objetos, conforme disciplinado em regulamento.

Art. 17. Fica estabelecida a obrigatoriedade a todas as pessoas jurídicas e pessoas
físicas equiparadas a jurídicas, ainda que imune ou isenta, estabêlecidas no Municipio, que
contratar serviços junto a terceiros, de reter na íonte, a tÍtulo de lsseN, o montante devido
sobre o respectivo valor do servaço, respeitada a legislação vigente, devendo, neste caso,
proceder ao seu recolhimento até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

§ í " A não retenção implica em responsabilidadê pelo crédito tributário
correspondente e sujeição às mesmas penalidades impostas ao contribuinte.

§ 2o o não recolhimento do imposto devido no prazo previsto, embora retido o valor,
implic:r em penalidades, conforme disclplinado na legislação.

^ § 30 A pessoa jurídica e pessoa física equiparada à jurídica deverá iníormar
mensalmente ao íisco municipar os serviços tomados, retidos na fonte ou não.

§ 4o Quando se tratar de contratação dê profissional autônomo sujeito à tributação
íixa. c tomador de serviços fica obrigado a exigir o comprovante de inscriÇão municipal e

^ 
regularidade fiscal.

§ 5o A responsabilidade prevista neste artigo é extensiva aos condomínios
residenciais e comerciais, às associações de moradores de loteamentos residenciais
fecha<ios ou responsável por obras ou eventos, conforme definido pelo fisco municipal.

§ 6o Não haverá retenÇão na fonte pelos responsáveis mencionados neste artigo,
quando o serviço for prestado por:

-i l- prestadores de serviÇos imunes;
ll - pessoas íísicas ou sociedades de profissionais submetidas a regime de

pagantento do imposto por aliquota específrca,
lll - prestadores de serviços isentos pela legislaçáo do Município;

P e
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lV - Microem preendedor lndividual - MEI

§ 70 A dispensa de retenção na íonte de
condicionada à apresentação de documento fiscal
elencadas, conforme definido pelo fisco municipal.

que trata o § 60 destê artigo pode ser
que comprove uma das situaÇões neles

§ 80 Enquadrando-se a situação concreta em uma das hipóteses previstas neste
artigo e havendo a retenção por parte do substituto tributário, a responsabilidade do
contribuinte estará excluída. cabendo ao tomador do serviço a obrigação de recolher o
impos:o dev do e seus acréscimos legais.

§ 9" Não havendo a devida retenÇão do imposto, o contribuinte e o substituto
tributário responderão solidariamente pelo imposto devido, com seus respectivos
acréscimos legais.

§ 10. Por meio de ato da Administraçáo Tributária Municipal, poderá ser suspensa ou
restabelecida, total ou parcialmente. a responsabilidade por substituição tratada neste artigo.

§ 1 1. Sem preJuízo do disposto neste artigo, são responsáveis.
| - o tomador ou intermediário de serviços provenientes do exterior do pais ou cuja

prestagão se tenha iniciado no extêrior do país;
ll - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos

serviÇos descritos nos subitens 3.O5, 7.O2, 7.04, 7 .05, 7 .O9, T.1O,7.12,7.j4,2.15,7.16,
7 17,7 19, 11,02, 17.05 e 17.10 da Tabela t,

lll - o prêstador do serviço localizado no Município, quando o imposto for aqui devido,
e o torrador não liver estabelecimento no Muntcípio.

Art. 18. E solidariamente responsável, conjuntamente com o contratante e o
empreiteiro da obra, o proprietário do bem imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título, em relação aos serviços quê lhe forem prestados, quanto aos
serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa, realizados sem a documentação
fiscal correspondente e sem a prova de pagamento do imposto.

Parágrafo único. Os tomadorês de serviços que se enquadrarem no disposto no
artigo 19, também são responsáveis solidários pelo imposto devido pelo prestador.

Art- í9. A pessoa física ou jurídica de direito privado que adquirjr de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e
continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma
indivicual, responde pelos débitos tributários relativos aos estabeleclmentos adquiridos,
devidos até a data do ato:

l- integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade,

ll - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de 6 (seis) meses. a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em
outro:amo de comércio, tndústria ou ativtdade.

{x
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Art. 20. A pessoa jurídica que resultar de fusão, transformação ou incorporação, é
responsável pelos débitos trrbutários devidos, ate a data do ato, pelas pessoas jurídicas
fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoa
jurÍdica, quando a exploração de respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio
remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual.

Art. 21. O espólio ou, após a partilha ou adjudicação, o sucessor a qualquer título e o
cônjuge meeiro, na proporção dos respectivos quinhôes, legados ou meação, respondem
pelo débito do"de cujus" existente até a data da abertura da sucessão.

CAPíTULo V
DO LANçAMENTO

Seção I

Das Modalidades de Lançâmênto e dos Recolhimentos

Art. 22. O lançamento do imposto é efetuado.
| - diretamente, por iniciativa da Administração, quando se tratar de serviço sujeito à

incidêrrcia dê imposto fixo, de acordo com a lista de serviços anexa a esta Lei
Comp ementar,

ll - pelo regime de homologação da Administração, quando se tratar de serviço
su.leito à incidência de tributação variável, calculado com base no preÇo do serviço e
recolhido antecipadamênte ao lançamento pelo sujeito passivo;

lll - por arbitramento da receita bruta, nos casos previstos nesta Lei complementar;
lV - por estimativa, a critério da AdministraÇão.

Art. 23. os lançamentos de ofício serão comunicados ao sujeito passivo, no seu
domicilio tributário ou no local do fato gerador do lSSeN, acompanhados do auto de
infração e imposição de multa, quando necessário.

Parágralo único. Não sendo o sujeito passivo encontrado, será considerado
notíficado, por intermédio de edital publicado em jornal de circulação no Município.

Art. 24. Decorridos os prazos para pagamento, o imposto ficará sujeito à correção
monetária. multa e luros de mora, conforme disciplina os artigos 177 e 1lg deste código.

Art. 25. Os prestadores de serviços enquadrados nos regimes de estimativa e de
lançamento por homologação, com exceção das instituições financeiras e assemelhadas,
deverão enviar mensal e eletronicamente, Declaração de Movimento Econômico.

4
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Art. 26. As instituiçÕes financeiras ou assemelhadas deverão enviar eletronicamente,
declaração mensal de serviços.

§ 10 A DeclaraÇão Mensal de Serviços será preenchida mensalmente, devendo
conter a receita mensal da instituição financeira ou assemelhada e será enviada até o dia íO
(dez) do mês subsequente.

§ 2o o lançamento será feito com base nos dados constantes dos lançamentos
analíticos. a fim de maior desdobramento de subtítulo interno, padronizados quanto à
nomenclatura e destinação das contas, conforme normas instituÍdas pelo Banco central do
Brasil

Art. 27. As instituições financeiras ou assemelhadas ficam obrigadas a manter a
disposição do fisco municipal:

| - balancetes mensais analíticos em nível de subtítulo interno;
ll - razeo analitico, com histórico elucidativo dos fatos registrados em contas de

resultado credoras, de Íorma a possibilitar a verificação e comprovação de ocorrência do
fato gerador do lmposto Sobre Serviço de eualquer Natureza - lSSeN.

Art. 28. As instituições financeiras ficam dispensadas de emitir Nota Fiscal de
Serviço, bem como de possuir e de escriturar o Livro de Registro de serviços prestados.

Parágrafo único. A Administração Tributária Municipal poderá estender a dispensa
tratada no caput para os contribuintes assemelhados a instituições financeiras.

Art' 29. A entrega da decraração pero contribuinte reconhecendo debito fiscar
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte da
AdministraÇáo Tributária Municipal.

Seção ll
Do Lançamento Direto

Art. 30. o lanÇamento direto será efetuado anualmente pêlo fisco municipal para fins
de apuração do valor fixo do lssQN e o imposto será devido em 4 (quatro) parcelas
trimestrais, cujos pagamentos deverão ser feitos dentro dos prazos estabelecidos, sob pena
da incldência dos acréscimos moratórios, previstos nos artrgos 177 e 17g deste código.

§ 1o lndependentemente dos valores rançados, aos contribuintes que rearizarem o
recolhimento do lssQN em uma única parcela, até a data do vencimento da primeira
parcela, será concedrdo um desconto de 1O% (dez por cento).

§ 20 Quando a prestação de serviços tiver início no curso do exercÍcio financeiro, o
imposto será calculado e lançado na proporção dos tnmestres faltantes para o encerramento
do exercicio.

d- G
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§ 30 Para os efeitos previstos neste artigo, será computado o trimestre
correspondente ao início da atividade, ainda que incompleto, com vencimento trimestral e
proporcional do imposto.

Art. 3í. De acordo com a categoria de serviço e conforme disciplinado em
regulamento, o lanÇamento direto poderá corresponder à temporada, dia ou mês da
prestaçáo de serviÇo, com recolhimento antecipado do imposto.

Art.32. Enquanto não extinto o direito de constitulção do crédito tributário, poderão
ser e'etuados lanÇamentos omitidos nas épocas próprias, permitindo-se, ainda, para
retificaÇão das falhas, a substituição de avisos ainda não quitados, através de lanÇamentos
substiiutivos

§ 1o lndependentemente da quitação, poderáo ser expedidos avisos aditivos, sempre
que se apurar lançamentos a menor, em Âzáo de erro de fato ou de irregularidade.

§ 2o O prazo para pagamento do imposto, nas hipóteses previstas neste artigo será
de 30 (trinta) dias, contados da expedição do aviso de lançamento.

Seção lll
Do Lançamento por Homologação

Art. 33. No lanÇamento por homologação, o contribuinte ou responsável pela
retenção na fonte se obriga a apurar, declarar através do sistema eletrônico disponibilizado
pelo Municipio e recolher, independentemente de qualquer aviso ou notificação, até o dia 1o
(dez) de cada mês, o imposto correspondente aos serviços prestados ou tomados no mês
anterior

§ 1o Se o 10o (décimo) dia do mês cair em sábado, domingo ou feriado, o prazo
estabelecido neste artigo será prorrogado para o primeiro dia útil imediatamente posterior.

§ 20 Para os fins deste artigo, quanto aos serviços de execuçáo de obras de
construçáo civil e congêneres, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no mês ou
fração em que o serviÇo for efetivamente executado.

§ 30 considera-se homologado o lançamento por ato inequívoco da Administração ou
pelo oecurso de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador.

Art.34. Nos serviços de execução de obras de construção civil e sêrviços auxifiares,
o conlribuinte íica obrigado a apresentar ao órgão arrecadador, Demonstrativo de Apuração
Mensi:l do lssQN, em modelo aprovado pelo fisco municipal, que se íará acompanhar dos
seg uintes documentost

l- cópra das mediÇões que serviram para apuraçâo da base de cálculo;
ll - no caso da obra abranger o território de mais de um município. cópia das

medições globais que envolvam toda a obra;

G
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Paço Munlclpel "Prefeito João Osório Zorzettl,,

lll - cópia das notas fiscais/faturas de serviços, das notas de débito e das guias de
recolhimento do ISSQN que serviram para apuração da base de cálculo, as primeiras
relativas às mediÇões parciais, finais e complementares, aos reajustes e seus
complementos. à correÇão monetária e seus complementos e a outras verbas recebidas ou
creditadas.

Seção lV
Do Lançamento por Arbitramento

Art. 35. Sem prejuízo das penalidades cabíveis, o preço do serviço poderá ser
arbitrado mediante processo regular, quando:

l- o contribuinte não estiver inscrito no Cadastro Mobiliário do Municípro;
ll - os registros fiscais ou contábeis, bem como as declarações ou documentos

fiscais exibidos pelo su.jeito passivo ou pelo terceiro obrigado, forem insuficientes ou não
merecerem fé;

lll - o contribuinte ou responsável recusar-se a exibir à fiscalização os elementos
necessários à comprovação do valor dos serviços prestados,

lV - os preços praticados forem notoriamente inferiores aos correntes na praÇa;

V - for constatada a existência de fraude ou sonegação, pelo exame dos livros ou
docunrentos fiscais ou comerciais exibidos pelo contribuinte, ou por qualquer outro meio
direto ou rndireto de verificaçáo.

§ 1o O arbrtramento deverá ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da
proporciona idade.

§ 20 O arbitramento determinará, justificadamente, a base tributária presuntiva,
através de quaisquer elementos razoávers que motivem a pertinência dos valores arbitrados,
tais como extratos bancários, aluguéis, folha de salários, dados informados por terceiros,
porte do suleito passivo, declaraÇões entregues para outros fiscos ou entidades, notas
fiscais de entrada, dentre outros.

§ 30 O arbitramento a que se refere este artigo náo prejudica a liquidez do credito
tributário, ficando sempre ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória
administrativa ou ludicial, com a inversão do ônus da prova para o sujeito passivo.

§ 4o Na composição da base arbitrada.
l- serão observados os fatos referentes ao período em que se verificarem as

ocorrências
ll - serão deduzidos os pagamentos efetuados no período.

Art. 36. Para o arbitramento do preço do serviço seráo considerados, dentre outros
fatores. os lançamentos de estabelecimentos semelhantes, a natureza do serviço prestado,
o valor das nstalaÇões, máquinas, veículos e equipamentos do contribuinte, sua localizaÇão,
a retir,lda dos sócios, o número de empregados e seus respectivos salários.

§ 1o O arbitramento será elaborado tomando-se como bese os seguintes fatores:
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l- valor das matérias primas consumidas durante o mês, salvo se tratar de
contribuinte sujeito, concorrentemente, ao ICMS;

ll - valor total dos salários pagos durante o mês;
lll - valor das retiradas de sócios. diretores ou gerentes durante o mês;
lV - despesa mensal com o fornecimento de água, luz, força, telefone e combustível;
V - aluguéis pagos ou, na falta destes, o valor equivalente para idênticas situaÇões;
Vl - impostos, taxas, contribuiçóes e encargos em geral;
Vll - outras despesas mensais obrigatórias;
Vlll - informações contidas em obrigaÇóes tributárias acessórias federais, estaduais

ou municipais;
lX - acréscimo de 32% (trinta e dois por cento) sobre as despesas e custos acima

apurados, a título de lucro arbitrado.

§ 20 Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pela forma estabetecidâ no
parágrafo anterior, apurar-se-á o preço do serviço lêvando-se em conta:

l- os recolhimentos efetuados em perÍodos idênticos por outros contrrbuintes que
exerçam a mesma atividade em condições semêlhantes;

ll - o preÇo corrente dos serviços, à época a que se referir o levantamento.
lll - os fatores inerentes e situaçôes peculiares ao ramo de negócio ou atividades,

considerados especialmente os que permitam uma avaliaÇão do movimento tributável.

Art. 37. Far-se-á o arbitramento do preço do serviço através de Auto de lnfração,
cu.ja cópia será entregue ao contribuinte, assegurando-lhe a defesa administrativa.

Seção V
Oo Lançamento por Estimativa

Art. 38. Os contribuintes sujeitos à tributação proporcional, cu.jo volume ou
modalidade de serviços aconselhe tratamento mais simples, econômico ou eíiciente,
poderáo, a critério da Administração Tributária Municipal, ser enquadrados no regime de
estimativa, com observância das seguintes regras:

l- com base em dados declarados pelo contribuinte ou em outros elementos
informativos serão estimados o valor da receita bruta e o montante do imposto devido no
perÍodo considerado,

ll - o montante do imposto a recolher, assim estimado, será dividido em parcelas
iguais em número correspondente aos dos meses compreendidos no perÍodo, constituindo
cada parcela o valor do imposto a recolhêr a cada mês.

ParágraÍo único. os contribuintes optanles pelo simples Nacional também poderão
ter o lssQN apurado pelo lanÇamento por estimativa, observando-se o disposto na Lei
Comp ementar Federal no 123. de 2006.
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Art. 39. Feito o enquadramento no regime de estimativa, será o contribuinte
notificado do montante do imposto estimado para o período e o valor de cada parcela.

§ ío Após a notificaçáo do enquadramento no regime de estimativa, o contribuinte
terá 10 (dez) dias para qualquer espécie de contestação.

§ 20 O pagamento da primeira parcela será feito ate o dia 1O (dez) do mês seguinte
ao da notificação do enquadramento e, o das demais, nos mesmos dias dos meses
subsequentes.

Art. 40. O contribuinte enquadrado no regime de estimativa apurará através de
DeclaraÇão de l\4ovimento Econômico os valores efetivos da receita bruta do exercício findo
e o montante do imposto devrdo correspondente às suas operaÇões

§ 1o A diferença de imposto, verificada entre o montante recolhido e o apurado será:
| - se íavorável ao fisco municipal, não sofrerá a correção monetária ou atualizaçóes,

se recolhida até o último dia útil do exercício, porém ficará sujeita a variação da UFM se
ultrapassar o exercício corrente e for recolhida ate o dia 31 de janeiro do ano subsequente
ao exercício apurado, independentemente de qualquer iniciativa do fisco municipal.
ultrapassado tal prazo. desimportando por qual motivo. além da variação da UFM haverá
aplicacão de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imposto, corrigldo
monetariamente, com a lavratura do competente auto de infração;

ll - se Íavorável ao contribuinte, compensada em recolhimentos futuros, mediante
requerimento acompanhado da Declaração de Movimento Econômico a ser apresentada no
prazo estabelecido no inciso anterior.

§ 20 A AdministraÇáo terá 30 (trinta) dias para despacho do requerimento de que
trata o inciso ll, do parágrafo anterior, ficando o contribuinte, neste período, sujeito a regime
especial de fiscalizaÇâo.

§ 3o Suspensa a aplicação do regime de estimativa, antecipar-se-á o cumprimento da
obrigação prevista neste artigo, restituindo-se eventual diferenÇa em favor do contribuinte,
na hipótese de cessaçâo de atividade.

Art. 41. O fisco municipal poderá a qualquer tempo e a seu critério:
| - promover o enquadramento no regime de estimativa;
ll - rever os valores estimados e reajustar as parcelas mensais mesmo no curso do

período considerado;
lll - suspender a aplicaçâo do regime de estimativa.

Art.42. As reclamações relacionadas com o enquadramento no regime de estimativa
serão decididas pelo Drretor de TributaÇão e Fiscalização com íecurso ao Prefeito Municipal.

Parágrafo único. As reclamaçôes e os recursos não terão eÍeito suspensivo e serão
oferecrdos no prazo de 20 (vinte) dias, contados, respectivamente, da notificação do
enquadramento e o da intrmação e do despacho que julgar a reclamaçáo.
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CAPITULO VI
DOS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 43. O sujeito passivo fica obrigado a manter, em cada um dos estabelecimentos
sujeitos à inscriçáo, escrituração fiscal destinada ao registro dos serviços prestados

§ 1o Os livros e documentos fiscais regulamentados pelo fisco municipal somente
poderão ser utilizados após prévia autorização da Administração Tributária Munrcipal, se for
o caso.

§ 20 A utilização e a confecção de livros e documentos fiscais sem a autorizaçáo
prevista no parágrafo anterior, implicará na aplicação das penalidades cabíveis contra o
infrator

§ 3o O su1eito passivo responde solidariamente pelas penâljdades aplicadas, quando
o estaoelecrmento que proceder a confecção for situado fora do território do MunicÍpio.

Art. 44. A escrituraÇão fiscal deverá ser feita no Ljvro de Registro de prestação de
Serviços ou Livro de Registro de Aquisição de Serviços, coníorme o caso, instituído por
sistema eletrônico. conforme definido pelo fisco municipal.

Parágrafo único. No interesse da Administração Tributária Municipal poderão ser
instituidos, obrigaçóes acessórias para melhor fiscalizaçáo e arrecadaçáo do imposto.

Art. 45. O fisco municipal poderá soltcitar a impressão dos livros fiscais quando
necessário.

Art. 46. Os livros fiscais e comerciais, documentos fiscais e comerciais e arquivos de
registro são de exibição obrigatória ao írsco munrcipal, devendo ser conservados pelos
contribuintes em arquivo magnético durante o prazo 6 (seis) anos, contâdos do respectivo
encerramento.

Arl. 47. A Administração poderá, a seu critério, dispensar a exigência de
manutenÇão e de escrituraçâo de livros fiscais, tendo em vista a natureza do serviço ou
ramo de atividade do contribuinte.

CAP|TULO VII
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NFS.E

Art. 48. Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e, documento a ser
emrtido e armazenado eletronrcâmente em sistema próprio da prefeitura Municipal, com o
objetivo de registrar as operações relativas à prestaçâo de serviços.

§ 1o Todos os campos das notas fiscais de serviços deverão ser preenchidos pelo
contribuinte ou responsável com informaçôes corretas, sob pena de aplicação das sanÇões
legalmente previstas. 

/.1
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§ 20 A Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFs-deverá seguir as
especificaÇões e regulamentos instituídos por Decreto.

CAP|TULO VIII
DA tNSCRtÇÃO NO CADASTRO MOB|L|ÁRO

Art. 49. O contribuinte não poderá jniciar o exercício de atividade sujeita ao imposto,
sem prévia inscriÇão de cada um de seus estabelecimentos no cadastro Mobiliário de
Prestadores de Serviços

§ 10 A inscrição deverá ser promovida pelo contribuinte em formulário próprio,
mencionando os dados necessários à perfeita identificação do contribuinte e dos servrços
prestados.

§ 20 Como complemento dos dados para a inscrição, o contribuinte fica obrigado a
anexar ao formulário a documêntação exigida pelo fisco municipal e a fornecer por escrito
quaisquer informações que lhe Íorem solicitadas.

§ 30 os contribuintes que prestarem serviços em diversos locais terão lançamentos
distintos, um para cada estabelecimento, inclusive os profissionais liberais.

§ 4o As disposiçôes contidas no caput, nos parágrafos anteriores e nos artigos í 31,
132 e 210, se aplicam no que couber, aos responsáveis pela retenção e recolhimento do
impos:o.

Art. 50. A inscriçáo será obrigatoriamente atualizada ou renovâda, por inrciativa do
contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dras, sempre que ocorrer mudança de endereço postal e
eletrônico e telefone do contribuinte e de seus sócios, modiíicação societária, transferência
de estabelecimento e demais alterações da sujeição passiva.

CAPiTULO IX
DA F|SCAL|ZAÇÃO

Art. 51. Compete à AdministraÇâo pública, pelos seus
fiscalização do cumprimento das obrigaçóes tributárias.

Art. 52. A fiscalização poderá ser exercida sobre todas
juridicas, contribuintês, responsáveis ou não, inclusive as que
isenção tributária.

