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Lei Complementar n.° 03/2009
INSTITUI NOVO CODIGO TRIBUTARIO
E DE RENDAS DO MUNICIPIO DE
NAZARE - BAHIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuigoes legais e do quanto Ihe faculta o Inciso I do paragrafo unico do artigo 37
combinado com o inciso IV do artigo 42, todos da Lei Organica do Municipio,

FAQO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE, ESTADO DA BAHIA,
aprova e eu sanciono e publico a presente Lei:

LIVRO PR1ME1RO
DAS DISPOSigOES GERAIS
TITULO I
DAS DISPOSigOES INTRODUTORIAS

Art. 1° - Aplica-se a legislagao tributaria municipal os principios e as normas gerais
estabelecidos pela Constituiqao Federal, Constituiqao Estadual, Lei Organica do
Municipio, Leis Complementares e demais imposiqoes de leis que deva observar.
Art. 2° - Para os efeitos da legislaqao tributaria municipal, consideram-se pessoas
juridicas:
I - as de direito publico e as de direito privado, sejam quais forem seus fins,
nacionalidade ou participantes no capital;
II - as filiais, sucursais, agendas ou representaqoes das pessoas juridicas com sede
no exterior;
III - as sociedades de fato e as firmas individuals.
TITULO II
DO CADASTRO FISCAL
CAPITULO I
DAS DISPOSigOES GERA '

wm-

Art. 3° - O cadastro fiscal do Municipio compreende:
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I - cadastre imobiliario
II - cadastre geral de atividades, que se desdobra em:
a) cadastre das atividades dos estabelecimentos em geral;
b) cadastre das atividades exercidos nos logradouros publicos;
c) cadastre simplificado.
§ 1° - O cadastre imobiliario tern per finalidade ins^rever todas as unidades
imobiliarias existentes no Municipio.
§ 2° - O cadastre geral de atividades compreende todas as atividades para cujo
exercicio e exigida a concessao do alvara de localizagao e funcionamento.
§ 3° - O cadastre simplificado tern per finalidade inscrever as atividades de reduzido
movimento economico a ser definido em ate do Poder Executive.
§ 4° - Com base no cadastro fiscal poderao ser estruturados cadastres especiais,
inclusive de contribuintes cujas atividades se encontrem paralisadas ou que,
deixando de funcionar, nao providenciaram a baixa de suas atividades.
§ 5° - A organizagao e o funcionamento do cadastro fiscal serao disciplinados em
ato do Poder Executive.
CAPITULO II
DA INSCRIQAO E ALTERAQOES NO CADASTRO FISCAL.
Art. 4° - Toda pessoa fisica ou juridica que exerga ou venha a exercer atividade
economica no Municipio, permanente ou temporaria, ainda que beneficiada pela
imunidade constitucional ou isengao dos tributes e pregos publicos municipais, fica
obrigada a requerer sua inscrigao e alteragoes no cadastro fiscal do Municipio, de
acordo com as formalidades estabelecidas em ato do Poder Executive.
Paragrafo Unico - O prazo da inscrigao devera sempre preceder ao inicio das
atividades e o das alteragoes sera de 30(trinta) dias, a contar do ato ou fato que as
motivaram.
Art. 5° - Far-se-a a inscrigao e alteragoes:
I - a requerimento do interessado ou seu mandatario;
II - de oficio, apos expirado o prazo para inscrigao ou alteragoes dos dados da
inscrigao, aplicando-se as penalidades de lei.
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§ 1° - Na inscrigao, sera observado o disposto na lei de use do solo, codigo de
postura e o piano diretor do Municipio.
§ 2° - Considera-se inscrito, a titulo precario, aquele q1 3 nao obtiver resposta da
autoridade administrativa, decorridos 30(trinta) dias do seu pedido de inscripao,
desde que cumpridas todas formalidades exigidas no processo de inscrigao.

CAPITULO III
DA BAIXA NO CADASTRO FISCAL

Art. 6° - Far-se-a a baixa:
I - a requerimento do interessado ou seu mandatario, obrigatoria, quando do
encerramento das atividades;
II - de oficio, nos seguintes casos:
a) comprovagao da inexistencia de fato gerador da obrigagao;
b) erro ou falsidade na inscrigao cadastral;
c) duplicidade de inscrigao;
d) decadencia ou prescrigao.

TITULO III
DAS ISENQOES MUNICIPAL
Art 7° - Compete ao Poder Executive apresentar proposta para concessao de
isengao ou incentives fiscais de qualquer dos tributes de competencia do Municipio.
Paragrafo Unico - A isengao ou incentivos fiscais serao concedidos a prazo certo.

TITULO IV
DO PARCELAMENTO DO CREDITO TRIBUTARIO

Art. 8°. O credito da Fazenda Publica Municipal, tributario ou nao, inscrito ou nao em
Divida Ativa, podera ser parcelado, na forma e condigoes estabelecidas nesta Lei,
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pelo proprio contribuinte ou por terceiro interessado, atraves de instrumento de
confissao de dlvida ou de assunpao de debito, respectivamente.
§1°. Salvo disposipao de lei em contrario, o parcelamento do credito tributario nao
exclui a incidencia de juros, multas, atualizagao monetaria, honorarios advocaticios e
demais encargos legais.
§2°. E permitido o parcelamento de credito tributario relative a exercicios anteriores,
ate o maximo de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, ficando a
criterio da administraqao tributaria o parcelamento de credito tributario do exercicio
em curso, conforme dispuser Ato do Poder Executivo.
§3° Fica o Poder Executive autorizado a cobrar juros de financiamento ate o limite de
1% (um por cento) ao mes, sobre cada parcela, acumulados mensalmente.
§4° E responsavel solidario pelo debito aquele que vier a assumir o pagamento
parcelado, em nome do contribuinte originario, nos termos do artigo anterior,
mediante instrumento proprio de assungao de divida, a teor do art. 299, inciso I, do
Codigo Civil.
§5° As normas auxiliares e os procedimentos do parcelamento serao fixados pelo
Chefe do Poder Executivo em regulamento, incluindo as condigoes de parcelamento
dos creditos tributarios do devedor em recuperagao judicial.
§6° E vedada a concessao de parcelamento de debito de tributo retido na fonte.
TiTULO V
DAS INFRAQOES E DAS PENALIDADES
CAPITULO l
DAS INFRAQOES

Art. 9° - Constitui infragao toda agao ou omissao, voluntaria ou involuntaria, que
importe em inobservancia de preceitos estabelecidos ou disciplinados por lei ou
pelos atos administrativos de carater normative destinados a complementa-la.
Art.10.