órgãos competentes, a

as pessoas naturais ou
gozem de imunidade ou

Art.53. Para os efeitos da legislação tributária, é absoluto o direito da autoridede
administrativa examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais, dos comerciantes, indústrias, produtores, prestadores de serviços e
dos seus contratantes, não tendo aplicação quaisquer disposiçôes legais excludentes ou
limitat vas desse direito, ou da obrigação de referidas pessoas de exibi-los.
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Art. 54. São obrigados a exibir ou Íornecer à autoridade admínistrativa, se ê quando
solicrtados, dentro do prazo que for cominado, os livros, documentos e informações de que
disponham com relaÇão aos bens, negócios ou atividades próprios ou de terceiros,
necessários à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e à apuraçáo de fatos
geradores e de informações à legislação tributária.

l- o contribuinte;
ll - o responsável, assim entendido aquelê que, sem revestir a condição de

contribuinte, esteja vinculado ao fato gerador da obrigação tributária;
lll - o responsável, assim definido no artigo 18, desta Lei Complementar;
lV - a pessoa natural ou jurÍdica que, sem revestir a condição de contribuinte ou

responsável tenha tido com estes qualquer relação de negócio ou sobre ele disponha de
documentos ou informações relativamente a seus bens, negócios ou atividades;

V - as pessoas e entidades arroladas no artigo 197 do Código Tributário Nacional,
com a ressalva do parágrafo único do referido dispositivo legal.

Art. 55. A recusa ou a demora in.justificada na exibição ou na apresentação dos
livros, documentos e informaçôes a que se reÍere o artigo anterior, constituirá infração grave
por embaraço à fiscalização e, sem prejuízo da responsabilidade penal deíinida nos artigos
329 a 330 do código Penal e de outras penalidades previstas na legislação tributária,
sujeitará o infrator às penalidades previstas nesta Lei.

Art. 56. A autoridade adminjstrativa poderá requerer força pública estadual quando
vítima de resistêncra, desobediência ou desacato no exercício de suas íunçóes, ou quando
necessário à efetavaÇão de medida prevista na legislaçáo tributária, ainda que não se
conf igure fato deíinido em Lei como crime ou contravençâo.

Art.57. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal é vedada a divulgaÇão, para
qualquer fim, por parte da Administração Pública ou de seus servidores, de qualquer
inÍormação, obtida em razão de oíício sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos
passivos ou de tercerros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo unicamente os casos
previstos no artigo 199 do código Tributário Nacional e os de requisição da autoridade
judiciária no interesse da Justiça.

CAPÍTULO X
DAS INFRAçÕES E PENALIDADES

Seção I

Disposiçôes Gerais

óL

Paço Municipal "Prefeito João Osórlo Zorzefii,'
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Art. 58. Constitui infração fiscal toda aÇâo ou omissão que importe em inobservância
às disposiÇôes da legislação tributária municipal.

ParâgraÍo único. A responsabilidade por infraÇões independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade e natureza dos eíeitos do ato.

Art. 59. Respondem pela infraÇão à Lei Tributária todos os que, de qualquer forma,
concorram para a sua prática ou dela se beneficiem.

Parágrafo único. Os sucessores, a qualquer título, respondem pelas multas
aplicadas aos seus antecessores, por auto de infração lavrado até a data da sucessão.

Art. 60. As infrações serão punidas, separadas ou cum ulativamente, com as
seguintes sanÇões:

l- multa,

ll - proibições aplicáveis às relações entre os contribuintes em débito e a Fazenda
l\/un ic pal;

lll - sujeiçâo a regime especial de fiscalização;
lV - suspensão ou cancelamento de benefícjos, assim entendidos as concessões

dadas aos contribuintes para se eximirem de pagamentos totais ou parciais de tnbutos.
Parágrafo único. Em hipótese alguma a aplicação de penalidade de qualquer

natureza dispensa o pagamento de tributo e dos acréscimos cabíveis e à reparação do dano
resultante da infração, na forma da legislaçâo aplicável.

Art. 61. A sanÇáo é excluída pela denúncia espontânea da infração, devendo esta
ser acompanhada, se for o caso, do pagamento do trabuto devido e dos acréscimos cabíveis,
ou de depósito da importâncta arbitrada pela autondade administrativa, quando o montante
do tnbuto dependa de apuração.

ParágraÍo único. Não será considerada espontânea qualquer denúncia apresentada
após o início de procedimento administrativo ou de medida de fiscalização.

Art. 62. Apurando-se no mesmo processo infrações a mais de uma disposição da
legislação tributária, cometidas pela mesma pessoa ou empresa, aplicar-se-ão as
penalidades aplicáveis a cada infraçâo.

Art.63. A reincidência em infração da mesma natureza, será punida com multa em
dobro da especificada. Em cada reincidência, aplicar-se-á pena equivalente a anterior,
acresoida de 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. Considera-se reincidência, a repetição de falta idêntica pelo
mesmo contribuinte

Art. 64. Constitui sonegação fiscal, para os êíeitos da legislação tributária, suprimtr
ou reduzir tributo medtante as seguintes condutas:

1/ C'
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| - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser
apresentada ao agente do fisco municipal, com a intençâo de eximir-se total ou parcialmente
do pagamento de tributo e de quaisquer outros adicionais devidos por lei;

ll - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operaçõês de qualquer
natureza em documentos ou vros exigidos pelas Lers Fiscais com a intenção de exonerar-
se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos devido à F azenda Municipal;

lll - falsificar ou alterar nota Íiscal ou quaisquer outros documentos relativos a
operaoões sujeitas a tributos municipais, com o propósito de Íraudar a Fazenda Municipal;

lV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as,
com o objetivo de obter redução de tributos devidos à Fazenda Municipal;

V - recolher a menor tributo sujeito âo regime de lançamento por homologação;
Vl - negar ou deixar de fornecer, quando regularmente solicitados, documentos

fiscais necessários à apuração de creditos tributários ou de interesse do fisco municipal para
quarsquer finalidades ou fornecê-los em desacordo com a legislação ou com a solicltaÇão;

Vll - havendo estabelecimento prestador neste Município, emitir nota fiscal de
servrços de outro.

Seção ll
Das Multas por lnÍração

Art.65. As inírações às normas relativas ao lmposto sobre serviços serão punidas
com as seguintes penalidades:

| - íalta de inscrição, não apresentaÇão de abertura:
a) estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores e tomadores de servrços.

multa de 100 (cem) UFM.
b) prestadores de serviços sem estabelecimento Íixo: multa de 35 (trinta e cinco)

UFM;

ll - falta de comunicação de transferência, de cessação de atividades ou de alteração
e dados.

a) estabelecimentos industriais, comercrais, prestadores e tomadores de serviços.
multa de 35 (trinta e cinco) UFM,

b) prestadores de serviços sem estabelecimento fixo: multa de 20 (vinte) UFlvl;
lll - falta de apresentaÇão de Declaração de Movimento Econômico ou de Declaração

de Movimento de Serviços:
a) infração ao disposto no § 30, do artigo í7 e artigo 193: multa de 5 (cinco) UFM, ao

mês

b) a falta de envio da declaração prevista no artigo 26, bem como o seu
preenchimento incompleto. multa de 50 (cinquenta) UFM por declaração não apresentada
ou entregue com lacunas ou erros, calculada individualmente por agência bancária;

lV - iníração ao disposto no artigo 14:

4 G
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a) falta de escrituração de cada obra, nos livros: multa de 15% (quinze por cento)

sobre o valor do imposto devido, não podendo o valor deste ser inferior a 20 (vinte) UFM,

sem prejuízo das penalidades pela mora, previstas nos artigos 177 e 178;
b) escrituração de cada obra, nos livros, a menor, embora cumprido o disposto no

artigo 14: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do imposto correspondente aos

valores não declarados, não podendo o valor deste ser inferior a 20 (vinte) UFM,

independente das penalidades pela mora, previstas nos artigos 177 e 178',

V - falta de recolhimento do Imposto:
a) multa de 10% (dez por cento) do valor do imposto apurado e corrigido;

b) quando o prestador de serviço estabelecido neste Município desviar o faturamento
para outro município. multa de 100 (cem) UFM, sem prejuízo da multa estipulada na alínea

anterior:
Vl - multas por infraçôes às disposiçôes relativas às obrigaçóes tributárias

acessoÍias:
a) falta de livros fiscais obrigatórios: multa de 50 (cinquenta) UFM por livro,

b) falta ou atraso de escrituração ou escrituração irregular de livros fiscais

obrigaiórios: multa de 5 (cinco) UFM por mês ou fração, por livro;

c) diÍicultar ou sonegar o exame de arquivos eletrônicos, livros e documentos fiscais

ou contábeis, bem como qualquer descumprimento da obrigação tratada no artigo 54: multa

de 50 (cinquenta) UFM;

d) uso indevido ou em desacordo com as especificações próprias, de livros, notas ou

documentos fiscais: multa de 3 (três) UFM por livro, nota ou documento fiscal, não podendo

ser inferior a I (nove) UFM nem superior a 100 (cem) UFM por exercício fiscal;

e) uso de notas fiscais e demais documentos fiscais, inclusive Recibo de Prestaçâo

de Serviços - RPS, fora da ordem cronológica; uso de nota fiscal sem a clara e precisa

descrição de serviço prestado; além do uso de nota fiscal, após uma anterior em branco:

multa de 3 (três) UFM por livro, nota ou documento fiscal, náo podendo ser inferior a 9
(nove) UFM nem superior a 100 (cêm) UFM por exercício fiscal;

f) adulteração, vício ou falsificação de livros e documentos fiscais: multa de 10% (dez

por cento) da operação a que se refere à irregularidade não podendo o valor deste ser

rnferror a 50 (ctnquenta) UFM:
g) emissão de livros, notas fiscais e dêmais documentos fiscais obrigatórios, sem

autorizaçáo da repartição competente, nos termos do artigo 43 e seus parágrafos: multa de

100 (cem) UFM;

h) demais infrações à presente Lei relativas ao exercício de atividades ou prestaçóes

de serviços, não especificadas nas alÍneas anteriores: 20 (vinte) UFM;

i) qualquer infração que impossibilite o funcionamento do estabelecimento, poderá

culminar, além da multa pecuniária prevista nos incisos anteriores, com a interdiçáo do

mesmo.

í- o
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Art. 66. Quando se tratar de microempreendedor individual, microempresa ê
empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, as multas previstas no artigo
anterior sofrerão as seguintes reduções:

| - de 20oÂ (vinte por cento), com relação ao MEl,
ll - de 10% (dez por cento), com relação a ME ou EPP.

TíTULo II

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

CAPíTULO I

DA INCIDÊNCIA E DO FATO GERADOR

Art.67. O imposto sobre a propriedade imobiliária urbana, predial ou territorial, tem
como fato gerador a propriedade, o domÍnio útil ou a posse de imóvel localizado na zona
urbana do Município ou a esta equiparada.

Parágrafo único - O fato gerador ocorre, anualmente, no dia ío de Janeiro.

Art. 68. Para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal, onde existam, pelo menos,2 (dois) dos seguintes melhoramentos, construídos ou
mantidos pelo poder público.

l- meio{io ou calÇamento, com ou sem canalização de águas pluviais,
ll - aoastecimento de águai
lll - sistema de esgoto sanitário,
lV - rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuiçâo domiciliar;
V - escola pública, posto de saúde ou terminal telefônico, a uma distância máxima de

3 (três) quilômetros do imóvel.

§ 1o Considera-se também zona urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competêntes destinados a
habitação, a indústria ou ao comércio, mesmo localizados fora da zona definida nos lermos
deste artigo

§ 2'A incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências
legais, regulamentares ou administrativas, sem prejuízo das cominaÇões cabíveis.

Art.69. O jmposto constitui ônus real e acompanha o imóvel em todos os casos de
transferência de propriedade ou de direitos reais a ele relativos.

CAPITULO II

DA BASE DE CÁLCULO E ALíOUOTA

Art. 70. A base de cálculo do IPTU e o valor venal do imóvel

á
§
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Art. 7í. A apuração do Valor Venal de lmóveis Urbano, para
do lmposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, será íeita conforme
Tabela ll - Planta Genérica de Valores.

efeitos de lançamento
parâmetros fixados na

Art.72. O bem imóvel para efeito do cálculo do valor venal e lançamento de
imposros será dividido como terreno ou prédio.

§ 1o Considera-se terreno o bem imóvel:
l- sem edificação,
Il - em que houver construção paralisada ou em andamento;
lll - construção em demoliÇão.

§ 20 Considera-se prédio o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para
habitação ou para o exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua denominação, forma
ou destino, desde que não compreendida nas situaçôes do parágrafo anterior.

Art. 73. Para fins de lançamento do lmposto Predial e Territorial Urbano - lpTU será
observado o seguinte:

I - o valor venal do bem imóvel será obtido através da soma do valor venal do terreno
ao valor venal da edificação, de acordo com a seguinte fórmula: Wl = WT + WE, onde:

Wl = Valor Venal do lmóvel; WT =Valor Venal do Terreno; WE = Valor Venal da Edificação.

ll - a apuraÇão do Valor Venal do Terreno (WT) obedece a seguinte equação
matemática WT = AT X VM, onde:

WT = Valor Venal do Terreno; AT = Área do Terreno; VM = Valor Unitário do l\il,.

lll - a apuração do Valor Venal da Edificação (WE) obedece a seguinte equaÇâo
matemática. WE = AE X VU, onde:

WE = Valor Venal da Ediflcação; AE = Área da Edificação; VU = Valor Unitário do l\i1,.

Parágrafo único. Para fins de lançamento do lmposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU será considerada chácara urbana, todo imóvel com área igual ou superior a 1.OOO m,
(mil metros quadrados), independente de sua localização.

Art. 74. Nos casos singulares de jmóveis para as quais a aplicação de
procedimentos previstos neste código possa conduzir a tributaÇão manifestamente lnjusta
ou inadequada, deverá ser instaurado, de ofício ou a requerimento do interessado e
executado um processo de avaliaÇão especial, pelo Departamento de Tributação de
Fiscal zação.

<,4
L,/ e
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Parágrafo único. No caso de ser instaurado o processo de avaliação especial, a

mesma ficará a cargo da Comissão Municipal de Avaliaçáo instituída em conformidade com
o art. 1 16 deste Código.

Art.75. As disposiçôes constantes da Tabela ll - Planta Genérica de Valores são

extensivas aos imóveis localizados nas áreas urbanizadas e de expansão urbana.

Art. 76. Calcula-se o imposto, aplicando-se sobre o valor a alíquota de:

| - 3% (três por cento) quando se tratar de terreno,
ll - '1% (um por cento) quando se tratar de prédio.

CAPíTULO III
SUJEIçÃO PASSIVA

Art. 77. O imposto e devido:
| - pelo possuidor direto ou indireto, sem prejuízo de vínculo de solidariedade,

ll - por qualquer dos condôminos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos

demais.

Art. 78. Sub-rogam-se nas obrigaçóes tributárias do contribuinte e são pessoalmente

responsáveis:

l- o adquirente do imóvel construído, pelos débitos do alienante até a data da

alienação, limitada essa responsabilidade ao montante do preço, no caso de arrematação

em hasta pública;

ll - o espólio ou, após a partilha ou adjudicação, o sucessor a qualquer título e o
cônjuge meeiro, dos respectivos quinhôes, legados ou meação, pelos débitos que recaem

sobre o imóvel ate a data daqueles atos;

lll - a pessoa jurídica resultante de Íusão, transformaçáo ou incorporação, até a data

daque es atos.

CAPITULO IV
DO LANçAMENTO

Art. 79. O lanÇamento do imposto e anual e individual para cada unidade imobiliária.

Art. 80. Os apartamentos ou unidades autônomas em prédios de condomínio, na

forma da lei civil, terão lanÇamentos distintos
Parágrafo único. Quando se tratar de terrenos situados em quadras tndivisas ou de

lotes contíguos de idêntico proprietário, o lanÇamento poderá, a criterio da Administração,

ser unificado.

é §
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Art.8í. O lançamento do imposto sobre novos loteamentos urbanos, de acordo com
a Lei Federal no 6.766/79, somente se dará no exercício seguinte à edição do decreto de
sua aprovação pelo Poder Executivo.

§ 1o O loteador fica obrigado a fornecer até 30 de Novembro de cada exercício, a
relação dos lotes vendidos ou prometidos à venda, informando os seguintes dados:

| - nome e qualificação completa do comprador ou promitente comprador;
ll - identificação do lote e metragem.

§ 20 A falta da remessa da informação prevista no § 2o ensejará a manutenção do
lançanrento do imposto ao proprietário do loteamento.

Art. 82. Far-se-á o lançamento com base nos dados constantes do Cadastro
lmobiliário Fiscal, notificando-se o contribuinte.

Art.83. Enquanto não extinto o direito de constituição de crédito tributário, poderão
ser eÍetivados lançamentos omitidos nas épocas próprias, permitindo-se, ainda, para
retificação das falhas, a substituição dos avisos ainda não quitados, através de IanÇamentos
substitutivos.

Parágrafo único. lndependentemente da quitação, poderâo ser expedidos avisos
aditivos sempre que se apurar lançamento a menor, em razâo de erro de fato ou
irregularidade.

Art.84. O sujeito passivo do IPTU será validamente notiíicado do lanÇamento pelo

mero envro do carnê ao endereço constante no cadastro municipal.

§ 1o A autoridade administrativa poderá recusar o domicílio eleito pelo sujeito
passivo, quando impossibilite ou diÍiculte a arrecadação ou a fiscalização do tributo.

§ 20 Para todos os efeitos de direito, no caso do caput deste artigo e respeitadas
suas disposiÇões, presume-se feita a notificação do lançamento e regularmente constituído
o credito tributário correspondente, 5 (cinco) dias após a entrega das notiÍicações-carnês ao
contribuinte.

§ 30 Na impossibilidade de entrega da notificação na forma prevista ou no caso de
recusa de seu recebimento ou ainda náo localizado o contribuinte, a notificaqão de
lançamento far-se-á através de edital publicado em jornal com circulação local, convocando
aqueles que náo receberam
fazendário competente.

Tributação e FiscalizaÇão.

§ 1o O contribuinte

suas notiíicações-carnês a retirarem a 2 via no órgão

CAPÍTULO V
DA ARRECADAÇÃO

pelas seguintes formas de pagamento:

Art.85. O imposto será pago nos vencimentos estabelecidos pelo Departamento de

poderá optar

./
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| - em uma única parcela, com desconto de 10o/o (dez por cento);
ll - em até 5 (cinco) parcelas mensais.

§ 20 Nenhuma parcela mensal poderá ser inferior a: .
| - 3 (três) UFM para pessoas físicas,
ll - 5 (cinco) UFM para pessoas jurídicas.

Art. 86. Decorridos os prazos para pagamento, serão adicionados ao imposto

acréscimos estabelecidos nos artigos 177 e 178.

CAPíTULO VI

DA ISENçÃO

Art. 87. Os templos de qualquer natureza seráo isentos de IPTU, e na qualidade de

locatários, durante a vigência do contrato de locação.

Art. 88. São isentos do pagamento de IPTU sobre imóvel urbano de sua
propriedade, aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais ou doença
grave, que preencham em conjunto, as seguintes condiçõesi

| - perceber renda familiar mensal não superior a 2 (dois) salários mínimos;

ll - possuir um único imóvel, o qual sirva exclusivamente como sua residência e cu.lo

valor venal não ultrapasse a 40 (quarenta) salários mÍnimos;

lll - ter área de terreno igual ou inferior a 250,00 m2 e área construída de, no máximo,

80,00 rr'
lV - inexistir qualqueÍ tipo de débito reÍerente ao imóvel.

§ 1o Para fins de aferiçâo da condiÇão prevista no inciso ll, considerar-se-á para

todos os efeitos, imóveis cula propriedade se.ja atribuída apenas a um dos cônjuges.

§ 20 Para fins da isenção de que trata o caput, entende-se por de doença grave as

seguintês patologias: neoplasia maligna (câncer); espondiloartrose anquilosante; estado

avançado da doenÇa de paget (osteíte deformante); tuberculose ativa; hanseníase;

alienaçâo mental, esclerose múltipla; cegueira; paralisia irreversível e incapacttante;

cardrol:atia grave. doença de parkinson, nefropatia grave; síndrome da deficiência

imunológica adquirida - aids; contaminaÇão por radiação, com base em concusão da

medicina especializada; hepatopatia grave; e fibrose cística (mucoviscidose).

§ 3o Para fins da isenÇão de portadores de necessidades especiais ou doença grave

prevista no caput, será considerado como "portador" o proprietário do imóvel, o cÔnjuge ou

filhos.

Art. 89. O requerimento administrativo de isençâo de que trata o art. 88, deverá ser

apresentado anualmente no período de 1o (primeiro) de Outubro a 30 (trinta) de Novembro,
para que produza seus efeitos no exercicjo seguinte, e deverá ser instruído com os

seg u intes documentos: ,"7 a
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a) cadastro do IPTU em nome do requerente;
b) cópia do Registro Gerat (RG);
c) cópia do Cadastro de Pessoa Física (CpF);
d) cópia de um comprovante de endereço em nome do requerente (água, luz,

telefone, etc.),
e) declaração assinada pelo requerente, de que é proprietário, compromissário-

comprador ou possuidor de único imóvel, com área de terreno igual ou inferior a 250,00 m, e
área construída de, no máximo, 80,00 m'?, utilizado somentê para moradia unifamiliar.

l- aposentados e pensionistas deverão apresentar ainda cópia da carta de
concessão do benefício pelo INSS ou comprovante de recebimento do benefício
correspondente ao mês anterior ao da data do pedido de isenÇão.

ll - portadores de necessidades êspeciars deverão apresentar ainda laudo médico
que ateste a incapacidade laborativa do portador de necessidades especiars;

lll - portadores de doença grave deverão apresentar ainda atestado fornecido pelo
médico que acompanha o tratamento, com prazo máximo de 190 (cento e oitenta) dias de
sua emissâo.

§ ío No caso do requerimento ser interposto por procurador, deverá ser instruído com
o respectivo instrumento procuratório.

§ 2'os documentos deverão ser levados ao setor de protocolo do Departamento de
Tributação e Fiscalização, em forma original e fotocopiada, Íicando a autenticação a cargo
do servidor público responsável pelo recebimento do requerimento e documentos

§ 30 Caso o contribuinte não possua comprovante de rendimentos, sua situação
socioeconômica poderá ser aferida pela Assistência social do município, após regular
declaração do próprio contribuinte, sendo que a constatação desta constará de Laudo que
rnstruirá o procedimento de isenção.