As infragoes serao apuradas mediante procedimento administrativo fiscal.
CAPITULO II
DAS PENALIDADES
SEQAOI

DAS ESPECIES DAS PENALIDADES
^

Art. 11. As infragoes serao punidas com as seguintes penas, aplicaveis separadas
ou cumulativamente.
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I - multa;
II - perda de desconto, abatimento ou dedupao;
III - cassagao dos beneflcios de isengao ou incentivos fiscals;
IV - revogagao dos beneflcios de anistia ou moratoria;
V - sujeigao a regime especial de fiscalizagao;
VI - cassagao de regimes ou controles especiais estabelecidos em beneficio de
contribuintes ou de outras pessoas;
VII - cassagao de permissoes ou concessoes obtidas.
SEQAO II
DA APLICAQAO E GRADUAQAO DAS PTNALIDADES
Art. 12. Compete a autoridade administrativa, atendendo aos antecedentes do
infrator, aos motives determinantes da infragao e a gravidade de suas
consequencias efetivas ou potenciais.
I - determinar a pena ou as penas aplicaveis ao infrator;
II - fixar, dentro dos limites legais, a quantidade da pena aplicavel.
Art 13. A autoridade fixara a pena de multa partindo da pena basica estabelecida
para a infragao, como se atenuantes houvesse, so a majorando em razao de
circunstancias agravantes ou, qualificativas, provadas no respective processo.
§ 1° - Sao circunstancias agravantes:
I - a reincidencia;
II - o fato do tributo, nao-langado ou langado em valor inferior ao devido, ter sido
objeto de processo de consulta formalizado pelo infrator, cuja decisao ja tenha
passado em julgado;
III - qualquer circunstancia nao classificada como sonegagao, apropriagao indebita,
fraude ou conluio que demonstre artificio doloso na pratica da infragao.
§ 2° - Sao circunstancias qualificativas:
I - a sonegagao;
5
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II - a apropriagao indebita;
III - a fraude;
IV - o conluio.
Art. 14. A majoragao da pena obedecera aos seguintes criterios.
I - nas infragoes nao-qualificadas:
a) ocorrendo apenas uma circunstan a agravante, exceto a
reincidencia, a pena basica sera aumentada de 10% (dez por cento);
b) ocorrendo a reincidencia ou mais de uma circunstancia agravante,
a pena basica sera aumentada de 15% (quinze por cento).
II - nas infragoes qualificadas, ocorrendo reincidencia ou mais de uma circunstancia
qualificativa, a pena basica sera majorada de 20% (vinte por cento).
Paraqrafo Unico - No caso de multa proporcional ao valor do tribute, a majoragao
incidira apenas sobre a parte do valor do tribute corrigido monetanamente em
relagao ao qual houver sido verificada a ocorrencia de circunstancia agravante ou
qualificativa na pratica da respectiva infragao.
Art 15 Caracteriza-se como reincidencia a pratica de nova infragao a urn mesmo
dispositive ou de
^0° obfcirico) danc^f'Scontado^^a^da™ em^ queP°houvear
mesma pessoa.
passado em julgado, administrativamente, a decisao condenatoria referente a
infragao anterior.
Paragrafo Unico - Aplica-se 0 disposto neste artigo a pessoa juridica de direito
privado que resultar de fusao, transformagao, incorporagao, cisao ou extmgao.
Art 16 Apurando-se, em urn mesmo processo, a pratica de mais de uma infragao
per uma mesma pessoa, natural ou juridica, serao aplicadas, cumulativamente, as
penas a elas cominadas.
0 - As faltas cometidas na emissao de urn mesmo documento ou na feitura de urn
§1 M
unica infragao, sujeita a penalidade
mesmo langamento serao consideradas uma
mais grave, dentre as previstas para elas.
fi 2° - As infragoes continuadas estao sujeitas a uma pena unica, com o aumento de
10%(dez por cento) para cada repetigao da falta, nao podendo o valor total exceder
ao dobro da pena basica.
6
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§ 3° - Consideram-se continuadas as infragoes quando se tratar de repetigao de
falta ainda nao apurada ou que ja seja objeto de processo, de cuja instauragao o
infrator nao tenha conhecimento, por meio de intimagao ou outro ato administrative.
Art. 17 - Se no procedimento fiscal apurar-se a responsabilidade de mais de uma
pessoa, sera imposta a cada uma delas, em notificagoes e langamento ou autos de
infragao separados, a pena relativa a infragao que houver cometido.
Art.18 - Nao serao aplicadas penalidades aos que, enquanto prevalecer o
entendimento, tiverem agido ou pago o tributo:
I - de acordo com interpretagao fiscal constante de decisao irrecorrivel de ultima
instancia administrativa, proferida em processo fiscal, se parte interessada;
II - de acordo com interpretagao fiscal constante de atos normativos baixados pelas
autoridades fazendarias competentes.
Art. 19 - A aplicagao da pena e o seu cumprimento nao dispensam, em caso algum,
o pagamento do tributo devido, nem prejudicam a aplicagao das penas cominadas,
para o mesmo fato, pela legislagao criminal.
TITULO VI
DA CORREgAO MONETARIA, DAS MULTAS E DOS JUROS DE MORA

Art. 20 - O contribuinte que deixar de pagar o tributo, contribuigao de melhoria ou
renda, no prazo estipulado, ou for autuado em processo fiscal ou ainda intimado em
decorrencia de langamento de oficio, ficara sujeito aos seguintes acrescimos legais:
I - atualizagao monetaria;
II - multa de infragao:
a) penalidade basica;
b) pena majorada;
III - multa de mora;
IV - Juros de mora;
§ 1° - A atualizagao monetaria incidira, inclusive, sobre os debitos parcelados pelo
municipio.
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§ 2 0 - Os acrescimos previstos nos incisos II, III e i\/ incidirao sobre o valor
corrigido monetariamente.
§ 3° - A Tabela de Atualizagao Monetaria sera editada atraves Decreto do Poder
Executivo, utilizando-se o mesmo Indice de atualizagao da UFM - Unidade Fiscal do
Municipio.
§ 4° - A multa de infragao sera aplicada quando for apurada agao ou omissao do
contribuinte que importe em inobservancia do disposto na legislagao tributaria.
^ § 5° - Para as infragoes de qualquer obrigagao acessoria nao prevista nesta Lei,
a aplicada a penalidade basica de 100(cem) U.F.M., conforme se dispuser em
/ sera
regulamento.
§ 6° - A multa de mora sera de:
I - 5% (cinco por cento), se o tributo for pago no prazo de 30(trinta) dias apos o
vencimento;
II -10% (dez por cento), se o atraso for superior a 30 (trinta) e ate 90 (noventa) dias;
III -15% (quinze por cento), se o atraso for superior a 90 (noventa) dias.
§ 7° - Os juros de mora serao contados a partir do dia seguinte ao do vencimento do
tributo, a razao de 1% (um por cento) ao mes calendario ou fragao, calculado na
data do seu pagamento.
Art. 21 - E vedado receber debito de qualquer natureza sem atualiza-lo
monetariamente.
Art. 22 - Ao sujeito passive que efetuar o recolhimento espontaneo do tributo nao
sera aplicada a multa por infragao.
Art. 23 - Aos contribuintes notificados ou autuados, serao concedidos os seguintes
descontos:
I - 100% (cem por cento) na multa de infragao, se o pagamento for efetuado no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimagao;
II - 60% (sessenta por cento) na multa de infragao, se o pagamento for efetuado
apos o prazo do inciso anterior e antes do julgamento de primeira instanciaIII - 30% (trinta por cento) na multa de infragao, se o pagamento for efetuado no
prazo de 30 (trinta) dias apos o julgamento de primeira instancia, contado da ciencia
da decisao.
8
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§ 1° - Os descontos serao concedidos sem prejuizo do pagamento dos demais
acrescimos legais.
§ 2° - O contribuinte que reconhecer parcialmente o debito fiscal podera efetuar o
pagamento da parte nao impugnada observado os descontos previstos neste artigo.
TITULO VII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CAPlTULO I
DAS DISPOSIQOES GERAIS
SEQAO I
DISPOSigOES PRELIMINARES

Art. 24-0 processo fiscal compreende o procedimento administrative destinado a:
I - apuragao de infragoes a legislagao tributaria municipal ou, no caso de convenio, a
de outros Municipios;
II - decidir consulta para esclarecimento de divides relatives ao entendimento e
aplicagao da legislagao tributaria;
III - julgamento de processes e execugao administrativa das respectivas decisoes,
IV - outras situagoes que a lei determinar.
Paragrafo Unico - No processo administrative fiscal serao observadas as normas
constantes em ato do Poder Executive.
SEQAO II

DOS ATOS E TERMOS PROCESSUAIS
Art. 25 - Os atos e termos processuais, quando a lei nao prescrever forma
determinada, conterao somente o indispensavel a sua finalidade, numeradas e
rubricadas todas as folhas dos autos, em ordem cronologica de eventos e juntada.
Paragrafo Unico - Os atos e termos serao datilografados, digitados ou escritos em
tinta indelevel, no vernaculo, sem espagos em branco, bem como sem entrelmhas,
emendas, rasuras e borroes nao ressalvados.
SEQAO III
DOS PRAZOS
Art. 26 - Os prazos fluirao a partir da data de ciencia e serao continues, excluindose na sua contagem o dia do inicio e incluindo-se o do mcimento.
9
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Paragrafo Unico - Os prazos so se iniciam ou vencem em dia de expediente normal
no orgao em que corra o processo ou devam ser praticados os atos.
SAQAO IV
DA INTIMAQAO

Art. 27 - Far-se-a a intimagao:
I - pelo autor do procedimento, provada com a assinatura do sujeito passive, seu
mandatario ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaragao escrita do fato,
II - por via postal, telegrafica, FAX correio eletronico, ou similar, com prova de
recebimento;
III - por edital, publicado, uma vez, em orgao da imprensa local, de preferencia
oficial, ou afixado em dependencia, franqueada ao publico, da repartigao
encarregada da intimagao.
Art. 28 - Considerar-se-a feita a intimagao:
I - na data da ciencia do intimado;
II - na data aposta no aviso de recebimento pelo destinatario ou por quern, em seu
nome, receba a intimagao, se por via postal ou telegrafica;
III - na data constante da confirmagao do recebimento do FAX, correio eletronico ou
similar;
IV - trinta dias apos a publicagao ou afixagao do edital, conforme o meio utilizado.
Paragrafo Unico - Omitida a data no aviso de recebimento a que se refere o inciso II,
considerar-se-a feita a intimagao.
a - quinze dias apos sua entrega a agencia postal;
b - na data constante do carimbo da agencia postal que proceder a
devolugao do aviso de recebimento, se anterior ao prazo previsto no
inciso anterior.
Art. 29 - A intimagao contera obrigatoriamente:
I - a qualificagao do intimado;
II - a finalidade da intimagao;
10
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III - o prazo e o local para seu atendimento:
IV - a assinatura do funcionario e a indicagao do seu cargo ou fungao.
Art. 30 - Prescinde de assinatura a intimagao emitida por processo eletronico.