Art. 90. O direito de isenção cessa quando.
l- o beneficiário dêixar de preencher os requisitos previstos no art. gg durante o

período de isenção;
ll - ocorrer o falecimento do beneficiário da isenção;
lll - houver mudança do titular da posse ou da propriedade do imóvel,
lv - houver mudança do uso do imóvel de exclusividade residencial para misto ou

comercial,
V - em 31 de Dezembro do exercício fiscal para a qual fora concedida, caso o

requerimento previsto no art. 89 não tenha sido reapresentado pelo contribuinte.

Art. 91. Em caso de constatação de má-íé ou quarquer outra irreguraridade no
processo de isenção, demonstradas de maneira irrefutável, fica reservado à Fazenda
Pública Municipal o direito de cobrar integralmente o imposto ob.leto de lsenÇão, com todos
os encargos respectivos.

,?
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CAPITULO VII

DA TNSCRTÇÃO

Art.92. Todos os imóveis situados nas áreas urbanas ou urbanizáveis deverâo ser
inscritos no Município por rnicialiva dos contribuintes ou dos órgãos municipais competentes,
para formação, renovação e atualização do Cadastro Fiscal lmobiliário.

Art.93. Far-se-á a inscrição imobiliária mêdiantê rêquerimento do proprietário

§ 10 Os contribuintes procederão à inscrição inicial no prazo de 30 (trinta) dias
contados da conclusão de obra nova, renovando-a no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
da reforma que tenha determinado aumento da área construida.

§ 20 O adquirente do imóvel procederá à atualização da inscrição no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da aquisição a qualquer título.

§ 3'Os órgâos municipais manterâo atualizado o Cadastro Fiscal lmobiliário, com

base em levantamento cadastral dos imóveis ou nos elementos e dados ao seu alcance,
podendo aceitar ou não as informações prestadas pelos contnbuintes.

Art.94. Em se tratando de desmembramento ou unificação de imóvel(s), a nscrição

será feita mediante requerimento do proprietário, instruido com a(s) matricula(s)

atualizada(s) do imóvel acompanhada de croqui e memorial descritivo indicativo de sua

situaçâo e localização atual e a pretendida.

Art. 95. Em se lratando de loteamento, a inscrição será feita mediante requerimento

do proprietário, instruído com os projetos e memorias descritivos devrdamente aprovados
pelos órgâos licenciadores e pela Administração.

TíTULO III

DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS _ ITBI

CAPíTULO I

DA INCIDÊNCIA

Art. 96. Fica instituido o lmposto sobre Transmissão de Bens lmóveis, med ante ato

oneroso "intervivos" que tem com fato gerador:

| - transmissáo, a qualquer título, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por

natureza ou por acessâo física, conforme definido no Código Civil,

ll - a transmissâo, a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos

reais de garantia,

lll - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anter ores.

Art.97. A rncidência do imposto alcança as seguintes mutaçôes patrimoniais

.</
/" @
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l- compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes;
ll - dação em pagamento,
lll - permuta,

lV - arrematação ou adjudicação em leilão, hasta pública ou praça;
V - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, ressalvada os casos previstos nos

incisos lll e lV, do artigo 98;
Vl - transferência do patrimônio de pessoa juridica para o de qualquer um de seus

sócios acionistas ou respectivos sucessores;
Vll - tornas ou reposiçóes que ocorram:
a) nas partilhas efetuadas em virtude da dissolução da sociedade conjugal ou morte,

quando o côn1uge ou herdeiro receber dos imóveis situados no Município, quota-pârte cujo
valor seja maior que o da parcela, que lhe caberia na totalidade dêsses imóveis;

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

vlll - mandato em causa própria e seus subestabelêcimentos, quando o instrumênto
contiver os requisitos essenciais à compra e venda;

lX - instituição de Íidelcomisso,
X - enfiteuse e subenfiteuse;
Xl - rendas expressamente constituídas sobre imóvel;
Xll - concessão real de uso;
Xlll - cessão de direitos de usufruto:
XIV - cessão de direitos de usucapião;
XV - cessão de drreitos do arrematante ou adjudicante, depois de assinado o auto dê

arrematação ou adjudicação;
XVI - cessão de promêssa de venda ou cessão de promessa de cessão;
XVll - acessão física quando houver pagamento de indenização;
XVlll - cessão de direito sobre permuta de bens imóveis;
XIX - qualquer ato judicial ou extrajudicial " intervivos" 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 reais sobre imóveis, exceto os de garantia;

XX - cessão de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior.
§ ío Será devido novo imposto:
I - quando o vendedor exercer o direito de prelação;
ll - no pacto de melhor comprador;
lll - na retrocessão;
lV - na retrovenda.

§ 20 Equipara-se ao contrato de compra e venda, para efeitos fiscais:
| - a permuta de bens imóveis por bens e direitos de outra natureza,
ll - a permuta de bens imóveis por outros quaisquer bens situados fora do territórro

do município,

NICIPAL DE TACIBA
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lll - a transaÇão em que seja reconhecido direito que implique transmissão de imóvel
ou de direitos a ele relativos.

CAPITULO II

DA NÃo INcIDÊNCIA

Art. 98. O imposto náo incide sobre a transmrssão de bens imóveis ou direitos a eles
relativos quando:

l- o adquirente for a Uniâo, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as
respec.tivas autarquias e fundações,

ll - o adquirente for partido político, templo de qualquer culto, instituiÇão de educação
e assistência social, para atendimento de suas finalidades essenciais ou delas decorrentes,

lll - efetuada para a sua incorporação ao patrimônto de pessoa jurÍdica em realizaçáo
de capital;

lV - decorrentes de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica.

§ 1o O drsposto incisos lll e lV deste artigo não se apljca quando a pessoa jurídica
adquirente tenha como atividade preponderante à compra e venda desses bens oLr direitos,
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

§ 2o Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo
anterior mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica
adquirente nos 2 (dois) anos seguintes à aquisição decorrentes de vendas, administração ou
cessáo de direitos à aquisição de imóveis.

§ 30 Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores, tornar-
se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisiçâo e sobre o valor
atualizado do imóvel ou dos direitos sobre eles.

§ 4o As instituiÇôes de educação e assistência social deverão observar ainda os
seguintes requisitos:

| - não distribuÍrêm qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de
lucro ou participação no resultado:

ll - aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção e no
desenvolvrmento dos seus obletivos sociais;

lll - manterem escrituragão de suas respectivas receitas e despesas em livros
revest dos de formalidades capazes de assegurar perfeita exatidão.

CAPÍTULO III

DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL

Art. 99' o imposto é devido pero adquirente ou cessionário do bem imóver ou do
direito a ele relativo.

/
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Art. 100. Nas transmissôes que se efetuarem sem o pagamento do lTBl devido,
ficam solidariamente responsáveis por este pagamento o transmitente e o cedente,
conforrne o caso.

CAPiTULO IV
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 10í. A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou ao
direito transmitido, ou ao valor atribuído ao imóvel pela comissão Municipal de Avaliaçáo.

§ 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 ma or.

§ 2o Nas tornas ou reposiçôes, a base de cálculo será o valor da fração ideal

§ 30 Na instituiçâo de fideicomisso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico
ou 70% (setenta por cento) do valor atribuído pela comissão Municipal de Avaliação ao bem
imóvel ou direito transmitrdo, se mator.

§ 4o Nas rendas expressamente constituÍdas sobre imóveis, a base de cálculo será o
valor do negócio ou 30% (trinta por cento) do valor atribuído pela comissão Municipal de
Avaliação, se maior.

§ 50 Na concessão real de uso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídrco ou
40% (quarenta por cento) do valor atribuído pela comissão Municipal de Avaliação do
imóve , se maior.

§ 60 No caso de cessão de direito de usufruto, a base de cálculo será o valor do
negóc o Jurídico ou 70% (setenta por cento) do valor atribuído pela comissão Municipal de
Avaliação do bem tmóvel se maior.

§ 7o No caso de acessão física a base de cálculo será o valor da rndenização ou o
valor atribuído pela comissão Municipal de Avaliaçáo à fração ou acréscimo transmitido, se
maior.

§ 8o A impugnação do valor fixado como base de cálculo do imposto, será
endereçado ao Diretor de Tributaqão e Fiscalização, acompanhado do laudo tecnico de
avaliaÇão do imóvel ou direito transmitido, que decidirá sobre a mesma.

§ 90 Da decisão proferida pero Diretor de Tributação e Fiscalização, caberá recurso
no prazo de 3 (três) dias ao PreÍeito Municipal.

CAP|TULO V
DA ALÍQUOTA

Art. 102. o imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como
base de cálculo a alíquota 2% (dois por cento).

/á
CAPíTULo VI
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DO PAGAMENTO

Art. í03. O imposto será pago até a data do fato translativo, exceto nos seguintes
CASOS:

l- na transferência de imóvel à pessoa jurídica ou desta para seus sócios ou
acionistas ou respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da
assembleia ou da escritura que tiverem Iugar àqueles atos;

ll - na arrematação ou adjudicação em praça ou leilão, dentro de 30 (trinta) dias,
contaoos da data em que tiver sido assinado o auto ou deferida a adjudicação, ainda que
exista recurso pendente.

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

contaoos da data da sentença que reconhecer o direito, ainda que exista recurso pendente.

Art. 104. Nas promessas ou compromissos de compra e venda é facultado eÍetuar-
se o Dagamento do imposto a qualquer tempo, desde que dentro do prazo fixado o
pagarnento do preço do rmóvel

§ 1o Optando-se pela antecipação a que se refere este artigo, tomar-se-á por base o
valor co 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.

§ 20 Verificada a redução do valor, não se restituirá à diÍerenÇa do imposto
corresoondente.

Art. 105. Náo se restituirá o imposto pago:
l- quando houver subsequente cessão da promessa ou compromisso ou quando

qualquer das partes exercer o direito de arrependimento, náo sendo, em consequência,
lavrada a escritura,

ll - aquele que venha a perder o imóvel em virtude de pacto de retrovenda

Art. 106. O imposto, uma vez pago. só será restituído nos casos de:
| - anulação de transmlssão decretada pela autoridade judiciária, em decisão

definitiva;
ll - nulidade do ato jurídico;

lll - rescisão de contrato e desfazimento da arrematação com fundamento no artigo
1 136, do Código Civil

Art. í 07. São isentas do imposto:
l- a extinção do usuíruto, quando

propriedade.
o seu instituidor tenha continuado dono de sua

á
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ll - a transmissáo dos bens ao cônjuge, em virtude da comunicação decorrente do
regime de bens do casamento;

lll - a transmissão em que o alienante seja o poder público;

lv - a indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, considerando
aquelas de acordo com a lei civil,

V - a transmissão decorrente de tnvestidura;
vl - a transmissão decorrente da execução de planos de habitação para populaçâo

de baixa renda, conveniada, patrocinada ou executada pelo Município, quando da
transferência ao primerro mutuário;

Vll - as transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária; e
vlll - a aquisição de imóver em virtude de arrematação adjudicação em reclamaçào

trabalhista por empregado demandante para satisfação de seu crédito trabalhista, ou
sucessor, desde que previamente ao deferimento da isenção não recaia no lmposto predial
e Territorial Urbano sobre o imóvel.

Art. '108. Ficam isentas do pagamento do lrBr as transferências de imóveis
desapropriados para fins de reforma agrária ou adquiridos através de programas de créditos
fundiários oficiais de assentamentos rurais para atendimento de famílias de baixa renda.

CAPíTULO VII
DAS OBRtcAçÕes acessoRrls

Art. 109. o su.leito passivo é obrigado a apresentar na repartição competente do
Município os documentos e informaçôes necessárias ao lançamento do imposto, conforme
estabelecido em regulamento.

Parágrafo único. o fornecimento do laudo de avaliação do imóvel, para fins de
apuração da base de cálculo do lrBl, estará condicionado à rnexistência de débitos do
referido imóvel.

Art. 1 10. os tabeliães e escrivães não poderão lavrar instrumentos, escrituras ou
termos judicrais sem que o imposto devido tenha sido pago.

Art. 11í. os tabeliães e escrivães transcreverão a guia de recolhimento do imposto
nos jnstrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavrarem.

Art. '112. Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos, cuja transmissão constitua
ou possa constituir fato gerador do imposto, sáo obrigados a apresentar seu título à
repartiÇão fiscallzadora do tributo dentro do prazo de go (noventa) dias a contar da data em
que fo' lavrado o contrato, carta de adjudicação ou de arrematação, ou qualquer outro título
representativo da transferência do bem ou direito.

,á- o
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Paço Munlclpal 'Prefelto João Osórlo Zorzetti,,

§ í o Findo o prazo acima referido, o sujeito passivo do
acréscimos previstos neste Código.

§ 2o A correção monetária prevista no artigo 177 deste
aplicaç;ão sobre o lTBl, será devida a partir do mês seguinte ao
previsto no capuÍ deste artigo.

tributo se sujeitará aos

Código, para efeitos de
do vencimento do prazo

CAPÍTULo VIII
DAS PENALIDADES

Art. í13. Aos serventuários que descumprirem o previsto no artigo 107, da presente
Lei será aplicada uma multa de 100% (cem por cento) sobre o imposto devido.

Art. '114. A omissáo ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos
que possam influir no cálculo do imposto sujeitará o contrrbuinte à multa de í00% (cem por
cento) sobre o valor do imposto sonegado.

Parágrafo único. lgual multa será aplicada a qualquer pessoa que intervenha no
negóco lurídico ou declaração e sela conivente ou auxiliar na inexatidão ou omissão
praticadas.

CAPíTULO IX
DAS DtSPOStÇÕES FtNAtS

Art. 1í 5. o Prefeito Municipar poderá baixar Decreto reguramentando {ormas e
sistemas que facilitem o lançamento e a arrecadação do tributo.

CAP|TULO X
DA COMTSSÃO DE AVALTAÇÃO

Art. 116. Fica criada a Comtssão Municipal de Avaliação com a íinalidade cle avaliar
os imóveis no município de Taciba para efeito de cobrança do lmposto de Transmissão de
Bens lmóveis, composta de, no mínimo, 3 (três) servidores municipais, nomeados pelo
Prefeito Municipal, através de Decreto.

§ 1o A Comissão Munrcipal de Avaliação, poderá valer-se de todos os dados
existentes, cadastros, pesquisas de mercado e demais instrumentos para realização dos
trabalhos, podendo solicrtar ainda a contratação de peritos externos nos casos em que a
complexidade da avariaÇão assrm o requeira, utilizando os laudos contratados para a
composrção da avaliação.

§ 20 os métodos e procedimentos para eraboração dos raudos de avariação serão
defin iclos por Decreto.

?L
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§ 30 O Contribuinte ou responsável que não concordar com o valor do imposto
poderá apresentar Reclamação dirigida ao pelo Diretor de Tributação e Fiscalização dêntro
do prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da notificação.

T|TULO IV
DAS TAXAS

CAPÍTULO I

DrsPosrÇÕES GERATS

Art. 1 17. As taxas cobradas pelo Município têm como fato gerador o exercicio
regular- do poder de polícia.

Parágrafo único. As taxas reger-se-ão, no que não contrariar as normas deste título,
pelas disposiçôes contidas neste Código.

Art. 1í8. As taxas serão cobradas de acordo com as tabelas anexas, salvo aquelas
de especificação constantes desta Lei.

§ 1o O valor das taxas corresponde ao custo estimado da atividade municipal
relacicnada à prestaÇão do serviço ou ao exercício regular do poder de polícia, conforme o
caso.

§ 20 As taxas podem ser lançadas isoladamente ou em conjunto com outros tnbutos,
mas dos avisos constarão, obrigatoriamente, os elementos distintivos de cada tributo e os
respectivos valores.

Art. '119. Enquanto não extinto o direito de constituiÇão do crédito tributário, serão
efetivados lançamentos omitidos nas épocas próprias, permitindo-se, ainda, para retificação
das falhas, a substituição dos avisos não quitados através de lanqamentos substitutivos.

§ 1o lndependente da quitaçáo, poderão ser expedidos avisos aditivos, sempre que
se apLrrar lançamento a menor, em razáo de erro de cálculo e outras irregularidades.

§ 20 o prazo para o pagamênto da tãxa, nas hipóteses previstas nestê artigo, será de
30 (trinta) dias, contados da expedição do aviso de lançamento.

Art. 120. Decorridos os prazos para pagamento, será procedrdo o adicionamento dos
acréscimos constantes do estabêlecido nos artigos 177 e 1Zg, deste Código.

CAPÍTULO II
DAS TAXAS DECORRENTES DO EXERCiCIO DO PODER

DE POLíCIA ADMINISTRATIVA

Seção I

Disposição Preliminar
,á

o
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Art. '121. Dependem de licença da Administração Municipal:
l- a ocalização e o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de

prestaÇão de serviços e outros destinados ao exercício de profissão ou atividades.
ll - o exercício da atividade de comércio eventual ou ambulante:
lll - a publicidade,

lV - a execuÇão de obras de construÇão civil e similares.
Parágrafo único. A exigibilidade das taxas de polícia se sujeita apenas ao Íato

gerador e ao respectivo lançamento, não dependendo:
I - do cumprimento de quarsquer exigências legais, regulamentares ou

admin istrativas, por parte do contribuinte,
Il - de licença, autorizaçâo, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado

ou Município.

Seção ll
Das Taxas de Licença de Localização e de Funcionamento

AÍt. 122. As taxas de LicenÇa de Localização e de Funcionamento, vinculadas à

observância de leis, normas e posturas administrativas concernentes à higiene, saúde,
seguranÇa e sossego público, têm como fato gerador, tanto a outorga de permissão para
iniciar localização, como a posterior fiscalização do funcionamento de estabelecimentos
industrais, comerciais, de prestação de serviços e outros destinados ao exercício de
profissão ou atividades.

Parágrafo único. E contnbuinte obrigatório destas taxas, a pessoa física ou jurídica,
que exerÇa atividade industrial, comercial, profissional e outras, com ou sem
estabe ecimento fixo.

Art. 't 23. O contribuinte não poderá iniciar o exercício de atlvidade sujeita a taxa,
sem próvia inscrição de cada um de seus estabelecimentos na repartição fiscal.

Â.rt. 124. A taxa teÍá como base de cálculo o custo estimado da íiscalização,
aplicando-se a Tabela lll - Taxa de Licença de Localização e de Funcionamento.

Art. 125. A Taxa de Licença de Localização será lançada e cobrada:
| - por inteiro, quando se tratar de atividade de duraçáo indeterminada, mesmo que

seu inicio ocorra no curso cio exercício financeiro;
ll - por duodécimos, quando se tratar de atividade de duração determinada e inferior

a um ano.

Parágrafo único. O pagamento da taxa referida neste artigo deverá ser efetuado até
o 50 (quinto) dia útil, após o seu lançamento.

^ PRI=EEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
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Art. 126. A Taxa de Licença de Funcionamento será lançada em 10 de Janeiro de

cada exercício e seu pagamento deverá ser eÍetuado até dia ío dia útil do mês de Março do

exercício em curso.

AÍt. 127. São isentos das Taxas de Licença de Localizaçáo e de Funcionamento de

Atividade:
a) a empresa pública e a sociedade de economia mista deste município;

b) os órgãos da administração direta, autarquias ê fundaçôes municipais;

c) o microem preendedor individual - MEl, conforme definido na Lei Complementar

Federal n' 123, de 14 de dezembro de 2006, quando a atividade a ser exercida dispensar a

vistoria prévia,

d) os estabelecimentos que sejam templos de qualquer culto.

AÉ. 128. Os dados da inscnÇão serão atualizados ou renovados por iniciativa do

contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias, sempre que ocorrer mudança de endereço postal e

eletrôrico e telefone do contribuinte e de seus sócios, modificação societária, transferência

de estabelecimento e demais alteraçôes da su.jeição passiva.

Parágrafo único. Os órgãos municipais competentes poderão proceder de ofício, a

inscrição ou a atualização das fichas cadastrais, quando o contribuinte não o fizer no prazo

legal, aplicando-se as penalidades cabíveis.

Art. 129. O cancelamento da inscrição deverá ser requerido pelo contribuinte no

prazo de 30 (trinta) dias, contados da cessação da atividade.

Art. 130. O alvará e o instrumento de licença para o exercício das atividades

previstas neste capítulo será expedido pelos órgãos municipais competentes, assim que

feito o pagamento das taxas.

§ 10 Não será permitido o exercício de quaisquer das atividades dependentes de

licenÇa de localização ou de funcionamento, sem posse do respectivo alvará.

§ 2o As licenças serão concedidas sob a Íorma de alvará, que deverá ser íixado em

local v sível ao público e de Íácil acesso à fiscalização, sob pena de multa de 50 (cinquenta)

UFM,

§ 30 A afixação de alvará desatualizado suleitará o infrator a multa de 25 (vinte e

cinco) UFM.

§ 4o Para controle das atividades licenciadas, o alvará será emitido em duas vias,

das quais a primeira permanecerá nos arquivos da repartição e a segunda será entregue ao

contribuinte

§ 5" O alvará será cassado, quando a atividade contrariar normas de higiene, saúde,

seguranÇa, moralidade e sossego público.

G
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Art. 131. Nos termos da Lei Complementar Federal no 12312006, fica determinado o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para validade do alvará de funcionamento provisório a
ser expedjdo pelo MunicÍpio.

Parágrafo único. Findo o ptazo, sem que tenha havido a devida regularizaÇão e

emrssão do alvará definitivo, será consrderada ilegal a atividade exercida no
estabelecrmento.

Seção lll
Da Taxa de Licença para o Exercício da Atividade de

Comércio Eventual ou Ambulante

Art. í32. A Taxa de Licença para o Exercício da Atividade de Comércio Eventual ou
Ambulante, fundada no poder de polÍcia do Município, quanto ao uso dos das vias e

logradouros públicos de uso comum e ao ordenamento das atividades urbanas, tem como
fato gerador o licenciamento obrigatório, bem como a sua fiscalização quanto às normas
concernentes à estética urbana, à poluição do meio ambiente, higiene, costumes, ordem,
tranquilidade e seguranÇa pública.

Art. 1 33. Consideram-se.
a) vias e logradouros públicos, os bens públicos de uso comum.
b) comércio ambulante, a atividade comercial exercida de forma individual e não

sedentária, por indivíduos que transportam mercadorias, e/ou lanches rápidos, quer através
dos seus próprios meios, que por veículos automotivos ou reboque em locais públicos
predeterminados e mediante licença do município.

c) comerciante ambulante, a pessoa física ou Micro Empreendedor lndividual - MEl,
que exerce atividade lícita e geradora de renda nas vias e nos logradouros públicos do
l\/unicipio, de forma personalíssima, mediante autorização do Executivo Municipal.

Art. í34. A autonzaÇão para o exercício da atividade será concedida a título precário
e servirá exclusivamente para o fim declarado.