SEQAO V
DO PREPARO DO PROCESSO
Art. 31-0 prepare do processo sera efetuado na repartigao, na forma e pela
autoridade administrativa a ser definido em ato do Poder Executive.

CAPiTULO II
DO PROCESSO CONTENCIOSO
SEQAO I
DA DISPOSIQAO GERAL
Art. 32 - O processo fiscal, para apuragao de infragoes, tera por base a notificagao
de langamento ou auto de infragao conforme a verificagao da falta resulte,
respectivamente, de verificagao no ambito interne da repartigao ou decorra de agao
fiscal direta.
SEQAO II
DO INICIO DO PROCEDIMENTO

Art. 33 - O procedimento fiscal tera inicio com:
I-a

lavratura do termo de inicio da fiscalizagao, proced ^a por agente fiscal,

II - O primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente , cientificando
o sujeito passive, seu representante ou preposto, da obrigagao tributana,
III - a lavratura de termo de apreensao de mercadorias, notas fiscais, livros ou
quaisquer documentos em uso ou ja arquivados.
Art. 34 - O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relagao aos atos praticados que o procederem.
Paragrafo Unico - Os efeitos deste artigo alcangam, independentemente de
intimagao, os demais envolvidos nas infragoes apuradas no decorrer da agao fiscal
11
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SEQAOIII
DA FORMALIZAQAO DA EX1GENC1A DO CRED1TO
TRIBUTARIO
Art. 35 - A exigencia do credito tributario sera formalizada em notifica?ao de
langamento ou auto de infragao distintos para cada tribute.

SEQAO IV
DA NOTIFICAQAO DE LANQAMENTO
Art. 36 - A notificagao de langamento sera feita pelo orgao indicado em ato do Poder
Executivo.
§ 1° - A notificagao de langamento contera, obrigatoriamente:
I - a qualificagao do notificado;
II - o valor do credito tributario e o prazo para recolhimento ou impugnagao;
III - o enquadramento legal e a penalidade aplicavel, quando for o caso;'
IV - a descrigao do fato, quando for o caso;
assinatura do chefe do orgao ou de outro func.onario autorizado, a mdicagao
V-a
do seu cargo ou fungao e o numero de matncula. *
§ 2° - Prescinde de assinatura a notificagao de langamento emitida por processo
eletronico.
SEQAO V
DO AUTO DE INFRAQAO
Art. 37 - A exigencia do credito tributario em decorrencia da agao fiscal direta do
agente fiscal, sera sempre formalizada em auto de infragao.
- O auto de infragao sera lavrado, por agente fiscal e contera
Art. 38
obrigatoriamente:
I - a qualificagao do autuado;
II - a data e a bora da lavratura;
12
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III - a descrigao do fato;
IV - o enquadramento legal e a penalidade aplicavel;
V - a determinagao da exigencia e a intimagao para cumpri-la ou impugna-la no
prazo previsto em lei:
VI - a assinatura do autuante, a indicagao de seu cargo ou fungao e o numero da
matricula.
§ 1° - O auto sera submetido a assinatura do autuado, seu representante ou
preposto;
§ 2° - No caso de recusa, apos declaragao escrita do fato, a intimagao sera efetuada
na forma prevista nesta Lei, obedecida a ordem estipulada.
Art. 39 - As alteragoes no auto de infragao, resultantes de informagao fiscal,
diligencia ou pericia, serao consignadas em termo complementar, cuja copia sera
entregue ao autuado.
Art. 40 - Durante o prazo para impugnagao ou recurso, sera facultado, ao autuado
ou seu mandatario, vistas ao processo, no recinto da repartigao.
Paragrafo Unico - Os documentos que instruirem o processo poderao ser
restituidos, em qualquer fase, a requerimento do sujeito passive, desde que a
medida nao prejudique a instrugao e deles fique copia autenticada no processo.
SEQAO VI
DA REPRESENTAQAO

Art. 41-0 servidor que verificar a ocorrencia de infragao a legislagao tributaria e
nao for competente para formalizar a exigencia, comunicara o fato, em
representagao circunstanciada, a seu chefe imediato, que adotara as providencias
cabiveis junto ao orgao fiscal competente.
SEQAO VII
DA IMPUGNAQAO
Art. 42 - A impugnagao da exigencia, apresentada a repartigao preparadora no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciencia do impugnante, instaura a fase
contenciosa do procedimento.
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§ 1° - No caso de auto de infragao complementar ou de qualquer modificagao no
langamento, sera devolvido o prazo para impugnagao adicional ao fato novo.
§ 2° - A impugnagao. sera formulada por escrito e instrulda com os documentos em
que se fundamentar.
Art. 43 - A autoridade preparadora, definida em regimento interno, podera discordar
de exigencia nao impugnada, em despacho fundamentado, o qual sera submetido
ao Secretario da pasta a que estiver vinculada a Fazenda Municipal.
SEQAO VIII

DA COMPETENCIA PARA JULGAMENTO
Art. 44-0 julgamento do processo compete:
I - em primeira instancia, ao Secretario da Fazenda Municipal;
II - em segunda e ultima instancia, ao Conselho Municipal de Contribuintes.
Art. 45 - Compete ao Prefeito Municipal decidir sobre as propostas de aplicagao de
equidade apresentadas pelo Conselho Municipal de Contribuintes.
Art. 46 - Nao cabe pedido de reconsideragao de decisao prolatada pelo Conselho
Municipal de Contribuintes.
SEQAO IX
DA EQUIDADE
Art. 47 - As propostas de aplicagao de equidade apresentadas pelo Conselho
Municipal de Contribuintes atenderao as caracteristicas pessoais ou materiais da
especie julgada e serao restritas a dispensa total ou parcial de penalidade
pecuniaria, exclusivamente nos casos em que nao houver reincidencia, sonegagao,
apropriagao indebita, fraude ou conluio.
Art. 48-0 orgao preparador dara ciencia ao sujeito passive da decisao do Prefeito
Municipal, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la, no prazo de 30(trinta) dias.

SEQAO X

da eficAcia e execuqao das decisoes
Art. 49 - Sao definitivas as decisoes prolatadas pelo Conselho Municipal de
Contribuintes.
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Art. 50 - A decisao definitiva contraria ao sujeito passive sera cumprida no prazo de
30(trinta) dias, contados da ciencia.
§ 1° - A quantia depositada para evitar a correpao monetaria do credito tributario
sera convertida em renda se o sujeito passive nao comprovar, no prazo de 30(trinta)
dias, a propositura de agao judicial.
§ 2° - Se o valor depositado nao for suficiente para cobrir o credito tributario, aplicarse-a a cobranga do remanescente o disposto no “caput" deste artigo e, se exceder o
exigido, a autoridade promovera a compensagao ou a restituigao da quantia
excedente, na forma prevista nesta Lei.
CAPlTULO III
DA RECLAMAQAO SIMPLIFICADA

Art. 51 - Pica o Poder Executive autorizado a criar e disciplinar a reclamagao
simplificada, cuja tramitagao processual tera rito sumarissimo e substituira, nos
casos previstos, a impugnagao de que trata o processo contencioso.
CAPlTULO IV
DO PROCESSO DE CONSULTA
Art. 52 - O sujeito passive podera formular, em nome proprio, consulta sobre
situagoes concretas e determinadas, no que tange a interpretagao e aplicagao da
legislagao tributaria municipal.
Paragrafo Unico - Os orgaos da administragao publica e as entidades
representativas de categorias economicas ou profissionais tambem poderao
formular consulta.
Art. 53 - A consulta sera decidida no prazo de 60(sessenta) dias.
Art. 54 - Nao podera ser adotado nenhum procedimento fiscal, em relagao a
especie consultada, contra o consulente que agir em conformidade com a resposta
a consulta por ele formulada, bem como enquanto durar o prazo para que a
autoridade administrativa decida em relagao a consulta formulada.
Art. 55 - Nao produzira efeito a consulta formulada:
I - por quern tiver sido intimado a cumprir obrigagoes relativas ao fato objeto
da consulta;
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II - por quern estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se
relacionem com a materia consultada;
III - quando o fato ja houver sido objeto de decisao anterior, ainda nao
modificada, proferida em consulta ou litigio em que tenha sido parte o
consulente;
IV - quando o fato estiver disciplinado em ato normative publicado antes de
sua apresentagao;
V - quando o fato estiver definido ou declarado em disposigao literal na
legislagao tributaria;
VI - quando o fato for definido como crime ou contravengao penal;
VII - quando nao descrever, completa e exatamente, a hipotese a que se
referir, ou nao contiver os elementos necessaries a sua solugao, salvo se a
inexatidao ou omissao for escusavel, a criterio da autoridade julgadora.
§ 1° - A autoridade administrativa que resolver a consulta e competente para
declarar a sua ineficacia.
§ 2° - Nao cabe recurso da decisao que declarar a consulta ineficaz.
Art. 56 - Apos resolvida a consulta devera o consulente ser informado quanto ao
conteudo da decisao da autoridade administrativa competente, tendo, a partir desse
comunicado, 30(trinta) dias para tomar as providencias cabiveis, sem sofrer
nenhuma penalidade.
CAPITULO V
DA COMPENSAQAO E RESTITUIQAO DE TRIBUTOS

Art. 57 - Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuigoes e
rendas Municipais, mesmo quando resultante de reforma, anulagao, revogagao ou
rescisao de decisao condenatoria, e facultado ao contribuinte a compensagao deste
valor no recolhimento da mesma ou de outra receita administrada pelo Municlpio,
vincenda ou vencida.
Art. 58 - A restituigao de tributos municipais, quando nao procedida de oficio, devera
ser requerida pelo interessado.
Paragrafo Unico - Ato do Poder Executive disciplinara o procedimento administrative
da compensagao e restituigao.
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CAPITULO VI
DA NULIDADE

Art. 59 - Sao nulos:
I - as intimagoes que nao contiverem os elementos essenciais ao cumprimento de
suas finalidades;
II - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente,
III - os despachos e decisoes proferidas por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa;
IV - a notificagao de langamento e o auto de infragao que nao contenham elementos
suficientes para determinar, com seguranga, a infragao e o mfrator.
- A nulidade de qualquer ato so prejudica os posteriores que dele
Art. 60
diretamente dependam ou sejam consequencia.
Art 61 - A autoridade administrativa, ao declarar a nulidade, incidira quais os atos
atingidos, ordenando as providencias necessarias ao pmsseguimento ou solugao do
processo.
Art. 62 - As incorregoes, omissoes e inexatidoes materiais diferentes das previstas
nesta Lei nao importarao em nulidade e serao sanadas quando resultarem em
prejuizo para a defesa do sujeito passive, salvo se este Ihes houver dado causa ou
quando nao influlrem na solugao do litlgio.
Paraqrafo Unico - A falta de intimagao estara sanada, desde que o sujeito passive
comparega para praticar o ato ou para alegar a omissao, considerando-se a
intimagao como realizada a partir desse momento.
Art. 63 -

Sao competentes para declarar a nulidade, observado o disposto nesta Lei.