§ 1o A autorização será expedida mediante alvará e, independentemente do prazo de
validade, poderá ser revogada, cassada ou não renovada, desde que as decisóes sejam
motivadas.

§ 2o A revogaçâo. a cassação ou a não renovação da autorizaÇão não ensejará
indenização do autorizado pelo Poder Executivo.

§ 30 Não será concedida mais de 1 (uma) autorização, concomitantemente, por
pessoa física ou Micro Empreendedor lndividual - MEl, para o exercício de qualquer
atividade previstas nesta Lei.

PRI=FEI MUNICIPAL DE TA
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Art. í 35. o Executivo Municipar poderá estaberecer ao comércio amburante,
distância mínima a ser respeitada entre estabelecimentos de comércio ou de prestadores de
serviços que exerÇam atividades similares.

Art. 136. Para fins de expedição do arvará de autorizaçáo, o requerente deverá
efetuar o pagamento constante da Tabela lv - Taxa de Lrcença para o Exercício da
Atividade de Comércio Eventual ou Ambulante.

Parágrafo único. O alvará de autorização conterá os seguintes elementos:
a) nome do autorizado ou razão social,
b) endereço do local autorizado (quando utilizado veículos);
c) ramo de ativrdade;

d) data da emissão do alvarál
e) vaiidade da autorizaÇão;
f) horário de funcionamento.

Art. 137. Fica proibido ao comerciante ambulante:
| - impedir ou díficultar o trânsito de pedestres e veículos nas vias e nos logradouros

p ú blicos,

ll - apregoar mercadorias em
de mercadorias e serviços;

lll - vender, expor ou ter em
atividade autorizado,

lv - vender, transferir, ceder, emprestar ou alugar sua autorização para conrércio ou
prestaÇão de serviÇosi

V - trabalhar fora dos horários estabelectdos para a atividade autorizada;
Vl - provisionar os veículos ou equipamentos autorizados fora dos horános fixados

pelo Municipio, especificamente para esta finalidade;
Vll - utilizar veículos ou equipamentos.
a) que náo estejam de acordo com os modelos aprovados ou padronizados pelo

órgâo competente, sendo vedado alterá-los;
b) sem a devida aprovagão e vistorra do órgão sanitário competente;
lX - vender seus produtos no interior dos veículos de transporte colêtivo;
X - dispor os produtos fora do compartimento de carga do veÍculo.
Parágrafo único. o não cumprimento ao disposto no caput sujeitará ao comerciante

da venda ambulante às seguintes penalidades:
| - advertência, mediante notificação,
ll - multa de 100 (cem) UFM;
lll - cassação da autorização, apreensão de mercadorias, de equipamentos, ou de

ambos, nos casos previstos nesta Lei.

§ 1o Quando o infrator praticar, simurtaneamente, duas ou mais infrações. ser-rhe-ão
aplicadas, cum u lativamente, as penalidades a elas cominadas.

,?-

voz alta ou molestar transeuntes com o oferecimento

depósito mercadorias que não pertençam ao ramo de
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§ 2o O comércio de alimentos fica sujeito as penalidades previstas na legislaÇáo

sanitária.

Art. 138. Fica sujeito à multa, interdição cautelar ou definitiva, e à apreensâo das

mercadorias, inutilizaçáo de produtos, do equipâmento, ou de ambos, o comerciante e/ou o
prestador de serviço ambulante que:

I - não esteja autorizado;
ll - esteja com sua autorização vencida;
lll - não esteja portando o seu alvará de autorização.

§ 1o No caso da apreensão prevista no caput, será lavrado termo êm 2 (duas) vias,

no qual serão discriminados as mercadorias e os demais apetrechos e equipamentos
apreendidos, fornecendo-se cópia ao infrator.

§ 2o Paga a multa, o produto apreendido será devolvido ao seu proprietário.

l- mercadorias perecíveis serão inutilizadas em 48 horas pelo órgão que realizou a

apreensão;
ll - mercadorias não

multa, no prazo de até 30

Social do Município.

perecíveis, que não forem retiradas mediante o pagamento de
(trinta) dias, serão doadas a estabelecimentos de Assistência

Seção lV
Taxa de Licença para Publicidade

Art. 139. A taxa de Licença para Publicidade tem como Íato gerador a outorga de
permissão para utilizaçâo de publicidade escrita e por outros mêios, divulgada nas vias,

logradouros, estradas municipais e lugares de acesso ao público, gravadas em veículos ou
tabuletas portáteis e faixas.

§ ío Contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurÍdica que se utilize,
promocionalmente, da publicidade êscrita e por outros meios.

§ 20 Responde solidariamente com o contribuinte a pessoa física ou juridica que

exploÍe a divulgação da publicidade e, ainda, subsidiariamente, a que for proprietária do solo
ou edificaçâo utilizados para a publicidade.

Art. í 40. A taxa terá como base de cálculo o custo estimado da fiscalização,
aplicando-se sobre a UFM, os índicês percentuais especiÍicados na Tabela V - Taxa de
Licença para Publicidade.

Parágrafo único. Não havendo na Tabela especificação própria para a publicidade,
a taxa será lançada e arrecadada pela rubrica mais assemelhada à especie, a critério da
Administração.

Art. 141. A taxa será lançada diretamente pela Administração, compreendendo
períodos anuais, mensais e diários, conforme a natureza ou categoria da publicidade.

CI
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§ ío Nos lanÇamentos anuais, os valores correspondentes a essa taxa serão
lançados em conjunto com a taxa de licença de fiscâlizaçâo de atividades e vencerão nos
mesmos prazos constantes do aviso de lanÇamento.

§ 20 Nos demais casos, o pagamento será Íetto antecipadamente, de uma só vez,
compreendendo todos os meses ou dias de publicidade.

Art. 142. Não será concedida licença para colocaÇão de cartazes, placas ou íaixas
publicitárias diretamênte nas vias e logradouros públicos, salvo em locais que a lei
determinar medianle prévia autorização do Executivo.

Art. 143. Sem prejuizo das penalidades cabiveis, a publicidade escrita poderá ser
cassada e removida por ato e a critério do Poder Executivo, nos seguintes casos:

I - se os dizeres publicitários forem considerados ofensivos à moral ou bom costume;
ll - se a publicidade contrariar princípios elementares de estética e bom gosto;
lll - se a publicidade atingir índices intoleráveis de poluiçáo visual ou auditiva.

Seção V
Da Taxe de Licença para Execução de Obras de Construção Civil e Similares

Art. 144. A Taxa de Licença para Execução de Obras de ConstruÇão Civil e
Similares tem como fato gerador a frscalização de construção, reforma ou demoliçáo de
obras de qualquer natureza, bem como o loteamento, desmembramento e remembramento
de áreas, abertura e ligação de novos logradouros ao sistema viário urbano, na forma da
legislação urbanística aplicável.

AÉ. 145. O Contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica proprietária do móvel, o

titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. í46. A taxa terá como base de cálculo o custo estimado da fiscalização e será
calculada e lançada de acordo com as espêcificaÇôes da Tabela Vl - Taxa de LicenÇa para

Execuqão de Obras de Construção Civil e Similares, e será recolhida de uma só vez, com o
requisito prévio para aprovação de plantas ou projetos de obras, demolição, arruamento ou
loteamento, na forma da legislaçáo urbanistica aplicável.

TÍTULO V
coNTRrBUrÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVTçO DE tLUMtNAçÃO pÚBL|CA - Ctp

CAPITULO I

DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

d

NICIPAL E TACIBA
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Àrt. 147. A Contribuição para o Cusleio do Serviço de llumtnação Pública - Clp tem
por fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de iluminação pública.

Art. 148. O serviço previsto no artigo compreende a iluminaçâo de vias, logradouros
e demais bens públicos, e a instalaÇáo, manutenção, melhoramento e expansâo da rede de
iluminação pública, além de outras atividades a estas correlatas.

Art. 149. A incidência da CIP independe:
l- do local de instalação dos equipamentos públicos e das luminárias, podendo

situar-se no centro ou em qualquer dos lados, direito ou esquerdo, das vias e logradouros do
Município;

ll - da forma de distribuição das luminárias nas praças, logradouros ou bens públicos;

lll - do local do imóvel no Municipio, desde que servido pelo sistema de distribuiçáo
de energia elétrica.

CAPíTULO II

DO CONTRIBUINTE

Art. 150. São contribuintes da ClP, os proprietários, titulares de domínio útil ou
possuidores a qualquer título, de imóveis edificados ou não, localizados dentro do perímetro

urbano em logradouros públicos, servidos por iluminação pública.

CAPITULO III
DA BASE DE CÁLCULO

Art. í5'1. A base de cálculo da CIP é o valor total dos serviços a que se refêre o

aftigo 147 .

CAPITULO IV
DA COBRANçA

Art. '152. A CIP será cobrada de acordo com a Tabela Vll - Contribuição para Custeio
do Serviço de lluminaçáo Pública - ClP, e lançada para pagamento juntamente com a fatura
mensal de energia elétrica do contribuinte.

§ 1o O Municípro manterá convênio ou contrato com empresa concessionária de
serviço público de distribuição de energia elétrica ou congênere, disciplinando a forma de
cobranÇa e o repasse dos recursos arrecadados relativos à ClP.

§ 2o A empresa distribuidora de energia elétrica manterá cadastro atualizado dos
contribuintes e fornecerá dos inadimplentes, os dados necessários à inscrição na DÍvida
Ativa do l\4unicípio, quando for o caso.

IPAL DE TA
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Art. 153. A cobrança da CIP
elétrica será feita de acordo com a
lluminaçáo Pública - ClP, e lançada
contribuinte

para imóveis não edificados e sem ligação de energia
Tabela Vll - Contribuição para Custeio do Serviço de
para pagamento Juntamente com o carnê do IPTU do

GAPÍTULO V
DAS ISENçOES

Art. í54. Ficam isentos da Contribuição para Custeio do Serviço de lluminação
Pública os contribuintes residentes ou instalados em vias ou logradouros que não possuam
iluminação pública.

Art. 155. A isenção de que trata o art. 154:

l- cessará a partir do mês seguinte ao do início do Íornecimento de iluminação
pública;

ll - não se aplica em casos de interrupção provisória do Íornecimento de energia
elétrica em virtude de instalação, manutenção, melhoramento e expansão de rede de
iluminação pública ou decorrente de qualquer outro fato que provoque a interrupÇão
provisória.

CAPíTULo vI
DrsPosrçÕEs GERAtS

Art. 156. Aplicam-se à Contribuição para Custeio do Serviço de lluminação Pública,
no que couber, as normas estabelecidas neste Código, inclusive aquelâs relativas às
infrações e penalidades.

TíTULO VI

DA CONTRTBUtÇÃO DE MELHORTA

CAP|TULO I

DA INCIDÊNCIA

Art. 157. A contribuição de melhoria tem como íato gerador o acréscimo de valor do
imóvel localizado em área beneficiada, direta ou indiretamente, por obra executada por
órgão da administração direta ou indireta do Município.

CAPITULO II

DO SUJEITO PASSIVO

t/,
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Art. 158. E contribuinte do tributo o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuiCor do imóvel ao tempo do lanÇamento.

§ 1o A responsabihdade pelo pagamento do tributo transmite-se aos sucessores e
aos adquirentes do imóvel, salvo se do título de aquisição constar a prova de sua quitação.

§ 20 Nos bens indivisos, qualquer dos condôminos é responsável pelo pagamento
total da contriburção de melhoria.

§ 3o Nos loteamentos, o loleador é responsável pelo pagamento do tributo, enquanto
a promessa de venda do lote não estiver inscrita no registro imobiliário. Essa
resporrsabilidade ainda permanece. subsidiariamente, até a transferência do domÍnio do
lote.

CAPÍTULO III

DA BASE DE CÁLCULO

Art. 't59. A contribuiçâo de melhoria tem como base de cálculo o limite total do custo
da obra.

§ 1o A contribuição individual será determinada pelo rateto do custo da obra,
proporcionalmente à valorização do imóvel situado na zona de influência.

§ 2'O custo da obra abrangerá todas as despesas com estudos, projetos,
fiscalização, financiamentos, administração, desapropriação e execução, bem como todas
as estruturas e investimentos necessários a que os benefícios dela atinjam os imóveis
situados na zona de influência.

§ 30 O montante do custo da obra será atualizado, por ocasião do |ançamento do
tributo, mediante aplicação da correÇâo monetária.

§ 40 A parcela do custo a ser ressarcida será fixada pela Administração, levando-se
em conta as características da obra e da região beneficiada, a capacidade dos contribulntes
em suportar o tributo e as disponibilidades financeiras do Município.

Art. 160. A zona de influência da obra pública compreende o conjunto de imóveis
alcançados pela valorrzação.

§ ío Cabe à Administração delimitar a zona de influência de acordo com as
características de cada obra, podendo dividi-la em subzonas, em função da variação do
acréscimo de valor que o melhoramento público provocar.

§ 20 No caso de pavimentação de vias urbanas, cujo benefício é predomtnantemente
a facilrtaÇão de acesso aos imóveis lindeiros, só a estes se restringem à zona de rnfluência.

Art. 161. Para efeito do cálculo da valorização sobre a qual incide a contribuição de
melhona. será considerado:

| - o valor do imóvel declarado pelo contribuinte ou o fixado pela Administração, em
Íunção dos demais tributos municipais, anteriormente à divulgação, por qualquer meio, da
obra;

é
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ll - o valor do imóvel posterior à obra, baseado em critério uniforme, fixado em
regulamento.

§ 10 O contribuinte não poderá impugnar o valor anterior à obra, quando o tenha
aceitado para efeito de pagamento de qualquer outro tributo.

§ 20 Presumem-se aceitos os valores referidos neste artigo, quando o contribuinte
náo os tenha impugnado com sucesso por ocasiâo do lançâmento de outro tributo.

§ 3o Qualquer incremento de valor do imóvel, ocorrido nos seis meses anteriores à
divulgação da obra, presume-se dela derivado, facultado ao contribuinte demonstrar o
contrário.

CAPITULO IV
DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 162. O lançamento da contribuição de melhoria será precedido da publicaçâo de
edital que conterá, entre outros, os elementos seguintes:

l- memorial descritivo e orçamento do custo da obra,
ll - delimitaÇão das áreas beneficiadas e a indicação dos imóveis nelas abrangidos;
lll - determinação da parcela do custo a ser ressarcida e o plano de rateio.

Art. 163. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do edital referido no
artigo anterior, qualquer das pessoas mencionadas no artigo í58, poderá impugnar alguns
elemerrtos constantes do edital, cabendo-lhe o ônus da prova.

§ 1o A impugnação. que não terá efeito suspensivo, será dirigida ao Prefeito,
acompanhada das provas que o reclamante tiver.

§ 20 Ouvido, em 5 (cinco) dias, o órgão encarregado da obra e outros agentes da
Administração que o PreÍeito repute conveniente ouvir, dará o Chefe do poder Executivo
Municipal decisão irrecorrível.

§ 30 AditaÊse-á ao edital, caso a impugnaçáo seja considerada procedente.

Art. í64. Iniciada a execução da obra de modo a bêneficiar determinados jmóveis,
quanto a esses pode ser lançada, desde logo, a contribuiçáo, fazendo-se lançamento
suplenrentar ao fim da obra, se necessário e se de valor não negligenciável.

Art. 165. O contribuinte será cientificado do lançamento e a notificação conterá:
l- o valor da contribuição e os elementos que o compôem,
ll - o prazo de pagamento sem acréscimo ou o vencimento das prestações;
lll - o local do pagamento e o órgão ou entidade encarregada da cobrança.

Art. í 66. O pagamento da contribuição de melhoria será feito pelo total sem
acréscimo, em 30 (trinta) dias do lançamento ou em prestações sujeitas à correção
monetária.

d-
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§ 10 O parcelamento em 12 (doze) meses consecutivos será concedido a todos os
contrib u intes.

§ 20 A quem, em 15 (quinze) dias a contar do lanÇamento, demonstrar que o imóvel
beneficiado pela obra serve a ele, a seu descendente ou ascendente, de moradia, será
concedido o parcelamento até 18 (dezoito) meses.

§ 30 Em ruzáo de fraca capacidade contnbutiva, definida em regulamento, e das
condiçóes de financiamento da obra, poderá ser concedido por iniciativa da Administração
ou a requer mento do interessado, parcelamento maior do que o previsto nos parágrafos
anteriores.

LIVRO II

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Art. 167, Todas as funçôes referentes ao cadastramento, lançamento, cobrança e
fiscalização dos tributos municipais, aplicaçáo de sanções por infração à legislação tributária
do l\/unicípio, bem como as medidas de repressão e prevenÇão de fraudes, serâo exercidas
pelos órgãos aíetos e subordinados à Fazenda Pública Municipal.

Art. í 68. A Administraçáo Tributária Municipal atuará em obediência aos principios
da segurança jurídica, proporcionalidade, razoabilidade, legalidadê, impessoaltdade,
moralidade, publicidade, finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos atos
admin rstrativos.

Art. 169. São deveres da Administração Tributária Municipal.
l- imprimir ao órgão de fiscalização, planos de trabalho focados no combate à

evasão e à inadimplência tributária, bem como no incremento sustentável da arrecadação
tributária, priorizando aquelas atividades que possuem notórra capacidade contributiva e as
situações que acarretem desequilíbrio na concorrência, delegando-se às divisôes de apoio
os prccessos e procedimentos meramente burocráticos. operacionais e/ou de menor
expressão econômico írnancerra,

ll - garantir ao fiscal de tributos a lavratura de auto de rnfração sem qualquer
ingerência ou autorização da chefia ou de qualquer agente político;

lll - liberar certidão positiva de débito com efeito de negativa ao contribuinte, ainda
que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que
tenha srdo efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa,

lv - incentivar e disponibilizar íerramentas exclusivamente eletrônicas para o
cadastramento fiscal. emissão de documentos e guias e demais atos relativos ao
cumprimento de obrigaçóes tributárias perante o Fisco Municipal;

v - aceitar o cadastramento fiscal independentemente da emissão do alvará de
licença para funcionamento,

Vl - facilitar e simplificar a apura o pagamento de créditos tributários:ção e

,/, G
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a) propiciando aos contribuintes a quitaÇão, independentemente da apresentação de

documentos que poderão ser exigidos do contribuinte posteriormente para a sua
homologação,

b) não exigindo novas declaraÇões acessórias que possam ser suprdas por
obrigações acessórias já cumpridas perante outros órgãos, desde que a Administração
Tributária Municipal tenha íácil e rápido acesso a essas informaçôes ou possa obtê-las
mediante intimação do próprio contribuinte;

vll - realizar frequentes campanhas de educação fiscal, voltadas à cobrança do
creditc tributário, ao combate da sonegação fiscal e à aplicação e interpretação da
legislaÇão tributária,

vlll - manter, atualizar e disponibilizar toda a legislação tributária municipa na rede
mundial de computadores (internet),

lX - cobrar com rapidez e eficiência os seus créditos tributários, varendo-se dos
seg u intes criterios, dentre outros:

a) uso da compensação como forma de extinção da obrigação tributária,
relativamente aos contribuintes devedores que possuam creditos para com a Fazenda
Pública Municipal;

b) propositura da ação cauterar Íiscar, para assegurar a satisfação do crédito
tributário, nos termos da Lei Federal no 8.3g7, de 1992,

Xl - capacitar e treinar periodicamente os servidores da Administração -fributária

Municipal

AÉ. 170. Com a finaÍidade de obter elementos que Ihe permitam verificar a exatidão
das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsávers e determrnar, com
precisão, a natureza e o montante dos créditos tributários, a Administraçâo Tributária
Municipal poderá.

l- exigir, a qualquer tempo, â exibição dos livros e comprovantes dos atos e
operaoões que constituam ou possam vir a constituir fato gerador de obrigação tributária;ll - fazer inspeçôes. vistorias, levantamentos e avaliação nos locâis e
estabelecimentos onde se exerçam ativrdades passíveis de tributação ou nos bens que
constituam materia tributáveli

lll - exigir informações escritas ou verbais;
lv - notificar o contribuinte ou responsável para comparecer à repartiçáo fazendárra;
V - requisitar o auxílio da forÇa pública ou requerer ordem judicial, quando:
a) indispensáveis à rearizaçâo de dirigências, incrusive inspeções necessárias ao

registro dos locais e estabelecimentos, assim como dos bens e documentaçâo dos
contributntes e responsáveis,

b) quando seus agentes forem vÍtimas de embaraço ou desacato no exercício de
suas funÇões, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção.

d
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§ ío O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às pessoas naturais ou jurídicas que
gozem de imunidade, ou seja, beneficiadas por isenções ou quaisquer outras formas de
suspensão ou exclusâo do credito tributário.

§ 20 Para os efettos da legislaÇão tributária do MunicÍpio, não têm aplicação
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes,
industriais, produtores ou prestadores de serviços ou da obrigação destes de exibi-los.

AÍ1. 171. Sem preluízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgaçáo por
qualquer meio, para qualquer fim, por parte do Fisco ou de seus servidores, de qualquer
informaÇão obtida em razáo do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos
passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo:
| - os casos de requisição regular de autoridade judiciária, no interesse da Justiça;
ll - a prestaÇão de mútua assistência para a íiscalização dos tributos respectivos e a

permuta de informaçôes entre órgãos federais, estaduais e municipais, nos termos do artigo
'199 do Código Tributário Nacionat (L.ei no 5.172, de 25 de outubro de 1966);

lll - as solicitaçôes de autoridade administrativa no interesse da Administração
Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no
órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passi'/o a que se
refere à informação, por prática de infração administrativa.

[rt. 172. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrentes
de uma decisão judictal apenas impedem a cobrança do tributo discutido e seus acessórios,
restando íntegro o drreito de fiscalização e constituição do crédito respectivo, com a
aplicação de juros moratórios e correção monetária, para fins de prevenção da decadência.

§ 1o Na hipótese do caput, não caberá multa sancionatória ou moratória, enquanto
não cessar a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

§ 20 O prazo prescricional íicará suspenso enquanto vigorar a decisão ludicial que
determinar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário já constituído.

TITULO I

DA UNIDADE FISCAL DO MUNICíPIO - UFM

Art. 173. Fica instituída a Unidade Fiscal do Município, representada pela sigla,,UFM,,
para a expressão do valor de tributos e multas, na foÍma prevista por este Código.

Art. 174. A UFM, de que trata artigo anterior, corresponde a Rg
dezesseis centavos), e será atualizada anualmente no mês Dezembro
para vigorar a partir de 1o de Janeiro rlo exercír:io Seguinte.

Parágrafo Unir-o. A atualização da UFÍr4 será feita através de

3, 16 (três reais ê

de cada exercício

Decreto do Poder

a),
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Executivo com base na média aritmetica do lndice Nacional de

INPC (IBGE), índice Geral de PreÇos do l\4ercado - IGPM (FGV),

ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE) e o índice de Preços ao

registrados nos 12 (doze) meses anteriores.

Preços ao Consumidor -
Índice Nacional de Preços
Consumidor - IPC (FIPE)

TíTULO II

DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS

Art. 175. O recolhimento dos tributos municipais far-se-á pela forma e nos prazos

fixados neste Código, diretamente aos cofres municipais ou em estabelecimentos de credito

devidamente autorizados, excetuando-se o ISSQN recolhido pelos Microem preendedores

lndividuais - MEl, Microempresas - ME ê Empresas de Pequeno Porte - EPP, optantes
pelo S mples Nacional, que obedecerá a Íorma e os prazos regulamentados pela legislação

Íederal de regência desse regime especial e nacional de tributação.

Art. 176. Em casos excepcionais poderá o Prefeito Municipal atendendo às

peculiaridades de cada tributo, estabelecer, por decreto, novos prazos de pagamento, com

uma antecedência que elimine a possibilidade de prejudicar o contribuinte.

TITULO III

DA ATUALTZAÇÃO rUOrurrÁntA E ENCARGOS MORATORTOS

Att. 177. Os débitos para com a F azenda Pública Municipal, de qualquer natureza,

inclusive fiscal, atuais e íuturos, incluídas as multas de qualquer espécie, provenientes da

impontualidade, total ou parcial, nos respectivos pagamentos, assim como todos os valores

apresentados neste Código serão atualizados monetariamente, de acordo com o valor da

UFM, em conformidade com o disposto no parágrafo único do ar1. 174.

Art. 178. A falta de pagamento de qualquer tributo previsto neste Código, nos

vencimentos fixados nos avisos de lançamento sujeitará o contribuinte ou o responsável a:

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, atualizado monetariamente;

b) cobrança de juros moratórios à Âzáo de 1% (um por cento) ao mês ou fração,
incidente sobre o valor do debito atualizado monetariamente, a partir do dia seguinte ao do

vencimento.

§ 10 As multas previstas nas alíneas do caput deste artigo serão aplicadas sem
prejuÍzo de pagamento do imposto devido.

§ 2'Poderá ser dispensada, conforme determinaçáo da autoridade competente, a

incidência de multa e juros moratórios para lançamento retroativo de tributos diretos.

§ 30 lnscrita ou ajuizada a dívida, serão devidas custas, honorários e demats

despesas, na forma regulamentar da legislação.

@
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§ 40 Entende-se por valor originário o que corresponda ao debito decorrente de
tributos, excluídas as parcelas relativas à atualização, juros de mora e multa de mora.

§ 50 Os juros de mora não são passiveis de atualização.

Art. 179. O disposto no artigo 178 não se aplica ao ISSQN apurado e recolhido no
âmbito do Simples Nacional, que observará os encargos moratórios previstos na legislação
federa I de regência nacional.

TITULO IV
DA RESTITUIçAO

Art. í80. As quantias indevidamente recolhidas em pagamento de créditos tributários
seráo restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio protesto do sujeito
passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos:

| - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido, ou maior que o devido,
em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;

ll - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou coníerência de qualquer documento
relativo ao pagamento

lll - reforma, anulação, revogaÇão ou rescisáo de decisão condenatória.

Art. 18í. O direito de pleitear a restituiÇão decai com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados:

l- nas hipóteses dos incisos le ll, do artigo 180, da data da extinção do crédito
tributário ou do pagamento antecipado, no caso de lançamento por homologação;

ll - na hrpótese do inciso lll, do artigo 180, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão .ludicial que tenha reformado,
anulado ou rescindido a ação condenatória.

Art. 182. As restituições dependerão de requerimento da parte interessada dirigida à
autoridade competênte, devendo tal petiÇão ser acompanhada dos documentos que
comprovem o pagamenlo efetuado.

Parágrafo único, No caso de extravio, o documênto comprovante do pagamento
eíetuado poderá ser substituído por um dos seguintes:

l- certidão lavrada por serventuário público de Cartório onde estiver arquivado o
documento,

ll - fotocópia do documento devidamente autenticada;
lll - certidão da repartição competente de que o pagamento foi efetuado.
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Art. 183. Atendendo ao montante ou a natureza do tributo a ser restituído, poderá o
Prefeito Municipal delerminar que a restituição se processe em diversas parcelas ou através
de conrpensação de crédito.

§ 1o A compensaÇão será efetuada mediante processo adminrstrativo prevrsto neste
Código e extinguirá o crédito tributário sob condiÇâo resolutiva de sua ulterior homologação.

§ 20 Relativamente aos debitos que se pretendeu compensar, quando não ocorrer a
homologação, o pedido do sujeito passivo constituirá confissão de dÍvada e instrumento hábil
e suficiente para a exrgência desses créditos tributárjos, bem como implicará na interrupção
do prazo prescricional.

§ 3o É vedada a compensaçâo mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestaçáo judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.

Art. 184. Quando a dívida tributária estiver sendo paga em prestações parceladas, o
deferimento do pedido de restituição somente desobriga o contrrbuinte do pagamento das
parcelas restantes a partir da data da decisão definitiva na esfera administrativa.

TITULO V
DA O|VIDA ATIVA

Art. 185. Constitui dívida ativa tributária aquela proveniente de credito desta
natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de
esgotados os prazos de pagamento estabelecidos pela lei ou fixados por decisão final em
processo reg ular.

Parágrafo único. A inscriÇáo do débito far-se-á até o primeiro mês do ano seguinte
ao lançamento do tributo ou aplicação da multa.

Art. 186. O termo de inscrição de dívida ativa, autenticado pelo funcionário
competente. indicará obrigatoriamente:

| - o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre
que possível, o domicílio ou residência de um ou de outros;

ll - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

lll - a origem, a natureza ê o fundamento legal ou contratual da dívida;
lV - a indlcação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a atualizaÇão monetária, bem

como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número de inscrição no Registro de Dívida Ativa;
Vl - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver

apurado o valor da dívida.

§ 1o A certidão de dívida ativa conterá os mêsmos requisitos do termo de inscrição e
será autenticâda pelo funcionário competente. 

,,? .
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§ 20 O termo de inscrição de dívida ativa e a certidão poderão ser preparados e
numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

Art. 187. Devem ser administrativamente cancelados os débitos:
l- prescritos,

ll - de contribuintes que tenham falecido, deixando bens insuscetíveis de execução;
lll - que, pelo ínfimo valor dos bens, tornem a execução absorvida pelo pagamento

das custas processuais.

Parágrafo único. A dívida tributária municipal prescreve nos termos do disposto no
Código Tributário Nacional.

Art. 188. A dívida será cobrada por procedimento:
l- amigável, durante o período fixado pelo Departamento de Tributação e

Fascalização a contar da data de inscrição do debito,
ll - judicial.

§ 'lo A certidão de dívida ativa poderá ser revada a protesto extrajudicial, bem como
inscrita em órgãos de proteçâo ao crédito, qualquer que seja o valor da divida, conforme
defrnido em ato infra legal.

§ 20 Na hipótese de lavratura do protesto extrajudicial de que trata o.caput,,deste
artigo, seu cancelamento somente ocorrerá com o pagamento integral do crédito fazendário
e sucumbêncra judicial incidente, se houver.

Art. 189. Excetuedos os casos de autorização regisrativa ou mandado judiciar, é
vedado o recebimento de débito inscrito na dívida ativa com desconto ou dispensa de
obrigaÇão tributária principal, acessória e juros de mora, bem como correção monetária e
outras exigênctas legais.

§ ío A inobservância do disposto neste artigo sujeita ao infrator, sem preluízo das
penalidades legais e estatutárias a serem-lhe aplicadas, a indenizar o Município em quantia
igual a que detxou de ser recolhida.

§ 2o se a iníraÇão decorrer de ordem de superior hierárquico ficará este
solidariamente responsável com o infrator.

Art. 190. Pela execuÇão da dívida ativa, será cobrado o acréscimo de 1o% (dez por
cento) da dívida corrigida a título de honorários advocatícios ou o que for frxado
judicialmente.

Art. 191. cessa toda competência do órgão fazendário com o encaminhamento da
inscrição da dívida ativa para o setor de cobrança judicial.

Parágrafo único. Terminado o prazo previsto no
Código, o órgão fazendário iniciará emissão das certrdõês
setor de cobrança judicial. ,

tJ_r

inciso l, do artigo 1 88, deste
de dívida e as encaminhará ao
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Art. 192. Fica a Procuradoria Geral autorizada a nâo propor açóes, inclusive
execuções fiscais, assim como requerer a deststência das ajuizadas, para cobrança de
debitos de natureza tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem
150 (cento e cinquenta) UFM.

§ 1o O disposto no capuÍ deste artigo não autoriza.
a) a dispensa das medidas cabíveis para a cobranÇa administrativa;
b) a restituiÇão, no todo ou em parte, de quaisquer importâncias recolhidas.

§ 20 O disposto no caput não se aplica:
l- aos débitos de uma mesma pessoa física ou jurídica, cuja soma dos valores

individ'rais atualizados ultrapasse o limite estabelecido no capuÍ;
ll - aos debitos, objeto de ações contestadas ou êxecuções embargadas, salvo se a

parte contrária concordar com a extinÇão do processo sem quaisquer ônus para o Município;
lll - nos casos indicados em ato fundamento do procurador Geral, em razão de sua

natureza ou pecullaridades. relativos aos débitos de natureza tributária ou não tributária de
valor inferior ao estabelecido no caput.

§ 30 Os debitos a que se refere o inciso I do § 20 artigo poderão ser agrupados para
ajuizamento em uma única ação ou execução, observada a legislação pertinente.

TíTULo VI
DA INSCRIÇÃO E DO CADASTRO FISCAL E DE FUNCIONAMENTO

Art. í93. Toda pessoa física ou jurídica sujeita à obrigação tributária municipal terá
sua inscrição no cadastro fiscal e de funcionamento do Município, de acordo com as
formalidades exigidas nesta Lei ou em regulamento.

§ 1o A inscriÇão nos cadastros deverá ser feita antes do início das atividades; no
caso de haver qualquer especial alteração, a inscrição deverá ser feita, no prazo máximo de
30 (trinta) dias a contar da alteração, relativa à mudança de endereço postal e eletrônico e
telefone do contriburnte e de seus sócios, modifrcação societária, transferência de
estabelecimento e demais alteraçóes da sujeição passiva.

§ 20 Far-se-á a inscrição ou alteração:
| - por declaração do contribuinte ou de seu representante legal através de petição,

preenchimento de ficha ou de formulário modelo;
ll - de ofício, após expirado o prazo de inscrição por declaração fixado no parágraÍo

1o aplicando-se as penalidades cabíveis.

§ 30 Apurada a qualquer tempo a inexatidão dos erementos declarados, proceder-se-
á de ofício a correção da inscrição, aplicando-se as penalldades cabÍvels.

§ 4o servirão de base à inscrição de ofício os elementos constantes do auto de
infração e outros que dispuser a repartiÇão competente.

NICIPAL DE TA
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§ 50 As declaraÇões prestadas pelo contribuinte ou responsável no ato da inscrição
ou da atualização dos dados cadastrais não tmplicam a aceitação pelo Fisco, que poderá
revê-las a qualquer época, independentemente de prévia ressalva ou comunicaÇão.

§ 60 Após verificaçâo fiscal, a Administração Tributária Municipal poderá deixar de
lançar os tributos correspondentes se o contribuinte comprovar que não iniciou suas
atividades desde a data de abertura do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNpJ

Art. 194. O cadastro fiscal do Município é autônomo e independente de quaisquer
outras inscrições fiscais e/ou licenças para o exercicio de atividades no seu território.

§ 1o O cadastramento fiscal regulariza apenas a situação tributária do contribuinte,
náo importando em licença para o exercício de atividades no Município, que fica na
dependência do respectivo alvará de licença e funcionamento.

§ 20 As inscriÇôes e alteraÇões no cadastro fiscal serão efetuadas sempre
previamente à solicitação do alvará de licença e funcionamento, e dele independerão.

§ 30 lncidirâo normalmente os tributos devidos pelo exercícjo da atividade, ainda que
praticada sem o alvará correspondente.

§ 40 Em caso de não liberaçáo do alvará, o cadastro fiscal permanecerá ativo e os
tributos continuarão incidindo até que o estabelecimento seja interditado pelo setor
comp€)tente do Município.

Art. 195. Os pedidos de alteraÇão ou baixa de inscrição serão instruídcs com o
último comprovantê de pagamento a que esteja su.ieito e serão decididos após informações
dos órgáos fiscalizadores municipais competentes e comprovada baixa no cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Art. 196. A inscrição poderá ser cancelada de ofício, quando o contribuinte nâo
apresentar Declaraçâo de Movimento Econômrco por 2 (dois) anos consecutivos ou, se não
for localizado pelo fisco municipal, por 1 (um) ano, após verificação fiscal.

Parágrafo único. O contribuinte poderá pleitear o cancelamento dos tributos
lançacios posteriormente à data do encerramento do seu cNpJ, mediante apresentação de
documentos comprobatórios, que serão verificados e decididos pela Administração
Tributária Municipal.

Art. 197. Após verificação fiscal, a AdministraÇão Tributária Municipal poderá
suspender o cadastro mediante requerimento do contribuinte com comprovaÇão da sua
inatividade, deixando de lançar os tributos correspondentes ao período suspenso.

§ 1o O cadastro poderá ser suspenso pelo prazo de até I (um) ano, quando, então,
deverá ser baixado, sob pêna de sêr constituído retroâttvamente os tributos referidos no
caput.

,4
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§ 20 Na hipótese do contribuinte ser surpreendido no exercício de suas atividades,
durante o período em que o cadastro estiver suspenso, perderá desde a concessão os
direitos constantes no capuÍ, incidindo ainda multa de 150 (cento e cinquenta) UFM.

§ 30 O cancelamento da inscrição de contribuintes optantes pelo Simples Nacional
ocasronará a sua exclusão de ofício no referido regime de tributação, nos termos da
legislação federal de regência.

Art. 198, O Cadastro Fiscal do Município compreende o conjunto de dados
referentes aos contribuintes de todos os tributos, podendo ser subdividido por espécie
tributária, à conveniência do serviço público.

Art. 199. As salas comêrciais sêrão tratadas como unidadês imobiliárias autônomas.
para os efeitos de cadastro mobiliário e imobiliário, e respectivos lançamentos tributários.

TíTULo uI
DAS INFRAÇOES RELATIVAS AOS CADASTROS MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

CAPíTULO I

DAS DtSPOStÇÕeS CeneRtcas

Art. 200' Toda e quarquer ação ou omissão que importe em inobservância da
legislação tributária constitui infração.

Parágrafo único. A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade e natureza dos eÍeitos do ato, salvo disposiçâo expressa
em contrário

Art. 201. Respondem pela inÍração da legislação tributária todos os que, de qualquer
forma, concorram para a sua prática ou dela se beneficiem.

Parágrafo único. Os sucessores, a qualquer tÍtulo, respondem pelas multas
aplicadas aos seus antecessores, por auto de imposição fiscal lavrado ate a data da
sucessão.

Àft. 202. As infrações serão punidas, separadas ou cumulalivamente, com as
seguintes sançÕes.

| - multa;

ll - proibições aplicáveis às relações entre os contribuintes em débito e a Fazenda
Municrpal;

lll - sujeição a regime especial de fiscalização;
lv - suspensão ou cancelamento de benefícios, assim entendidos as concessões

dadas aos contribuintes para se eximirem de pagamentos iotais ou parciais de tributos;
V - exclusão de ofício do Srmples Nacional, quando optante.

C,/
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Parágrafo único. Em hipótese alguma a aplicaÇão de penalidade de qualquer

natureza dispensa o pagamento de tributo e dos acréscimos cabíveis ê a reparagão do dano
resultante da infração, na Íorma da legislaçáo aplicável.

Art.203. A sançáo é excluída pela denúncia espontânea da infraçáo, devendo esta
ser acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo dêvido e dos acréscimos cabíveis

ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante

do tÍrbuto deoenda de apuração
ParágraÍo único. Não será considerada espontânea qualquer denúncia apresentada

após o início de procedimento administrativo ou de medida de fiscalização.

Art. 204. Não se aplicará sanção contra o servidor ou contribuinte que tenha agido

ou pago tributo de acordo com orientação ou interpretação fiscal, constante de decisão de
qualquer instância administrativa, mesmo que, após o ato, venha a ser modificada essa

orientação ou interpretaçâo.

CAPÍTULO II

DAS MULTAS

Art. 205. O descumprimento das disposições relativas ao imposto sobre a

propriedade imobiliária urbana fica sujeito às seguintes penalidades:

| - Íalsa declaração relativa a quaisquer dos inÍormes constantes da ficha de nscrição

cadastral. multa de 50 (cinquenta) UFM;

ll - desatêndimênto de notificaÇão fiscal para exibição de título aquisitivo de imóvel

no prazo fixado pela autoridade notificante: multa de 50 (cinquenta) UFM;

lll - falsa comunicaçâo ou declaração para fins de isenção ou qualquer outro fator
fiscal: rnulta de 100 (cem) UFM;

lV - falta de atualização de inscrição no Cadastro Fiscal no prazo legal: mu ta de 10

(dez) UFM;

V - falta de entrega do relatório previsto no artigo 95 desta Lei, no prazo legal: multa

de 50 r'cinquenta) UFM.

Art. 206. A inobservância das disposições desta Lei relativas às taxas, fica sujeita às

seguintes penalidades:

l- utilização ou exploração de sistema de publicidade sem recolhimento da taxa
respectiva: multa de 50 (cinquenta) UFM;

ll - colocaçáo de cartazes, placas ou faixas publicitárias diretamente nas vias,

logradouros públicos, paredes externas dê prédios ou muros, sem autorização da
Admin straçáo: multa de 50 (cinquenta) UFM;

lll - divulgação publicitária com ofensa ao disposto no artigo '139: multa de 50
(crnquenta) UFM, Z
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lV - loteamento de área urbana ou organizável, sem prévia licença ou em desacordo
com o projeto licenciado: multa de 25 (vinte e cinco) UFM por lote;

V - arruamento de área urbana ou urbanizável, sem prévia licença ou em desacordo
com p anta licenciada: multa de 100 (cem) UFIr/;

Vl - falsa comunicação ou declaraçáo para fins de isenção de taxas ou de qualquer
favor f;scal: multa de 100 (cem) UFM.

Parágrafo único. O pagamento da multa não exime o infrator da obrigaçáo de
reparar os danos rêsultantes da infração, nem o exime do cumprimento das exigências
regulamentares que a tlverem determinado.

Art. 207. Conformando-se o autuado com a autuação e desde que efetue o
pagamento das importâncias exigidas dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir
da data do recebimento do Auto de lnfração, o valor das multas por infração será reduzido
em 50% (cinquenta por cento).

Art. 208. As multas serão calculadas sobre a parcela do débito que não tenha sido
recolhrdo, observado o disposto nos artigos 177 e 178 deste Código.

CAPITULO III

DAS PROtB|ÇÔES

Art. 209. Os contribuintes que se encontrarem em débito para com a Fazenda
Munrcipal náo poderão:

| - receber do [Iunicípio quantias e créditos de qualquer natureza, se não fizerem
compernsação;

ll - participar de licitaçôes públicas ou administrativas para fornecimento de material
ou serviÇos aos órgãos da administração municipal, às suas autarquias ou empresas;

lll - gozar de qualquer benefício fiscal;
lV - lazer opçâo pelo Simples Nacional.
Parágrafo único. Não se aplicam às proibições deste artigo quando o débito se

enconlrar com exigibilidade suspensa.

CAPiTULO IV
DA SUJEIÇÃO A REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO

Art. 210. O contributnte que houver cometido infração para a qual tenha ocorrido
circunstância agravante ou que, reiteradamente, viole a legislação tributária, poderá ser
submetido a regime especial de fiscalizâção.

Parágrafo único. O regime especial será designado pelo prefeito Municipal que
fixará as condiçóes de sua realização.

,'4
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Att. 211. A Administração Tributária Municipal poderá efetuar levantamento
econôrnico para apuração do real movimento tributável, realizado pelo estabelecim ento, em
determinado período.

§ 1o No levantamento fiscal poderão ser usados quaisquer meios indiciários, bem
como coeíicientes médios de lucro bruto, preço unitário, movimentação de mercadorias
utilizadas na execuÇão dos serviços, encargos diversos, lucro bruto, bem como outros
elementos informativos.

§ 2o Os levantamentos fiscais poderâo ser refeitos quando a Administração Tributária
Municipal dispuser de novos elementos para o seu refazimento.

CAPÍTULO V
DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE BENEFÍCIOS

Arl. 212. Poderão ser suspensas ou canceladas as concessôes
contribuantes para se eximirem de pagamento total ou parcial de tributos, na
infringência à IegislaÇão tributáraa pertinente.

ParágraÍo único. A suspensão ou cancelamento será determinada
compêtente, consideradas a gravidade e a natureza da infração.

dadas aos
hipótese de

pelo órgão

TITULO VII
DAS IMUNIDADES

Art. 213. São imunes dos impostos municipais:
l- o patrimônio, renda ou serviços da Uniáo, dos Estados, do Distrito Federal e

respectivas fundações e autarquias, cujos serviços sejam vinculados às suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes;

ll - os templos de qualquer culto;
lll - o patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos, das entidades sindicais

dos trabalhadores, de instituações de educação e de assistência social sem fins lucratrvos,
declarados dê utilidade pública, na forma da lei, observados os requisitos do artigo 215;

lV - livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.

§ ío O disposto no inciso I, deste artigo não se estende aos serviços públicos
concedidos, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto, que
incidir sobre imóvel objeto de promessa de compra e vênda.

§ 20 O disposto neste artigo não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
reíeridas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhe caiba reter na fonte e não
dispensam da prática de atos previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de
obrigações tributárias por terceiros.

§ 30 As vedações deste artigo não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços,
relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas ap icáveis a
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empreendimentos privados ou em que haja contraprestação, pagamento de preços ou
tarifas pelo usuário.

§ 40 A imunidade recíproca abrange os entes da administração pública direta, as
autarquias, as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como as empresas
públicas prestadoras de serviços públicos.

§ 5' Não fazem jus à imunidade de que tratâ o §1o deste artigo, as empresas
públicas exp oradoras de atividade econômica, bem como os delegatários, concessionários,
permissionários e autorizados de serviços públicos.

§ 6o As imunidades previstas neste artigo compreendem apenas o patrimônio, a
renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades.

[rt.214. A imunidade não abrange as taxas nem as contribuições e não dispensa o
cumprimento das obrigações acessórias.