I - a autoridade preparadora, com relagao aos atos de sua competencia,
II - o Conselho Municipal de Contribuintes.
CAPITULO VII
DAS DISPOSigOES ESPECIAIS
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Art. 64 - A propositura pelo sujeito passive de agao judicial, importara em renuncia
ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistencia do recurso acaso
interposto.
Art 65 - Durante a vigencia de medida judicial que determinar a suspensao da
cobranca do tribute ou contribuigao, sera constituido o credit© tributano por meio do
langamento para prevenir a sua decadencia, ficando sua exigibilidade suspensa ate
o transit© em julgado da questao.
Art. 66 - O Poder Executive regulamentara a instalagao do Conselho Municipal de
Contribuintes, a composigao e o prazo de mandate de seus membros.
Art. 67 - Ate a instalagao do Conselho Municipal de Contribuintes, a competencia
para julgamento em segunda instancia sera do Prefeito Municipal.
- O disposto nesta Lei nao prejudicara a valkMe dos atos praticados na
Art. 68
vigencia da legislagao anterior.

DA TRIBUTAQAO MUNICIPAL
TlTUL© I
DOS TRIBUTOS
CAPlTULO UNIC®
DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 69 - Sao tributes da competencia do Municipio os seguintes:
I - Impostos sobre:
a) a propriedade predial e territorial urbana;
b) a transmissao “ inter - vivos”, a qualquer titulo, por ato oneroso, de
bens imoveis, por natureza ou acessao fisica, e de direitos reais
sobre imoveis, exceto os de garantia, bem como cessao de direitos
a sua aquisigao;
c) os servigos de qualquer natureza n?
II, da Constituigao Federal.

compreendidos no art. 155

II - taxas, cobradas em decorrencia:
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a) do exerclcio regular do poder de pollcia;
b) da utilizagao, efetiva ou potencial, de servigos publicos especificos
e divislveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposigao.
Ill - contribuigoes de melhoria, decorrentes de obras publicas.
§ 1° - O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana sera progressive, de
forma a assegurar o cumprimento da fungao social da propriedade.
§ 2° - O imposto de transmissao inter-vivos, nao incide score a transmissao de bens
ou direitos incorporados ao patrimonio de pessoa juridica em realizagao de capital,
nem sobre a transmissao de bens ou direitos decorrente de fusao, incorporagao,
cisao ou extingao de pessoa juridica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locagao
de bens imoveis ou arrendamento mercantil.
TiTULO II
DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS
CAPITULO I
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
SEQAOI
DA INSCRIQAO NO CADASTRO IMOBILlARIO

Art. 70 - Serao obrigatoriamente inscritos no cadastro imobiliario todos os imoveis
existentes na zona urbana do Municlpio, ainda que sejam beneficiados por
imunidade ou isengao do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.
§ 1° - Imoveis, para os efeitos tributaries, sao todos aqueles tidos como unidades
imobiliarias autonomas, constituidos de terrene com ou sem construgao, que
permitam uma ocupagao ou utilizagao privativa ou publica, nao importando
pertencer a um ou mais proprietaries ou qual a sua destinagao.
§ 2° - Para efeito de caracterizagao da unidade imobiliar \ podera ser considerada a
situagao de fato do imovel, independentemente da descrigao contida no respective
titulo de propriedade, domlnio ou posse.
Art. 71 - A inscrigao cadastral do imovel sera promovida:
I - pelo proprietario, pelo titular do domlnio util ou pelo possuidor;
II - pelo enfiteuta, usufrutuario ou fiduciario;
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III - pelo inventariante, sindico, liquidante ou sucessor no caso de imovel
pertencente ao espolio, massa falida, massa liquidanda ou sucessora.
IV - pelo compromissario vendedor ou comprador, quando se tratar de
promessa de compra e venda;
V - pelo ocupante ou posseiro de imovel da Uniao, Estados, Distrito Federal
ou Municlpios;
VI - de oficio, atraves de auto de infraqao ou pela autoridade administrativa
tributaria.
§ 1° - A inscrigao do imovel sera efetuada atraves de petigao ou formulario,
constando as areas do terreno e de construgao, planta de situagao, titulo de
propriedade, dominio ou posse, e outros elementos exigidos em ato administrative
do Poder Executive.
§ 2° - As alteragoes relatives a propriedade, dominio util ou posse do imovel, bem
como as suas caracteristicas fisicas, destinagao ou utilizagao, serao
obrigatoriamente comunicadas a autoridade administrativa tributaria, que fara as
devidas anotagoes no cadastro imobiliario.
§ 3° - O prazo para inscrigao cadastral e para comunicagao de alteragoes e de
30(trinta) dias, a contar do ato ou fato que Ihes deu origem.
§ 4 0 - A inscrigao de oficio sera efetuada se constatada qualquer infragao a esta
Lei, apos o prazo para inscrigao ou comunicagao de alteragoes no imovel.
§ 5° - A comunicagao das alteragoes no imovel por iniciativa do contribuinte, se
implicar na redugao ou isengao do imposto, so sera admitida mediante a
comprovagao do erro em que se fundamentou o langam nto.
Art. 72 - As edificagoes e as construgoes realizadas sem licenga municipal ou em
desobediencia as normas vigentes, serao inscritas e langadas para efeitos de
incidencia do imposto.
§ 1° - A inscrigao e os efeitos tributaries referidos neste artigo nao criam direitos ao
proprietario, ao titular do dominio util ou ao possuidor a qualquer titulo, bem como
nao exclui o direito do Municipio de promover a adaptagao da edificagao e da
construgao as normas legais ou a sua demoligao independentemente das medidas
cabiveis.
§ 2° - Nao sera fornecido o habite-se, relative a construgao nova, e nem qualquer
alvara para reconstrugao, reforma, ampliagao, modificagao ou acrescimo de area
construida, antes da inscrigao ou anotagao das alteragoes do imovel no cadastro
imobiliario municipal.
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Art. 73 - Sera considerado, na inscrigao do imovel, como domicilio tributario:
I - no caso de terreno sem construgao, o que for escolhido e informado pelo
contribuinte;
II - no caso de terreno com construgao, o local onde estiver situado o imovel
ou o enderego do contribuinte, por sua opgao.
Art. 74 - Compete ao contribuinte solicitar o cancelamento da
. inscrigao cadastral do
imovel, mediante petigao ou formulario, apenas nas seguintes situagoes e casos
especiais analogos:
I - retificagao de lotes padrao em loteamentos ja aprovados;
II - construgao.de edificios que alcancem areas superiores a do lote padrao;
III - constituigao de lote padrao decorrente de unidade imobiliaria ja inscrita,
IV - erro de informagao cadastral que prejudique os dados da inscrigao,
Art. 75-0 Poder Executive expedira os atos administrativos necessaries a
regulamentagao destas normas referentes a inscrigao no cadastre imobiliario.