Art. 215. O disposto no inciso lll, do artigo 2í3, subordina-se à observância dos
segurntes requisitos, pelas entidades nele referidas:

I - não distribuirem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer
títuio,

ll - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos, na manutenção dos seus
obJetivos institucionais,

lll - manterem escrituraçáo de suas receitas e despesas de livros revestidos de
formalidades capazes dê assegurar sua exatidâo.

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competente pode

suspender a aplicação do benefício.

§ 2o Os serviços a que se refere o inciso lll, do artigo 213, são, exclusivamente, os
diretanrente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que tÍata este
artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

§ 3o Para o reconhecimento da imunidade das entidades beneÍicentes de assistêncra
social, exige-se ainda a comprovação dos atributos da generalidade, universaladade e
gratuidade, inerentes aos órgãos de assistência social.

Art. 2'16. Serão aplicadas, no que couber, aos pedidos de reconhecimento da
imunidade as exigências para concessão de isençâo.

TITULO IX
DAS ISENçOES E ANISTIAS TRIBUTÁRIAS

CAPíTULO I

DrsPosrÇoEs cERAts

A.ft. 217. Excluem o credito tnbutário:
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| - a isenÇão;

ll - a anistia.

§ 10 O projeto de lei complementar que contemple qualquer das modalidades
previstas nos incisos I e ll deste artigo, deverá estar acompanhado das justificativas exigidas
pelo artigo 14, da Lei Complementar Federal no 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 20 A exclusão do credito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações

acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela

consequentes.

CAPíTULO II

DA ISENÇÃO

Art. 2í8. A isenção concedida expressamente para determinado tributo não

aproveita aos demais, não sendo também extensiva a outros instituídos posteriormente à

sua concessáo.

Art. 2í 9. A isenÇão pode ser:

| - em carátêr geral, concedida por lei complementar, que pode circunscrever

expressamente a sua aplicabilidade a determinada regiáo do território do Município;

ll - em caráter individual, efetivada por despacho da autoridade competente, sêgundo

as normas que regem o processo administrativo tributário do MunicÍpio, em requerimento no

qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos

reqursrtos previstos em lei para a sua concessão.

§ 1o Tratando-se de tributo lanÇado por período certo de tempo, o despacho a que se

refere o inciso ll deste artigo, deverá ser renovado antes da expiraÇão de cada período,

cessando automaticamente seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixou de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.

§ 2o O despacho a que se refere o inciso ll destê artigo, bem como as renovações a

que alude o parágrafo anterior, nâo gera direito adquirido.

Aft. 220. A concessão de isenção ou redução do lmposto Sobre Serviços - ISSQN

para mrcroempresas e empresas de pequeno porte ou, ainda, a determinação de um

recolh mento fixo para tais contributntes, somente poderá ser feita mediante a observância

da Lei Complementar Federal n0 123, de 2006 - Estatuto Nacional das Microempresas e das

Empresas de Pequeno Porte.

CAPíTULO III
DA ANISTIA

AÍ1. 221. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à
vigência da lei complementar que a conceder, não se aplicando:

/4-
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l- aos atos praticados com dolo, fraude ou simulaÇáo pelo sujeito passivo ou por

te'ceiro em benefício daquele:
ll - aos atos qualificados como crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei

Federal no 8.137, de 1990;

lll - às infraÇões resultantes do conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou
juridicas.

AÍt.222. A lei complementar que conceder anistia poderá fazê-lo:
| - em caráter geral;

ll - limitadamente:
a) às infraçôes da legislação relativa a determinado tributo;
b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até um determinado montante,

conjugada ou não com penalidades de outra natureza;
c) a determinada região do território do Município, em função das condiÇôes a ela

peculiares;

d) sob condiçâo do pagamento do tributo no prazo fixado pela lei que a conceder ou

cuja fixação seja atrlbuída pela lei à autoridade administrativa.

Art. 223. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade competente, nos termos do processo administrativo

tributário, em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para a sua concessão.

Parágrafo único. O despacho referido no artigo anterior não gera direito adquirido,
aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 219 destê Código.

LrvRo ill
DO PROCEDIMENTO FISCAL

TíTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

AÍ1. 224. O processo administrativo tributário, para os efeitos deste Código,
compreende o conjunto de atos praticados pelo Departamento de Tributação e Fiscalização,
tendentes à determinação, exigência ou dispensa do crédito tributário, assim como à

aplicacão de normas de tributação sobre casos concretos, ou, ainda, à imposição de
penalidades ao sujeito passivo da obrigação.

Parágrafo único. O conceito delineado no caput compreende os processos de
controle, outorga e punição, e mais especificamente os que versem sobre:

| - lançamento tributário.
ll - imposiÇão de penalidades;
lll - impugnação do lanÇamento;

PRAÇAPADRE FELlx,80 - CNPJ 55.354.3020001-50 - PÀBx (íAn?397oÍm70 - FAx: (18) 3997-9076 - CEP 19.590-000 - TACIBA-SP
Email - secretaÍia@taciba.sp.gov.br

é-



PRI=FEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Paço Munlclpal "Prêfeito João Osórlo Zorzeí1i"

lV - consulta em matéria tributária;
V - restituição de tributo indevido ou pago de forma antecipada e presumida, cujo fato

gerador não se realizou;
Vl - suspensão, extinçâo e exclusão de crédito tributário;
Vll - reconhecimento administrativo de imunidades e isenções.

Aft. 225. Aplicar-se-á, supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo

tributário, as disposições contidas no Código de Processo Civil.

TíTULO II
DO PROCEDIMENTO

CAPíTULO I

DO INiCIO DO PROCEDIIÚENTO

Àtt.226. O procedimento fiscal terá início com:

l- a lavratura de Termo de lnício de Ação Fiscal;

ll - a lavratura de Termo de Verificação Fiscal;

lll - a lavratura de Termo de Apreensão de Bens, Livros ou Documentos;
lV - a Notrficação Preliminar,
V - a lavratura de Auto de lnfração,
Vl - a impugnação, pelo sujeito passivo, de lançamento ou de ato administratrvo dele

decorrente,
Vll - qualquer ato da administração que caracterize o início de apuração de crédito

tributário.

Art. 227. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em

relação a atos anteriores e, independentemente de notificaçáo, a dos demais envolvidos nas

infraçôes verificadas.

§ ío A denúncia espontânea acompanhada do parcelamento não produzirá os efeitos
previstos pelo caput deste artigo

§ 2o A exclusão da responsabilidade por infração abrange toda e qualquer multa,

inclusive a de natureza moratória.

§ 3o O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a

lançamento por homologaçáo regularmente declarados, mas pagos a destempo.

§ 40 A denúncia espontânea não é afastada em razáo do simples envio de
comunicados ou alertas expedidos pelo Departamento de Tributação e Fiscalização de
forma geral aos contribuintes, até a abertura de um termo de início de fiscalização.

Seção Unica
Do Termo dê Verificação Fiscal

ô
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Àrt. 228. A autoridade que presldir ou proceder a exames e diligênclas lavrará, sob
sua assinatuTa, termo circunstanciado do que apurar, consignando a data de início, período
fiscalizado, os livros e documentos examinados, e o que mais possa interessar.

§ 10 o termo será lavrado no estabelecrmento ou no local onde se verificar a
fiscalizaÇão ou a constataÇão da infraçâo, em livro de escrita fiscal ou em separado,
hipótese em que o termo poderá ser digitado ou impresso em relação às palavras rituais,
devendo os claros serem preenchidos e inutilizados os espaÇos em branco.

§ 20 Em sendo o termo lavrado em separado, ao fiscalizado ou rnfrator dar-se-á cópia
do termo autenticado pela autoridade fiscal, contra recibo no original.

§ 30 A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do termo de
verificagão fiscal. não imprica em coníissão, nem sua farta ou recusa agravará a pena.

§ 40 Iniciada a íiscarização, o agente fazendário terá o prazo máximo de 90 (noventa)
dias para concluí-la, sarvo quando houver justo motivo de prorrogação, autorizado pera
autorioade superior.

CAPíTULO II

DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art' 229. As infraçóes e respectivas penarrdades serão apuradas e apricadas
diretamente pela fiscalização municipal, mediante auto de imposição fiscal.

§ 1o o auto de imposição fiscar será ravrado em duas vias de iguar teor, das quais a
primeira suscitará a instauração do processo fiscar administrativo, e a segunda será
entregue ou remetida ao autuado.

§ 20 0 infrator será, desde rogo, no próprio auto de imposição fiscar, notificado a
pagar o tributo devido e a murta apricada ou a apresentar defesa por escrito no prazo regar.

§ 3o A multa punitiva rançada atraves de auto de infração estará sujeita ao desJonto
de 50!/o (cinquenta por cento), na hipótese de pagamento à vista, no prazo de 20 (vinte) dias
contaclos da notificação e desdê que o sujeito passivo não apresente impugnação em face
do auto de infração.

Art. 230. O auto de rnfraçâo e imposição de multa deverá conter:
l- a qualificação do autuado,
ll - o local, a data e a hora da lavratura,
lll - a descriÇão dos fatos e circunstâncias pertinentes;
lv - a citaÇão expressa do dispositivo regar infringido, incrusrve do que estaberece a

respediva sanção;
V - a determinação da exjgência e a intimaÇão para cumpri_la ou impugná_la.
§ 10 Tratando-se de pessoa Jurídica, o auto de infração e imposição de murta será

assinado pero representante regar ou, independentemente da presença daquere por seu
preposto, empregado ou funcionário, com identificação das respectivas assinaturas

§ 20 A assinatura do autuado não constitui formaridade essenciar à sua varidade.
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§ 30 Se o autuado não puder ou náo quiser assinar o auto, o autuante fará constar do
auto essa circunstância.

Art. 231. As omissões, incorreÇões, erros de íato ou de direito não dão causa à
nulidade do auto de imposiçáo fiscal e respectivo processo, podendo ser sanados, a
qualquer tempo, até decisão administrativa.

CAPíTULO III
DA APREENSÃO DE COISAS E DOCUMENTOS

Àtt.232. Poderáo ser apreendidos bens móveis, inclusive mercadorias existentes em
poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam prova de infração da legislação
tributária.

§ 10 A apreensão pode compreender livros ou documêntos, arquivos digitais e
equipamentos eletrônicos, quando constituam indícios de fraude, simulação, adulteração ou
falsificação

§ 20 Após caracterizada a infração e lavrado o auto de iníração, os bens apreendidos
serão restituídos ou devolvidos ao proprietário ou possuidor, salvo se devam garantir a
dÍvida.

Art. 233. A apreensão será objeto de lavratura de termo próprio, dev damente
fundarnentado, contendo a descrição dos bens ou documentos apreendidos, com indicação
do lugar onde ficarem depositados e o nome do depositário, se for o caso, além dos demais
elemeltos indispensáveis à identificação do contribuinte e descriÇão clara e precisa do fato
e a inclicação das disposiçôes legais.

4rt.234. A restituiçâo dos documentos e bens apreendidos será feita mediante
recibo e contra depósito das quantias exigidas, se for o caso.

Art.235. Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, ser-lhe
devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova,
caso o original não seja indispensável a esse fim.

4rt.236. Lavrado o auto de infração, por esse mesmo documênto será o sujeito
passivo intimado a recolher o debito, cumprrr o que lhe for determinado ou apresentar
defesa.

CAPITULO IV
DA DEFESA E DO RECURSO

4
Ç
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Art. 237. A defesa terá efeito suspensivo da exigência e instaurará a fase

contraditória do procedimento.

Art. 238. O contribuinte, o responsável e o infrator poderão impugnar qualquer

exigência fiscal, independentemente de previo depósito, dentro de 20 (vinte) dias no caso de

auto de infração, contados da notiÍicação do lançamento ou da lavratura do auto, mediante

defesa escrita com os documentos comprobatórios das razões apresentadas.

Parágrafo único. No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa

à parte não litigiosa do crédito constituído, a autoridade fiscal competente, antes da remessa

dos autos a lulgamento, poderá providenciar a formação de autos apartados para a imediata

cobrança da parte não contestada, consignando eSSa circunstância no processo original.

Art. 239. A defesa deverá conter:

l- a qualificação do interessado, o número de inscrição do contribuinte no cadastro

respectivo e o endereço para receber notificação,

ll - a matéria de Íato ou de direito em que se fundamenta;

lll - as provas do alegado e a indicaÇão das diligências que pretendarn sejam

eÍetuadas, com os motivos que a iustifiquem;
lV - o pedido, formulado de modo claro e preciso

Arl.24O. Não será conhecida a impugnação em qualquer das seguintes hipÓteses:

| - quando intempestiva ou se já ocorrida à coisa julgada administrativa;

ll - quando impetrada por quem não seja legitimado.

lll quando, subscrita poÍ representante legal ou procurador, não esteja instruída

com a documentaÇão hábil que comprove a representaÇão ou o mandato, ou haia dúvida

sobre a autenticidade da assinatura do outorgante no instrumento correspondente, podendo

ser exigido o reconhecimento da firma por tabelião;

lV - quando através da peça de impugnação não se possâ identificar o impugnante

ou determinar o objeto recorrido.

Att. 241. As impugnações deverão ser apresentadas separadamente, uma para cada

documento de formalização do crédito tributário.

Art.242, Juntada a defesa ao processo, o mesmo será encaminhado ao autor do ato

impugnado que apresentará replica às razóes da impugnação no prazo 20 (vinte) dias.

^rl. 
243. Completada a instrução do processo, este será encaminhado ao órgão

julgador que poderá se julgar necessário, ouvir a Procuradoria Jurídica do Município sobre

as questôes em discussão e determinar diligências entendidas como necessárias, para

depois, proferir decisão sobre a procedência ou improcedência da impugnação, por escrito,

com redação clara e precisa, no prazo de 30 (trinta) dias. /
,A
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Parágrafo único. Se na diligência Íorem apurados fatos de que resultem creditos
tributários maiores do que o impugnado, o processo retornará ao autor para refazimento do
ato impugnado, devendo ser dada ciência do íato ao interessado e reaberto prazo para nova
impugnaÇão.

Art. 244. A autoridade julgadora não ficará adstrita às alegações da impugnaÇão e
da replica, devendo decidir de acordo com sua convicção, em face das provas produzidas
no processo.

Art. 245. A decisão conterá:
l- o relatório, que mencionará os elementos e atos iníormadores, instrutórios e

probatórios do processo, de forma resumida;
ll - os fundamentos de fato e de direito da decisão;
lll - a indicação dos dispositivos legais aplicados.

Art. 246. A decisão de primeira instância:
I - será proferida pelo Diretor do Departamento TributaÇão e Fiscalizaçâo.
ll - deverá ser fundamentada e elaborada de Íorma objetiva e sucinta, coniendo

relatór o dos fatos, do pedido e da parte dispositiva.
Parágrafo único. Não sendo proferida decisão no prâzo legal, nem convertido o

julgamento em diligência, poderá a parte interessada interpor recurso, como se fora julgado
proceoente o auto de infração ou improcedente a reclamação contra o lanÇamento,
cessando. com a interposição do recurso, a jurisdiçáo da autoridade de primeira instância.

Àrt.247. Contra a decisão de primeira instância administrativa poderá ser interposto,
no prazo de 20 (vinte) dias da sua intimação, recurso voluntário ao Prefeito Municipal,
objetivando reformá-la total ou parcialmente.

Art. 248. O recurso será formulado por meio de requerimento fundamentado, perante
a autoridade que proferiu a decisão, a qual, juntando-o ao expediente respectivo,
determinará as medidas necessárias à instrução prévia e o correspondente
encaminhamento ao órgão de segundo e último grau.

Art. 249. Aplica-se o disposto no artigo 238, parágrafo único, na hipótese do recurso
contestar apenas parte da decisão de primeira instância.

Art. 250. São definitivas as decisões administrativas.
l- de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este

tenha sido interposto;
ll - de segunda rnstância.
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Parágrafo único. São tambem definitivas as decisóes de primeira instância na parte
que não constituir objeto de recurso voluntário e, ainda, se não estiver sujeita a recurso de
oficio.

CAPITULO V
DA NOTTFTCAçÃO e OAS TNTTMAÇOES

Art. 251. As notificações e intimaçÕes sobre matéria íiscal serão feitas aos
interessados por qualquer dos segurntes modos:

I - no próprio auto de imposiçáo fiscal, mediante entrega de cópia ao autuado, seu
representante ou preposto, contra recibo datado no original;

ll - através de nota publicada em jornal de circulação local e afixada no átrio da
Prefertura Municipal;

lll - por via postal, através de carta registrada com aviso de recebimento;
lV - por meio eletrônico,
V - atraves de documento próprio da municipalidade.

§'lo Ninguém se escusa de cumprir a obrigaÇão tributária, nem se exime de
responsabilidade, por falha de notificação pessoal.

§ 2o O prazo para cumprimento das notificaçôes e intimaçóes será de 10 (dez) dias.

§ 3o Para produzir efeitos, a notificaçâo por via postal independe do seu recebimênto
efetivc por parte do interessado, bastando que a correspondência seja entregue no
endereÇo por ele declinado.

§ 4o Caso o notiÍicado se recuse a assinar o recebimento da notiíicação, sua negativa
será suprida por certidão escrita de quem o notificar.

§ 50 A notificação por mero eletrônico será objeto de regulamentação específica.

Arl. 252. Considera-se efetuada a notificação:
I - quando pessoal, na data do recibo;
ll - quando por carta, na data de recebimento do aviso de recebimento (A.R.);

lll - quando por edital, contado este da data de publicação;
lV - quando por meio eletrônico, de acordo com o que dispuser o regulamento do

processo eletrônico.

CAPíTULO VI

DA CONSULTA

Art. 253. Os contribuintes, os órgáos da Administração Pública e as entidades
representativas de categorias econômicas ou proíissionais que tenham interesse no
esclarecimento de dúvidas sobre a matéria tributária poderão formular consultas que serão
submetidas à decisão do Diretor do Departamento de Tributação e Fiscalização, depois do
parecer da Procuradoria Jurídica do Município, conforme o caso, observado o seguinte:
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| - a consulta deverá ser apresentada por escrito;
ll - a consulta deverá ser formulada com objetividade e clareza, indicando e

delimitando precisamente o seu objeto;
lll - enquanto aguarda resposta, o contribuinte não poderá ser autuado por fato

relacionado à consulta, desde que a tenha formulado antes do vencimento do tributo;
lV - desde que formulada dentro do prazo legal para pagamento de tributo, impedirá

a incidêircia de multa e juros de mora, enquanto não respondida oficialmente pela

Adminrstração.
ParágraÍo único. As consultas não terão efeito suspensivo, nem caráter normativo,

somente vinculando a administraÇão no caso específico do consulente.

CAPíTULO VII
DA RESPONSABILIDADE DOS SERVIDORES

Art. 254. O Fiscal de Tributos que, em função do cargo exercido, tendo
conhecimento de inÍração à legislação tributária, deixar de lavrar e encaminhar o auto de
infração e imposição de multa competente, será responsável pecuniariamente pelo prejuízo

causado à Fazenda Pública Municipal, desde que a omissão por dolo ê a responsabilidade
sejam apuradas enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública Municipal.

§ 1o lgualmente serão responsáveis a autoridade ou servidor públ co que,

dolosamente, deixar de dar andamento aos processos administrativos tributários, ou quando

o Íizer Íora dos prazos estabelecidos, ou mandar arquivá-los, antes de findos, sem causa
justificada e sem fundamentar o despacho na legislação vigente à época da determinação
do arquivamento.

§ 20 A responsabilidade, no caso deste artigo, e pessoal e independe do cargo ou

funçãc exercidos, sem prejuízo de outras sanÇões administrativas e penais cabíveis à
especie

Art. 255. Nos casos do artigo anterior e seus parágrafos, ao responsável e, se
houver mais de um, independentemente uns dos outros, será cominada a pena de multa de
valor gual à da aplicável ao contribuinte, responsável ou infrator, sem prejuÍzo da

obrigatoriedade do recolhimento do tributo, se esse já não tiver sido recolhido.

§ ío A pena prevista neste artigo será imposta pelo responsável pela unidade
admrnistratrva de íinanÇas, por despacho no processo administrativo que apurar a

responsabilidade do servidor público, a quem serão assegurados amplos direitos de defesa.

§ 20 Na hipótese do valor da multa e tributos não arrecadados por culpa, ser superior
a lOo/a (dez por cento) do totâl percebido mensalmente por ele, a título de remuneração, o
responsável pela unidade administrativa de finanças determinará o recolhimento parcelado,

de modo que de uma só vez não sela recolhida importância excedente àquele limite.

é @
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Art. 256. Não será de responsabilidade do servidor público a omissão que praticar ou
o pagamento do tributo cujo recolhimento deixar de promovêr em tazáo de ordem superior,
devidarente provada, ou quando não apurar infração em face das limitaÇões da tarefa que

lhe tenha sido atribuída pelo chefe imediâto ou por ordem superior.
Parágrafo único. Não se atribuirá responsabilidade ao servidor público, não sendo

cabíve a aplicação de pena pecuniária ou de outra, quando se verificar que a iníraÇão

consta em livros ou documentos fiscais a ele não exibidos e, por este motivo, já tenha sido
lavrado auto de inÍração e imposição de multa por embaraço à fiscalização.

LIVRO-IV

(ç

DAS DtSPOStÇOES FtNAtS

TITULO I

OA CERTIDÃO NEGATIVA

Ar1.257. A prova de quitação de tributos será feita por Cêrtidão Negativa de Débito -

CND, expedida à vista do requerimento de interessado que contenha todas as informaçóes
exigidas pelo Fisco.

§ 1o A certidão será fornecida dentro de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada do
requer mento na repartiÇão, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 20 O prazo de validade da certidão é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

emissào, e deverá constar na mesma.

§ 3o A Administração Pública poderá adotar sistema de emissão de certidão negativa

expedida eletronicamente via internet, cu.ias normas de expedição serão regulamentadas
por Decreto.

Art. 258. Será fornecrda ao sujeito passivo Certidão Positiva de Débito com Efeito de

Negativa - CPDEN, que terá os mesmos efeitos da CND, nas seguintes hipóteses.
I - exrstência de débitos náo vencidos ou parcelados;

ll - existência de débitos em curso de cobrança executiva garantida por penhora;

lll - existência de débitos em curso de cobrança administrativa garantida por

arrolamento de bens,

lV - existência de débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.

Art. 259. A expedição de CND ou CPDEN com erro, nos casos em que o contribuinte
é devedor de creditos tributários, não elide a responsabilidade destê, devendo o

Departamento de Tributação e FiscalizaÇão anular o documento e cobrar imediatamente o
crédito correspondente.
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Art. 260. A CND ou CPDEN expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a
Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o funcionário responsável pela sua

expediÇão ao pagamento do credito tributário e juros de mora acrescidos.

TiTULO II

DO PARCELAMENTO

Art. 26í. Os debitos tributários, inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados

admin strativamente, em até 3 (três) parcelas.

Parágrafo único. Nenhuma parcelâ mensal poderá ser inferior a:

| - 3 (três) UFM para pessoas fisicas;
ll - 5 (cinco) UFM para pessoas jurídicas.

AÍt. 262. Fazem parte do debito fiscal.
l- o imposto devido, corrigido monetariamente ate o mês do pedido;

ll - as multas por infração:
lll - a multa de mora e os juros de mora previstos nos artigos 177 e í 78 deste

Código.

Art. 263. O atraso do pagamento de qualquer parcela por mais de 30 (trlnta) dias
corridos, cancela o benefício, ficando o contribuinte sujeito à quitaçáo total do débito,
passando a incidir sobre o saldo da dívida, multa ê correção monetária, â part r do seu
inadirn plemento.

TITULO III

DO CADASTRO DE TNFORMAÇOES MUNtCtpAtS - CADTM

A.rt.264. O Cadastro de lnformaçôes Municipais - CADIM tem por íinalidade fornecer
a AdministraÇâo Municipal informaçôes e registros relativos à inadimplência de obrigaÇões,

de nalureza tributária ou não, para com o Município, suas Autarquias, Fundações Públicas e

entes da AdministraÇão lndireta.

4rt.265. Para os efeitos de inclusão no CADIM consideram-se inadimplentes as
pessoas físicas ou jurídrcas enquadradas nas seguintes hipóteses.

l- possuam débitos de qualquer natureza com o Município, rnclusive com órgáos ou
entidades integrantes da Administração Pública Municipal, direta ou indireta;

ll - foram declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública
Municipal, em decorrência da aplicação de sanção prevista na legislação de licitações e

contratos,
lll - Íoram denunciadas por prattcas de crimes contra a ordem tributária, nos termos

da Lei Federal no 8.137, de27 de dezembro de 1990,

é §t
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lV - os sujeitos passivos e os sócios das empresas estejam inadimplentes com o
cumprimento de obrigações tributárias e não tributárias vencidas e não pagas,

V - estejam omissas ou inadimplentes com a prestaçáo de contas, exigível em razão
de disposiÇão legal ou de cláusulas de Convênios, Acordos, Ajustes, Termos ou Contratos;

Vl - estejam com a lnscrrçáo Cadastral suspensa ou cancelada.

4rt.266. A consulta prévia ao CADIÀ/ pelos órgãos e entidades da Administraçâo
[/unicipal, direta e indireta constitui procedimento obrigatório paÍa a rcalizaçáo de qualquer
ato de pessoas fÍsicas e jurídicas, a que se refere:

| - celebração de Convênios, Acordos, Ajustes, Termos ou Contratos que envolvam o
desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros;

ll - repasses de valores de Convênios, Acordos, Ajustes, Termos ou Contratos;
lll - concessão de auxílios e subvençóes, incentivos fiscais e financeiros, e

imunidade, isenções de tributos Municipais;
lV - conceder regimes especiais de tributaÇão;
V - aceitar a participação em licitações públicas realizadas no âmbito dos órgâos ou

das entidades integrantes da Administração Pública Municipal, direta ou indireta;
Vl - conceder licença para localização de estabelecimentos e de atividades;
Vll - serviÇos, utilidades ou comodidades disponibilizadas pela administração, bem

como oelo uso de bens do domínio público municipal;
Vlll - realização de quaisquer operações ou atos que envolvam a utilização de

recursos públicos;

lX - alienação de quaisquer formas de bem integrante do patrimônio público,
mediante pagamento em parcelas.

Art. 267. O CADIM conterá as seguintes informações:
| - identificação completa da pessoa física ou jurídica;

ll - data da inclusão no cadastro de inadimplentes;
lll - natureza da pendéncia.

Art. 268. A inexistência de registro no CADIM não configura reconhecimento de
regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em Lei,
Decreto e demars atos normativos.

Art. 269. As pessoas físicas e jurídicas que se enquadrarem nas hipóteses abaixo
terão seus nomes excluídos do CADII\i1:

| - pagamento ou parcelamento da dívida;
ll - cumprimento das obrigações relativas ao art. 265;
lll - recursos administrativos defendos:
lV - decisão judicial favorável ao inscrito;
V - pela remissão, abatimento ou anistia previsto em Lei; ,4
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Vl - pelo cancelamento administrativo ou judicial do debito.

Ar1,27O. O parcelamenlo do débito de qualquer natureza, regularmente homologado
pela autoridade competente, exclui o requerente do CADIM enquanto perdurar o
adimplemento.

Parágrafo único. O não pagamento de qualquer das prestações do parcelamento
administrativo ocasionará a imediata reinclusão do nome do devedor inadimplente no
CADIM, independente de notificação.

AÍ1. 271. Uma vez comprovada a regularização da situação que deu causa à

inclusão no CADIM. o registro correspondente deverá ser excluído no prazo de até 7 (sete)
dias úteis.

Parágrafo único. Na impossibilidade de realizar a baixa no prazo indicado no caput,
o órgão ou entidade credora fornecerá uma declaração que conste não possuir mais
nenhurna pendência com o Município.

Àrt.272. A Secretaria de Administração e Finanças será a gestora do CAD|tU.

Parágrafo único. O CADIM será regulamentado por Decreto.

TiTULo IV
DAS DTSPOSTçÕES FTNATS

A,ft. 273. Pela prestação de serviço, utilidades ou comodidades aos administrados,
bem como pelo uso de bens do domínio público municipal, o MunicÍpio poderá, por ato do
Poder Executivo, independentemente de reserva legal, instituir Preço Públ co, não
submetido ao regime jurÍdico das taxas.

Att.274. Para efeitos de lançamento do lmposto Predial e Territorial Urbano - IPTU,

a Administração concederá redução no valor venal do bem imóvel, apurado de acordo com
a Tabela ll - Planta Genérica de Valores, nos seguintes percentuais:

| - 65% (sessenta e cinco por cento) no primeiro exercicio financeiro;
ll - 60% (sessenta por cento) no segundo exercicio financeiro;
lll - 55% (cinquenta e cinco por cento) no terceiro exercicio financeiro;
lY - 40Yo (quarenta por cento) no quarto exercício financeiro;
V - 25% (vinte e cinco por cento) no quinto exercício financeiro;
Vl - 100/o (dez pode cento) no sexto exercício financeiro.

Ar1.275. Os oficrars de registro de imóveis são solidariamente responsáveis com os
contribuintes, na íorma prevista pelo artigo í34, inciso Vl, da Lei Federal no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional, pelos impostos e taxas que incidem sobre imóveis cujos títulos
aquisitivos forem transcritos sem prova de quitação perante a Fazenda Municipal.

NICIPAL DE TACIEA
Paço Munlclpel "Prefelto João Osório Zorzet ,,

@
PRAÇA PADRE FELIX,80 - CNPJ 55.354.302000í-50 - PABX (19)e?S9ídO70 - FAX: (18) 3997-9076 - CEP'19.590400 - ÍAC|BA-SP

Email - socretaria@taciba.sp.gov.br



EFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Paço Municipal 'Prefeito João Osório ZorzetÍi"

Art- 276- os cartórios de registro de imóveis da comarca ficam obrigados a
fornecer, até o dia 10 (crez) de cada mês ao Município, reração das matrícuras e registros de
todas as propriedades imóveis do mês imediatamente anterior.

Parágrafo único. o não cumprimento do disposto neste artigo sujeita ao infrator à
multa de 30 (trinta) uFM, para cada infração, por mês em que perdurar a omissão. No caso
de reincidência a multa será aplicada em dobro.

Àft. 277. o "habite-se" de construçáo nova somente será concedido mediante
comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre o imóvel, bem como do imposto
sobre os serviços de construção prestados até a data daquele ato.

Parágrafo único. A ricença para reforma de prédios urbanos e para arruamento ou
loteamento também dependerá da certidão negativa dos tributos incidentes sobre os
respectivos imóveis.

Art- 278. Não constitui majoração do tributo, para os fins do disposto, a aluarizaçâo
monetária da base de cálculo do lmposto sobre propriedade lmobiliária Urbana.

AÍ1. 279. As omissões deste código serão supridas peras normas do código
Tributário Nacional, pela analogia e pelos princípios gerais de direito.

Art. 280. os prazos fixados na regisração tributária do Município serão contínuos,
excluindo-se, na sua contagem, o dia do início e incruindo-se o do vencimento.

Parágrafo único. os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normar
na repartição municipal.

AÉ. 281. consideram-se integradas a esta Lei as taberas e anexos que a
acompanham.

Àrt.282. Este código entrará em vigor no dia 1o de Janeiro de 201g, revogando-se
as disposiçôes em contrário, em especial a Lei no 195 de 6 de Dezembro de .,l977, Lei no 02
de 2 de Março de í989, Lei no 04 de 14 de Março de 19g9, Lei complementar no 06 de 27
de Junho de 2017 e respectivas leis alteradoras.

Parágrafo único. (vetado).

Art. 283. Permanecem em vigor as demais normas tributárias compatÍveis com o presente
Código.

Prefeitura Municipal de Taciba, 30 de Dezembro de 2017.
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Registrada nesta Secretaria no livro competentes e publicada por Edital na data supra e a'ixada em

local de costume.

a_

AIR ANTONIO BATISTA

Administraçâo e finanças
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TABELA I

LISTA OE SERVIçOS - ISSQN

ATIVIDADES

1.00

êletrônacas
DispónibitÉação,sáffi
vídeo imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade

1 Og de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos 100,00

3.00 mediante cessáo de direito
I g or letao" na- da Lei Complementar n" 123106

1 .01. . Anàhse e desenv_olvrmento de sistemas
1.O2 Prooramacão

Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, teÍos,
I LOS imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de

informaÇão, entre outros formatos. e congêne-- --- 
Elabora

104

105L-
1 .06

107

f-, 108

3.o2 Cessão de dtrerto de uso de marcas e de sinais de
,- ---i ; -a:--

Eiploração de salões de Íestas, centro de convenÇóes, escritóÍios
virtua s, stands, quadras esportivas, estádios ginásios, auditórios,1n?r ur casas de espetáculos palque de diversões canchas e congêneres,

r_pqlq rcalizaçáo de eventos ou lrpcig-s dsigglgcçI qa-!9l944 --
LocaÇão, sublocação, arrendamento. direito de passagem ou

404

eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da
máqurna em que o programa será executado, incluindo tablets,
smartphones e goIgê!çIqL _
Licenciamento ou cessáo de direito de uso de programas de

de com e bancos de

Planelamento, confecção, manutençáo e atualização de páginas

405 Acu

comoutacão

-l*".."àiã 
. 

"on.uIioria 
em iníormática

'-supone tàcnico em iniormáÍ . inclusrve rnstataçao, confrguraçao e

5%

3.04 permissão de uso, compaíilhado ou não, de Íerrovia, rodovia,
dutos e condutos de natureza

de saúde, assistência medica e

4.02 euimroterapia ullrassonografia. ressonância magnética' radiologia '100,00

manicômios, casas de 100,00

5%

Sa/o

5%

5%

5a/"

5a/a

v

,{LiQUOTA
VARIAVEL

pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condlcionado, de que trata
a ter ro 12.485. de 12 de selemDro de 2011. suierta ao lCl\ilS)

?qq . _séfytçpC !úiqSl!9qs 9 desenvolvimento
. 2.01 Servicos de oesquisas e desenvolvimento de qualquer natulq4a

Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
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100,00

100,00

100 00

100,00 5%

100,00 5a/o

5%

100.00

3.05

de qualquer espécie



' q tI - óãoÀt,,r 100,00t ---
4 13
414

i 4.15
Próteses sob encomenda
Psicanálisê

4 '16

419 Bancos de ue, eite, pele, o hos, óvulos, sêmen e

individual e convênios para
hospitalar, odontológaca e

^

504
505

5.03 Laboratórios na area

trâtamento

Serviços a engenharia,

_execuugqfe!â tía_b,athos d_e engglharia _
705

excelo o fornecimênto de mercadonas

gêologia, urbanismo, construÇão civil,

100,00

!qsq
7.OO

I

5%

i Elaboração de ptanos diretores, estudãs dã viabitidãG- es
7 03 orga'1tzacionars e oJtros. relacronados com obras e serviços de

engenhafia, etaboraÇâo de anteprojelos, projetos básicos e projetos

IPAL D
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de repouso e de recuperação, creches, asilos e

Bancos de sangue e de óroãos e

50/"

5"/"

o utros ptanos oáia@osle-
4.23 lercetros contralados credenciados, cooperados ou apenas pagos

, 
pelo opeÍado. do p ano mectra'lle rndrcação do beneficráiro

5.00 . Serviços de medicina e assistência veterinária c óg1gi
5 01 Vledicina velenna a e zootecnta

I O, 'nãsnitars, clinicas. ambulatórros, prontos-socorros e congeneres. na
area vêIênnânâ

604
atividades físicas
Centros de
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dança, esportes

de construção c vil ou eletrica e de outras

741

5o/o

[-

sa/a

semelhantes, inclusive sondâgem. perfuraÇâo de poços, escavação,
7 02 . drenagem e rrngaÇão terraplalagem, pavimentação. concretagem e I' -- 'a rnstalação e montagem de produtos. peças e equrpamLntos

(exceto o Íornecrmento de mercadorias produztdas pelo prestador de
s€rvtÇls lora do local da prestaçáo dos servtços. que fica sujetto ao

conseryaçâo e pontes,

5%
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5%

5%
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lproouzrO"as peio piistaOôiO-os sãrviçosJora do local da Festação
dos flca suieito ao I

Colocaçáo e instalâçáo de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas,
revestimentos de paredes, vidros, divisórias, placas de gesso e

com material fornecido pelo tomador do
RecuperaÇão, raspagem, polimento e lustraÇão de pisos e
co4generes

7 0B CalaÍí.laçào
VaÍição, coieta remoÇào incineraÇão tratamento, reciclagem,

7.09 separação e destLnaÇão final de Iixo, rejeltos e outros residuos

7.10

7 11

,n.) iConlÍole e tralamenlo de efluentes de qualquer nâtureza e de' '' . agentes Íisrcos. quimrcos e biológicos

7 13 ?^"-ti.'_M1 *: i9:::,":91Ti".1'^1!:o '|mun'|zaÇão' 
hisrenizaÇão'" desralrzaçáo pulvenzaçáo e

L{, t..V_e_!q_Oo_.!q.CqsA.q _da _L,ei Complementar no 1

7 15 Vetado na no1

7.16

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação
de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de
árvores, silvicultura, exploraçâo florestal e dos serviços congêneres
indassociáveas da formaÇáo, manutenÇão e colheita de florestas, para

En sino fundamental, médio e

717

- clr
8.00 ServiÇô_s de educ€Ção, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e

avaliacão oessoal de qualouer qrau ou natureza

I9!!,"9x a !l9§r9É99r., lcllgltq e
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apaÍt-service
condominiais, flat, apart-hotéis hotéis residência, residence service,
suíte service, hotelaria maritima, motéis, pensôes e congêneres;
ocupaçáo por temporada com fornecimento de serviço (o valor da

9.02 ;de programas de turismo, passêios, viagens, excursões,

@

Limpeza, manutenÇão e conservação de vias e logÍadouros públicos,
châminé. oiscinas, oâroues, iardins e

e iardinaoem. inclusive corte e Doda de árvores

lnstruÇáo treinamento, orientaÉo pedagógica e educacional,
avalraÇão de conhecimento de

9.00

PRAÇA PADRE FELTX, sO - CNPJ 55.354.3020001-50 - PABX (iqEg0rbd070 - FAX: (18) 3997-9076 - CEP 19.59O-OOO - TACTBA-SP
Emâil - secÍetâriâ@taciba-sp.govbr

7 19
Acomoanhamento e

720 mapeamento,

alimentação e rncluido no preço da diária, flca

cartôes de credito, de planos de saúde e de planos



PREF

10.05

11 02

1 1.03

13.00
13 01T;
13.03

Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de direitos de
indusirial, artistica ou literária

,^ ^o 
Agercíamento oe publicidade

'" "" . agenc,arnenlo de ve culajão por q
10 09 - Relqresentaçào de qualquer natureza inclusive comergal
10 10 Drst'tol,tçáo ae oens de terce,ros

11 01 edeem

Exibição de fllmes,
concertos, desfiles,

. Serviços relalivos a Íor

. Ve.lgdolra edlgã9 qa Ler

e propaganda, inclusive o
meros

entrevistas, musicais, espetáculos, shows,
operas, competiÇões espo(ivas, de destreza

100 00

11.00 , Serviços de guarda, estacionamenio, arn lância e
Guarda e estacionamento de veiculos terrestre automotores, de

tt Oa lrr".."nurento, deposrto, carga, descarga, arrumaçáo e guarda de
. - , oens de quatsq{er e_sPectes

-z.oo ' seruiçõJoe q.[lsoás, tazer. entretenimento e
12 0'1 . Espelaculos tealrais _

. 12 02 ExibiÇôes cinematogré
12.03 Espetáculos circenses
12.04

[ 12 0e

12.10

a;;
12.12

Produçáo. mediante ou sem encomenda prévia, de

Sa/o

5%
5a/"

intelectual ou
Recreaçâo ê animaÇão. inclusive em festa e eventos de qualquei
natureza 30,00

na 123106
FonograÍia ou gravaÇão de sons, inclusrve trucagem, dublagem,
ÍTltxaoem e 5%

5%

ICIPA
Paço Municipel "Prefelto João Osórto Zorzetti,'

Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de contratos de
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de
ÍalwizaÉo \tactoing)
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou
imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens. inclusive
aqueles realizados no âmbito de Bolsa de [Iercadorias e futuros, por

5o/o

5%
Sa/o

50À

Vigiláncia, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e
semoventes

Corridas e competiÇôes de animais
CompetiÇões esportivas ou de destreza física ou intelectual. co;ju

5%

5%

5a/a

5%

5%

sa/a

FotograÍia e canematograÍia. inclusive revelação, ampliação, óó9@

PRAçA PAoRE t:ELlx,80 - CNPJ 55.354.3020001-50 - PABx (fS BWTsúú7o - FAx' ltsj-ssisozo - cEFiã3sooo) - TActBAsp
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100.00

operas, concertos,

e diversões Por 30 oo

r iteatros,_oJceras c,oncertos recitais festi_vais e colgçaeres _ I _l ]
12 14 l-orneclm9nto de músicas para ambtente fechado ou não, medtanle i I ." ""



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

13 05

14.01

Paço Munlclpel 'Prefelto João Osórlo Zorzettl"

Composiçáo gráÍica, inclusive confecçáo de impressos gráÍicos,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografla e fotolitograÍla,
exceto se destinados a posterior operâÇáo de comercralização ou
industrializaÉo. ainda que incorporados, de qualquer íorma, a outra
mercadoria que deva ser oblelo de postenor crrculaçáo, tais como
bulas. rótulos, etiquetas, câixas, cârtuchos, embâlagens e manuais
têcnicos e de ficarão ao lcl\,4s

relativos a
Lubrificação, limpeza, lustraÇão, revisão, carga e recarga, conserto,
restauração, blindagem, manutenÇão e conservação de maquinas,
veícuos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
qualquer objeto (exceto peÇas e partes empregadas, que Íicam

. guierlc1c9 Lçl\l§)
14 02 , Assislência técnrca

T4 03
Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas,

fcam
14 04

Restauraçáo, recondicionamento, acondicionamento, pinturâ,
beneíciamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,
anodização, corte, recorte, plastiÍicâçáo, costuÍa, acabamento,

lnstalaÉo e montagem de âparelhos, maquinâs e equipamentos,
'14.06 rnclusive montagem rndustrial, prestado ao usuário Íinal,

I elqlu§]yqrnqlle clm ln?lglrql po-I 9L9l9!teclq!,_, ..,._
14 07 de molduras e

14.08
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e

14.09

14.10 Trnturaria e

l

I

14 '11 Taoecafla e reÍorma dê estofamento em
ta i2 runitaria e tatqrnagem
14 13 l Carpln_taria e §,ql|q.Dg_ll.C-
14.1a l§q!nc[o_]n!rs!1!!§]!ç!.99!&§1q 9
15.00 Ços relacionados ao setor ou financeiro, inclusive aqueles prestados por

financeiras autorizadas a funcionar pela União ou de direito
Administração de fundos quaisquer, de consoÍcio, de cartão de

'15.01 credito ou debito e congêneres, de caíteira de cliente, de cheque

-pr§-datados e congêneres
Abertura de conta em geral, inclusive conta corrente, conta de
nvestrmenlo e aprcaÇâo e caderneta de poupança, no Pais e no

""' exte.,o berr (omo o |.as1'ç1çrçáo das re,e das coTIaS attvas e

documentos em geral, abono de firma, coletas e entrega de

íqnÂ documenlos. bens e valores, comunrcaÇão com outra agencia ou
'" "" com a admrnrstraÉo geral; licenciamento eletrônico de veiculos,

transÍerência de veículos; agenciamento Íiduciário ou depositário;

50/"

5%

5o/o

50/o
Alfaiataria e costura, quando o material íor fornecido pelo usuário

I ts.Ol llorn""i.9nto ô-r, emissão de atestados em geral, inclusive atestado
oe caoactoaoe Ttnancetra e con0eneres.- - 

, de capacrdade trnancerÍa e congeneres.
Cadasiro, elaboraÇão de Íicha cadastral, renovação cadastral e

..^. congêneres inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitente de
'""" Cheque seÍn Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos

, uadastrats
Êmssão reemissáo e fornecimento de avsos. comprovantes e

PRAÇA PADRE FELlx, 80 - CNPJ 55.354.302y0001-50 - mBX (íqgo97s907o - FAX: (18) 3997-9076 - CEP 19.590-OO{) - TACIBA-SP /-l
Email - secretaria@taciba.sp.gov.br \r/

a__

60,00

5%

trnalivas
Locaçao J manutenção oe õtrei partióútarei

I

'15.03 eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Paço Municipal "Prefaito João Osório Zorzetti"

lcontas em geral, po!' qlralqlqrlIlglq !q
Emissão, reemissáo, alteraÇão, cessão, substituição, cancelamento
e registÍo de contrato de crédito, estudo, analise e avaliação de

operações de créditos, emissão, concessão, alteração ou
contrataÉo de aval Íiança, ânuência e congêneres serviÇos
relativos a abertura de credito fins
Arrendamento mercântil (leasing) de quaisquer bens, inclusive
cessão de direitos e obrigaçÔes, substituiçáo de garantiâ, alteraçáo,
cancelamento e registro de contrato, e demais serviÇos relacionados