SEQAO II

DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Art 76 - O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tern como fato
qerador a propriedade, o dominio util ou a posse de bem imovel, por natureza ou
por acessao fisica, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do
S 1° -PConsidera-se zona urbana aquela definida em lei municipal, desde que
possua, no minimo, dois dos melhoramentos indicados a seguir, construidos ou
mantidos pelo Poder Publico:
I - meio-fio ou calgamento, com canaliza^ao de aguas pluviais;
II - abastecimento de agua;
III - sistema de esgotos sanitarios;
IV - rede de iluminagao publica, com ou sem posteamento para distribuigao
domiciliar;
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V - escola primaria ou posto de saude a uma distancia maxima de 3(tres)
quilometros do imovel considerado.
§ 2° - Observados os requisitos do Codigo Tributario Nacional, considerar-se-ao
urbanas, para os efeitos deste imposto, as areas urbanizaveis e as de expansao
urbana, ’ destinadas a habitagao — inclusive a residencial de recreio — a industria
ou ao comercio, ainda que localizadas fora da zona urbana do Municipio:
Art. 77 - A incidencia do imposto alcanga:
I - quaisquer imoveis localizados na zona urbana do Municipio,
independentemente de sua forma, estrutura, superficie, destinagao ou
utilizagao, ainda que destinados ou utilizados em exploragao economica de
qualquertipo ou natureza;
II - os terrenes arruados ou nao, sem edificagao ou em que houver edificagao
interditada, paralisada, condenada, em ruinas ou em demoligao;
III - Os imoveis que nao atendam quaisquer exigencias legais,
regulamentares ou administrativas, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
Paragrafo Unico - Considera-se edificagao paralisada aquela que nao foi concluida
no prazo de validade do alvara de construgao ou de sua prorrogagao.
Art. 78 - O imposto e anual e a obrigagao de paga-lo se transmite ao adquirente do
imovel ou dos direitos reais a ele relatives, sempre se constituindo como onus real
que acompanha o imovel em todas as suas mutagoes de propriedade, dominio ou
posse.
Art. 79 - O fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
considera-se ocorrido a primeiro de Janeiro de cada ano.
Art. 80 -'Contribuinte do imposto e o proprietario do imovel, o titular do seu dominio
util ou o seu possuidor a qualquer titulo.
§ 1° - Quando do langamento, pode ser considerado responsavel pelo pagamento
do imposto qualquer dos possuidores, diretos ou indiretos, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria dos demais;
§ 2° - O espolio e responsavel pelo pagamento do imposto incidente sobre os
imoveis que pertenciam ao “de cujus.”
§ 3° - A massa falida e responsavel pelo pagamento do imposto incidente sobre os
imoveis de propriedade do falido.
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SEQAO III
DA BASE DE CALCULO E DAS AL1QUOTAS

Art. 81 - A base de calculo do imposto e o valor venal do imovel, apurado
anualmente, por um dos seguintes criterios:
I - avaliagao cadastral, com base na declaragao do contribuinte, ou de oficio
no caso de impugnagao da declaragao pela Fazenda Municipal;
II - arbitramento, nos casos previstos nesta Lei;
III - avaliagao especial, nos casos previstos nesta Lei.
§ 1° - A avaliagao do imovel, com base no cadastre imobiliario municipal, sera
atualizada anualmente, pelo Poder Executive, segundo criterios tecnicos usuais,
previstos em lei municipal, a fim de que o seu valor venal represente, efetiva ou
potencialmente, o valor de transagao ou venda no mercado.
§ 2° - A avaliagao cadastral, efetuada na forma do paragrafo anterior, sera aprovada
por Lei ou, mediante decreto do Poder Executive, quando se tratar da atualizagao
do valor monetario da respectiva base de calculo.
Art. 82 - Para a fixagao da base de calculo do imposto o valor venal e representado
pelo valor unitario do metro quadrado do imovel, considerando:
I - para os terrenes, valor unitario uniforme para cada logradouro ou trecho,
segundo:
a) a area geografica onde estiver situado;
b) os servigos ou equipamentos publicos existentes;
c) a valorizagao do logradouro tendo em vista o mercado imobiliario,
d) outros criterios tecnico.
II - para as edificagoes ou construgoes, valor unitario uniforme por tipo ou
especie, segundo:
a) a iocalizagao do imovel;
b) os pregos correntes de transagoes ou vendas ocorridas no mercado
imobiliario;
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outros criterios tecnicos