15.08

L

15.09

fornecimento de postçâo de cobrança, recebimento ou pagamento;

emissáo de carnês Ílchas de compensaÇão. impressos e

documentos em oeral
Devoluçáo de titulos protesto de titulos, sustação de protesto,

manutenção de titulos reapresentaÇão de titulos, e demais serviÇos
q Clqs,IglqqQ! eqgs
Custodia em inclusive de titulos e vâlores mobiliários

15.1 3

ServiÇos relacionados a operação de câmbio em geral, edição,
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de câmbio; emissão
de registÍo de exportação ou de credito, cobrança ou deposito no

exteror. emrssâo, foÍnecimento e cancelamento de cheques de

vragels fornectmento lransÍerência. cancelamento e demais

15 16

Emissão, reemissão, liquidaçâo, alteração, cancelamento e bâixa de
ordens de pagamento ordens de crédito e similares, por qualquer
meio ou processo serviÇos relacronados â transferência de valores,
dados, Íundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em

Emissão, fornecimento, devoluçáo, sustaÇáo, cancelamento e

de cheques avulso ou por talão.
Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de
imóvel ou obrâ, analise técnica e luridica, emissáo, reemissão,

1518 alteraçáo transferência e negociãçáo de contrato, emissão e

reernissão de iermo de quitaçâo e demals serviÇos relacionados a

crediro rmob,ira io
16.00 Servico de transporte de natureza municipal

1Âo1 
'ServrÇos ãã transporte iàtetrvo nrtrnicipal rodoviárlo. metrovlárlo

- - terrovràflo e aquavrano lglq!§qggrros
16.02 Outros serviÇos de transporte de natureza municipal- 
17.00r :-+
17 01 Asseq-sjria ou conl não contida em

5%

5%

iacesso. rnovimentiçao, atenOimento e con.sutta a contas em geral,
por qualqueí meio ou processo, inclusive por telefone, fac-simile,

- - ^- inteÍnet e telex. acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte el5u/ qratro horas, acesso a outro banco e a, rede compartilhada,
fornecimento de saldo, extrato e demais informaçôes relâtivas a

_ Cg,?Íendamento mercan
lServiÇos relacionados a cobranças. recebrmentos ou pagamentos

em geral de titulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de

tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio

eletrônico automático ou por maquinas de atendimento,

serviços íelativos a caÍta de crédito de importação, exporlaÇão e
garantia recebidas, envio e recebimento de mensagens em geral

. relacronadqqa operag?-o de camD,o

lFornecrmento, emtssão, reemissáo, renovaçáo e manutençáo dê

15.14 cartão magnético, cartâo de credito, cartão de debito, cartáo salário

'15.10

pRAçÂ PADRE F ELtx, 80 - cNpJ 55.354.3020001-50 - PABX (iq,rffi7§úU7o - FÂx: (18) 3997-9076 - cEP 19.590-mo - TACIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Paço Municipal "Prefeito João Osórlo Zorzetti,,

, I outro;'tóns desta ltstalnâl,se. exa,ne. pesquEã coteta. cornpaçao
e rorneomenlo de dados e informações de qualquer natureza,
inclusive cadaslro e similares

i 
_ _ ^^ uatttogratta, drgitação, estenografia, expediente, secretarja em geral,
17.02 resposta audivel, redação, edição, interpretação, revisão, trad;ção,

apoio e infraestrulura administrativa e conoênêres

17 03

17 04

17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e anãlises

17 1O Planejamento organizaÇão e administraça--ãGiras, ãxposições,

17 12
ao

AomrnrslraÇao em qeral, Inclusjve de bens e nêoóciôs dê têrnêirôc 5a/"

5%
5%

EÚ

5%

e

,a/o

5a/"

5%

ãliaçâo de
gurávêis e

1M

17.14
L!e!Assr,-99!se!qcs _
lAdvocaciâl- 60,00

t/. tc i Ar0rtragem qe_g!!lq!gl elpÉgre inctusive jurídica 60,00
17.16 Aud loria 60,00
'1 /.17 Analise dê e Métodos 60 00

. r/ Õ -/lruana e catculos tecntcos de qualquer nalureza 60,00
.lI rv uontaotttoade. tnclustve servicos técntcos e âuxiliares

_r /.zu , uonsuttorra e assessoria econômica ou Íinanceira
'r /.21 tstalistica

i r /.zz uoDranca em oeral

60,00
60,00
60,00
60,00

17 23

Assessoria, análise, avaliaçáo, atenOiménto, coníttãlaOastrq
seleçáo, gerenciamento de informaçôes, administração de contas a
receber ou ,a pagar e em geral, relacionados a operaçóes de
@tu!.tz??á_o lq9to |lgL

t-1
i,rru IL1

L,.* i

Apresenlação de paleslras, conÍerenoas. Seminarios e conqêneres J

'nse.Çâo de rexios desenhos e ouiios .nateriars oelropãffidãã
p.rblicidade. em qualqueÍ mero (excelo em livros, lornars. periód,cos
e nas modalidades de servrços de radrodiÍusão sonora e de sons e
Utaggns de recepÇâg t,rre e_gl?!ql?L= 

--serviços de regutação oe éffi seg
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gj

30 00

60 00

uros; insF
rencia de

)eção e av
nscos se

- - õervtÇos 0e regutaÇão de sinistro vinculados a contratos de seguros: I - t 

-

18.01 nspeÇáo e avatração de flscos para cobertura de contratõs de i I San. . §99uÍos: prevenção e gerêncra de .rscos se$rráveis e congên"res I L_]
-- -^ serviços de distribuição e ,eàda de Eme*s; d;mãis produtôs de roteTa, urngô. cartóes,19.00 pules.ou 

_cupons de apostas, sorteios, prêmios, incrusive os decorrenies a-e tituúi- oe

-- 
|lepllqlEeg! q e congeneres
ServrÇos de drskrburção e vénda oe ortrrffi i 

-

.19.01 lotgr,a brngos, carlões, pules ou cupons de apostas, sorteros, ] I _^premros, rnclusjve os decorrentes de tílulos de capttaltzação e I | 5"/o

-- -- ,gongênere-s ]20.00 serviÇos portuáÍios, áeroportuarios, f"@qrios
ServiÇos portuários, rerropõrtuãilói

20.01 movlmentacáo de oassaoerros rêhôôrê.1ê Àmhâr^à^Âôc,-^^^-..^;

Planejamento, coordenaçâo,@

5a/.

t

r 
20.00 ServiÇos portuáÍios, áeroportuarios, ferropõrtuãaãé, OeGrminai,

^^ ^_ Serv'cos portuáIlos rerroporluá.,ói úüzaÇão de porfo,
20 01 movrmentaçáo de passagelros reboque de embaróaçôes, Íebocador,s,Lávou uv pdssagerÍos reogque oe emoaÍcaçoes. Íebocadgr Sok I, -9§goterro, âracação_ e desalracacáo. servrcos de Drâtiggggm, _r_ i
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de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,'17.05 inclusrve de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,

inclusive vendas,



PRI=FEITURA M

movimentação ao iargo servtços de armadores estiva, conferência,

y§lta1 adesivos

27 0' . ServrÇos de assistência social

=r9.90 
:*ryiç* d" 

"-.tt"çã. 
qg!9!! "_@I ?9 glj !",§e§!=-ye!eçáú". !!ll"_É l. 29.00 Serviços de bibtiotecónómi

Tzg oi t serr&os oe o,ur,otecglromra - -- -T_60-00 f_- l| ?9 9- .. SSrvçes qgturblloççgnomra - -_ f 6000 T--
FC0l§rry r

31.00 S"-igo" técnicos em edificações, @

passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia,
movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários,
serviÇos acessórios, movimentação de mercadorias, logística e

Serviços de chaveiros, conÍecção de carimbos, placas, sinalização

remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos,
correios e suas agências franqueadas; courriere

NICIPAL DE TACI
Paço Municlpal 'Prefeito João Osório Zonet ',

. ,.00 Serviços de as§§lql_9gcl4

, - 
*- congêneres

. logisrrca e congqneres
Serv,ços aeroportuários, uUltzaÇâo de aeroporto, movtmentaçáo de

5%

sa/a

sa/o

5%

,a/o

5%

5%

5%

5%

pedágro dos 'usuárros, 
envolvendo execuçáo dé serviços de

22 O1 conservação, manutençáo, melhoramentos para adequaçáo de
capactdade e seguranÇa de lrânsrto, operação. monitoraÇão,
asststéncta aos usuânos e outros servtços defintdos em contratos,

latos de concessão ou oe perrrtssâo oL en normas ofictais
23.00 Servico rle oããi"rn"";À . .^m' 'hi^,^ã^-viê, ',t .i---^i^ i^e,,-r,r

26.01
ServrÇo de coleta,
documentos, obletos,
s uas

remessa ou entrega de correspondência,
bens ou valores. inclustve pelos corretos e

I courner e

32 01 . Servlços de desefho técnrÇos : úOpl
33.00 Servtços de desembaraçó aduaneiro. comissários, despachantes e congêneres

PFÁÇA PADRE FELlx, 80 - CNPJ 55.3s4.302000í-50 - PABX (trúPmsÊetr/o - FAx: lray sssTsoz4 -EEF tãsoo-ão lÂctBA€p
Email-secÍêtaria(Dtaciba.sp.gov.br 4 ( rl,Y./

movimentação de mercadorias, serviÇos de apoio mârítimo,

24 01
*rã-oo

mercadorias. inclusive

de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de floies,
25 01 coroas e outros paramentos: desembaraço de certidão de óbito;

fornecimento de véu, essa e outros adornos.
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Paço Munlcipal "Prefelto Joáo Osórlo Zorzofii"

IPAL DE TA

33.01 Sê.,!os de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e
conqeneres 60,00 | 5%

34.00 Serviços de investigaçóes particulares, detetives e congênêres
34.0'1
35.00

Servrços de inveslrgaçÕes Larticulares, detetives e congêneÍes 60,OO
Serviços de reportagem. Assessoria de imprensa, jornalismo e relaÇóes pú

lls%
blica

35.01
Serviços de reportagem. Assessoria de imprensa, jornalismo e
relações pública 60,00 Sa/o

36.00 Serviços de meteorologia
36.01 Serviços de meteoroloqia 60,00 50/"
3 7.00 Serviqos de :as, modelos e NS

37 01
:aoo

ServiÇos de aÍtistas, €fletas, modetos_e_glglreSqls _ 60 00 5a/o
de

38.01 de a 60 00 5%
39.00 Serviços de ourivesaria e lapidação

39.01
Servrços de ourivesaria e lapidação (quando o materiâl for fornecido
pelo lomador do serviÇo) 60,00 5%

40.00 Serviços relativgs a obras de a4ê sob encomenda
40.01 relativos a obras de arte sob encomenda 60,00 5%

PRAÇA PADRE FELlx,80 - CNPJ 55.354.302000í-50 - PABX (fq ge9yemTo - FAX: (18) 3997-9076 - CEP't9.590{00 - TÂC|BA-Sp
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^ PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Paço Munlclpal 'Prefelto João Osório Zonetti"

TABELA II

PLANTA GENÉRICA DE VALORES

r- FATOR DE LOCALIZAÇÃO O IMÓVEL

SETOR
FISCAL

01

BATRRO(S)

Centro e Distrilo lndustria

Jardim Popular. Jardim Nossa Senhora Aparecida, Residencial São Francisco,
Jardim São da Gruta. e Bâirro Aoua da
Jardim Patricia; Jardim das Paineiras l, Jardim das Paineiras lli Residencial

Chácara Nidei Chácara e Residencial Vale das

Jardim São Jardim Altaneiro; Jardim Alto Alegre; Jardim Bela Vista;
Jardim Arcesti Ricci; Vila Nossa Senhora Aparecida; Vila Nazaréi Jardim
Jangada, Chácara Vieira; Jardim CaliÍórnia, Bairro Amargoso; e Chácaras

UNITARIO DO
M' EM UFM

1 0,80

8,10

6,30

5,40

450

-;-
0,1

, Recinto

Jardim Pontal e Jardim Esperança 3,60

lmóveis urbanos com área igual ou superior a 1000 m, de acordo com o art. 1,35
un co

FATOR OE AREA EDIFICADA I

ÁREA

f

Jardim Flamboyanti Núcleo Residencial Nosso Teto; e Residencial Alecrim

CAÍEGOR|A aREA€OtFtCADA
PADRAO VALOR UNITARIO

DO M' ÉNI UFIII

Até 70

de 71 a 150

de 151 a 250

Resrdencral

Acima de 251

Aré 500

Acrma de 501

Comerqal

Id,l'il_
Comercial
lndustrial

Baixo 31 ,50

Médio 36,00

Ato 40,50

Balxo 36,00

N/ éd io 40,50

Ato 45,00

Barxo 40,50

Ivl-ád io 45,00

Alto 49,50

Baixo 45,00

Médio 49,50

Alto 54,00

Barxo

I\4éd ro 58,50

Baixo 27 ,O0

[..4ed io 31,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Paço Municipal "Prefelto João Osório Zorzettl"

CATEGORIA

coNcErros DE PADRÃo DE coNSTRUçÃo

oEscRrÇÃo oo PADRÃo

Baixo: Edificações caracterizâdas pela utilização de materiais construtivos básicos e pelo
emprêgo de acabamento econômico, restritos a alguns cômodos. Construídas em
alvenaria, normalmente sem estrutura portante e aparentemênte sem preocupaÇáo com o
projeto. Laje pré-moldadai forro, telhas cerâmicas ou em Ílbrocimento ondulada sobre
madeiramento não estruturada Esquadrias em madeira, ferro ou alumínio. Acabamento
externo normalmente revestido com emboço ou reboco, podendo ter pintura comum. Área
exlerna com prso crmentado ou cerâmtco.

Médio Edificaçóes térreas ou assobradadas, podendo ser isoladâs ou geminadas de um
ldos lados, com alguma preocupaÇão com o projeto arquitetônico. E predorinante a
utilizaçâo de materiais construtivos convencionais e pela aplicâção de acabamento de
boa qualidade, porem, padronizados e fabricados em série. Estrutura misla de concreto e
alvenaria revestida interna e eíernamente. Cobertura em laje pré-moldada, Íorro, telhas
ÇeÍâmica ou concreto, apoiadas em estrutura de madeira. Esquadrias em madeira, ferro,
aluminio e PVC de padrão comercial. Acabamento eÍerno das fachadas normalmente

Residencial
pintadas sobre emboço ou reboco normalmente com aplicaÇão de pedras, pastilhas,
texturas na fachada principal. Area externa com pisos cimentados ou revestidos com
cerâmica comum, podendo âpresentar jardins e eventualmente dotada de piscina ou
churrasqueira.

em

Alto: Ediflcaçóes térreas ou assobradâdas com proleto arquitetônico planejado no
tocante aos detalhes personalizados nas Íachadas. Acabamento enerno das fachadas
prnladas a átex sobre massa cornda, te)Íura acrílica ou com aplicação de pedras ou
equrvalente. Estrutura mista de concreto e alvenaria, revestida inteÍna e externamente.
Esquâdrias de madeira estruturâda, ferro e/ou de aluminio, caracterizadas por trabalhos e
projetos especiais. CobeÍtura em laje pré-moldada impeÍmeabilizada ou telhas de
cerámica, com Íorro na própria laje, gesso ou madeira. Cobertura de telhas de barro
sobre estrutura de madeira ou lajes maciças impermeabilizadas com proteção térmica.
Area externa ajardinadas e pavimentadas com pedrãs ou cerâmicas especlais,
eventualmente dotada de pjscina ou churrasqueira. É predominante a utillzaçáo de
materiais construtivos e acábamento de boa qualidade, alguns fabricados sobre
encomenda.

Baixo: EdiÍicaçoes executadas obedecendo à estrutura convencional de alvenaria
simples e sem preocupação com a funcionalidade ou o estilo arquitetônico. Geralmente

rnão possuem espaço para estacionamento. E predominante a utiLização de poucos
iacabamentos, tanto nas áreas privativas como nas de uso comum. Não possuem

lelevadores. Fachadas sem tratamento arquitetônico, normalmente pintadas a látex sobre

I 
emboço ou reboco.

Médio: EdiÍlcaÇôes com alguma preocupaçâo com a forma e o pÍojeto arquitetônico.
Eventualmenle podem possurr vagas de estacionamento Fachadas normalmente
pintadas a látex sobre emboço ou reboco. aplicação de cerâmicâs texturas, pedras
decorativas ou revestimentos que dispensam pintura. Caracteízam-se pela utilização de
itens construtivos e acabamentos de qualidade, mas padronizados e fallricados

Comerciel ê
lndustrial

, escâla comercial. Eventualmente podem ter elevadores.

G
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Paço Munlclpel 'Prefelto João Osórlo Zorzeííi"

TABELA III
TAXAS DE LICENçA DE LOCALIZAçÃO E DE FISCALIZAÇÃO

,rlr.^

-á

TAXA DE LtcENÇA DE LocALtzAçÃo. :i:- :-1- -.-:::.
ATIVIDADE rNc tD Ê Nc rA VALOR EM UFM

nd ústna lnicio da Atividade 55,00

Comercio lnrcro da Atividade 45,00

Prestâçáo de Serviços lnicio da Atividade 35,00

ATIVIOADE PERioDo DE rNcrDÊNctA VALOR EM I,JFIVI

lndústria Anual 55 00

Comercio Anual 45,00

Prestaçâo de Serviços Anual 35,00

PRÂÇA PADRE FELlx, 80 - CNPJ 55.354.3020001-50 - PABX (íqB99re907o - FAx: ('t8) 3997-9076 - cEp tssgo4oo - ractge-sp
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EITURA UNICIPAL E TACIBA
Paço Munlclpal "Prefeito João Osório Zorzetti"

TABELA IV
TAXAS DE LICENÇA PARA O EXERCiCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE

VALOR EM UFM

DIÁRIA MENI

'rÂ. ^rÂ^.r..1^ê

ArvrDADEs i vALoYI uFa
I onan T ruelãr-

1 Produtos alimenticios bebidas e iirit"res, preparàOosl ;^^^ | ..^;^
ou tn natura 3o'oo 15o,oo

2 - Produtos eiétrico-eletrôntcos2 - Produtos eretflco eletrónrcos 1OO,OO 5OO,OO

3 Produtos de Impàza e srmilares 3O,OO 15O.OO

8 - Bnnquedos artigos para prcsentes e similares

I - Calçados, coníecÇoes, 
"n 

oru,, 
" 

airilar"a
1O - Jogos. carrês com sorteio e similares
'1 '1 l\4óveis e decorações

70,00

200,00

200,00

30,00

300,09

300,00

950,00

500,00

500,00

150,00

150,00

e

13 - Revistas. lvros e jornais

14 - Veículos automotores motocicletâs e caminhões
15 - Artigos não especificados nos itens ânterioÍes

4 - Tecidos, Íoupas e similares , 70,00 3OO,OO

5 - Produtos de plástico borracha, couro, feíagens. louças. 7O,OO 3OO,OOmadeira, pqgelâria e similares _
6 ' Artigos de toucâdor, perfumes e simitares I 19,00 3OO,OO

7 Joias, bijuteriâs relógios e similares 7O,OO i 3OO,OO

PRAÇA PADRE FELIX, 80 - CNPJ 55.354.302000'l-50 - PABX flAfegEGSTO - FAX: 1te1 aSSz-SOZe - Cee tSSSoOrrO - TAC;BA.5p
Email - secretaria@taciba.sp.gov.br

70.00

12 . ivludas de plantas. plantas ornamentais e similares

30,00
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TABELA V
TAXAS DE LICENçA PARA PUBLICIDADE

VALOR EM UFM
TIPO DE PUBLICIOADE

1 Publcldade em painéis (outdoors)em imóveis públicos e
particulares, construidos ou não, visiveis das ruas e logradouros
públicos, desde que previa e expressamente autorizada pela 30,00 100,00

Administraçáo l\ilunicipal.
2 Publicrdade sonora, por quaisquer meios nas vras e logradouros
públrcos, desde que previa e expressamente autorizada pela
AdministraÇáo lMunicipal (A taxa será devida somente para
prosladores de servtços sem inscrição no municipio de Taciba)

' 3. Publicidade escrita colocada diretamentê nas vias e logradouros
públicos. desde que préviâ expressamente autorizada pela
Acminislração N/lunicipal (faixas cartazes etc.)
4 Publicrdade airaves de folhetos, prospectos
ca.lazes, distribuidos nas vias públicas, desde
excressâmente autorizadl pela Administraçáo l\4unicipal

programas,
que prévia 50,00

^ PR {çÁ PADRE F ;TAcrBA-sp
Email - sêcÍetaria@taciba.sp_9ovbr

IúENSAL

20,00

20,00

EITURA ICIPA TACIBA
Paço Municipal "Prêfelto João Osórlo Zorzettl,,
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FEIT UNI AL DE T)
Paço Munlclpal ,,Prefelto João Osórlo Zorzat ,,

TABELA VI
TAXAS DE LICENçA PARA EXECUçÃO DE OBRAS DE CONSTRUçÃO CIVIL E SIMILARES

1 - Resrdencial

TIPo DE coNSTRUçÃo
VALOR EM UFM

ÀPRovAçfo DE EXPEDtÇÁo Do
PLANTA POf M' "HABITE.SE"

0,15 10,00 
l

o,2o 10,00

2 - Comercial

3 - lndustrial

LOTEAI',lENTOS
VALOR EM UFM

APROVAçAO DE PLANTA POR LOTEl4,001 - Loteamento

/
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TABELA VII
coNTR|BUtÇÃO PARA CUSTETO OO SERVTÇO DE tLUMtNAÇÀO pÚBL|CA - Ctp

CLASSE

ate 30

31 a 100

201 a 300

ate 200

201 a 300

401 a 500

FAIl.P599,l:Y,Mo vALoR DE uFMMENSAL

1,50

Resrdencral 2,OO

301 a 400

40í a 500
l

2,50

3,00

-

350

450Comercial
lndustrial
e Outras 5,00

501 a 600

ac ma de 601

Terrenos não ediÍicados e sem ligação
de energia elétrica (por mês)

5,50

6,00

1 ,50

REFEIT CIPAL DE
Paço Municipel "Prefeito Joáo Osório Zorzetti,,

0,50

1,00

PRÂÇA PADRE FELIX, 80 - CNPJ 55.354.302000'l-50 - PÀBX (fq grreSTO - FAx: (18) 3997-9076 - CEp 19-S9O-O0O - TACTBA-SP
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