§ 1° - Para o levantamento e aprovagao dos valores unitarios padrao dos terrenos e
das edificagoes ou construgoes, segundo os criterios deste artigo, podera o Poder
Executivo contar com a participagao de representantes de orgaos de classe.
§ 2° - Pica o Poder Executivo autorizado a estabelecer fatores de corregao em
fungao de:
I - situagao do imovel no logradouro;
II - arborizagao de area loteada ou de espagos livres onde haja edificagoes ou
construgoes;
III - existencia de elevadores;
IV - desvalorizagao ou obsolescencia em vista do tempo de construgao;
V - outros criterios tecnicos.
Art. 83 - A base de calculo do imposto e igual:
I - para os terrenos, o produto da area do terreno pelo seu valor unitario
padrao, observado os fatores de corregao constantes da Tabela V, anexa a
esta Lei, da qual e parte integrante;
II - para as edificagoes ou construgoes, a soma dos produtos das areas do
terreno e da construgao pelos respectivos valores unitarios padrao,
observados os fatores de corregao constantes da Tabela VI, anexa a esta Lei,
da qual e parte integrante;
HI _ Os Valores VUP Construgao e VUP Tei^no sao os constantes das
Tabelas VIII e IX, anexa a presente Lei, da qual sao parte integrante.
Paraqrafo Unico - Na fixagao da base de calculo das edificagoes ou construgoes
sera observado que a area construida coberta seja o resultado da projegao
ortogonal dos contornos externos da construgao.
Art. 84 - Aplica-se o criterio do arbitramento para a determinagao do valor venal,
quando:
I - o contribuinte impedir o levantamento dos elementos necessaries a
apuragao do valor venal;
II - os imoveis encontrarem-se fechados e o contribuinte nao for localizado.
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Paragrafo Unico - nos casos referidos nos incisos deste artigo, o calculo das
areas do terreno e da construgao sera feito por estimativa, levando-se em
conta os elementos circunvizinhos e enquadrando-se o tipo de construgao
com o de edificagoes semelhantes.
Art. 85 - Aplica-se o criterio da avaliagao especial para a fixagao do valor venal,
mediante requerimento do contribuinte, exclusivamente nos casos de:

I - lotes desvalorizados devido a formas extravagantes ou conformagoes
topograficas muito desfavoraveis;
II - terrenos alagadigos, pantanosos ou sujeitos a inundagoes periodicas;
III - terrenos que, pela natureza do solo, se tornem desfavoraveis a
edificagao, construgao ou outra destinagao;
IV - situagoes omissas que possam conduzir a tributagao injusta.
Art. 86 - Para a unidade imobiliaria com construgao em andamento, a aliquota
aplicavel sera a mesma utilizada para os terrenos.
Art. 87 - O montante do imposto e encontrado pela aplicagao das aliquotas
constantes da TABELA I sobre a base de calculo apurada na forma desta Lei.
Art. 88 - A parte do terreno que exceder em 10(dez) /ezes a area edificada ou
construida, coberta e descoberta, fica sujeita a aplicagao da aliquota prevista para
terrenos.
SEQAO IV

DO LANQAMENTQ E DO PAGAMENTO
Art. 89 - O langamento do imposto e anual e de oficio, efetuado com base em
elementos cadastrais declarados pelo contribuinte ou apurados pelo Poder
Executive.
§ 1° - Quando o langamento for efetuado via auto de infragao e obrigatorio o
cadastramento do imovel com a especificagao das areas do terreno e das
edificagoes ou construgoes, apos o julgamento administrativo do feito ou o seu
pagamento.
§ 2° - O langamento e efetuado na data da ocorrencia do fato gerador e so pode ser
alterado, durante o curso do exercicio, mediante a constatagao de ato ou fato que
justifique sua alteragao, por despacho da autoridade administrativa.
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§ 3° - As altera?oes do langamento que impliquem em mudanga de allquota so terao
efeitos no exerclcio seguinte aquele em que forem efetuadas.
Art. 90-0 langamento e efetuado em nome do proprietario, do titular do dommio
util, do possuidor do imovel do espolio ou da massa falida.
§ 1° - Nos imoveis sob promessa de compra e venda, o langamento pode ser
efetuado em nome do compromissario comprador, do promitente vendedor, ou de
ambos, sendo, em qualquer dos casos, solidaria a responsabilidade pelo pagamento
do imposto.
§ 2° - Os imoveis objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso sao langados em
nome do enfiteuta, do usufrutuario ou do fiduciario.
§ 3° - Para os imoveis sob condominio, o langamento sera efetuado:
I - quando pro-diviso, em nome do proprietario, do titular do domlnio util ou do
possuidor da unidade autonoma, um langamento para cada imovel, ainda que
contiguos ou vizinhos e pertencentes ao mesmo contribuinte;
II - quando pro-indiviso, em nome de um, de alguns ou de todos os
sem prejuizo,
nas duas primeiras situagoes, da
condominos,
responsabilidade solidaria dos demais.
§ 4° - O langamento e sempre efetuado, ainda que se trate de imovel cujo
proprietario seja desconhecido ou encontre-se em local incerto e nao sabido,
devendo o Poder Executive regulamentar tais situagoes.
Art. 91 - O pagamento do imposto sera efetuado conforme disposto em
regulamento.
§ 1° - A falta de pagamento do imposto nas datas estabelecidas implica nos
acrescimos legais previstos nesta Lei.
§ 2° Podera o Chefe do Poder Executivo conceder um desconto de ate 20% (vinte
por cento) ao Contribuinte que pagar o Imposto ate a data do vencimento em cota
unica.
Art. 92 - Para o fato gerador ocorrido, inicialmente, na data de concessao do habitese, o imposto sera re.colhido no ato da inscrigao cadastral do imovel, de uma so vez.
Art. 93 - Nao sera apreciado pelo Poder Executivo nenhum pedido de alvara de
construgao, reforma, modificagao, ampliagao ou acrescimo de area construida sem
que o requerente faga prova do pagamento do imposto nos ultimos 05 (cinco) anos.
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SEQAO V
DAS INFRAgOES E DAS PENALIDADES

Art. 94 - Sao infragoes as situagoes a seguir indicadas, passlveis de aplicagao das
seguintes penalidades basicas^_
I - no valor de 150 (cento e cinquenta) UFM;
a) falta de declaragao, no prazo de 30(trinta) dias, de aquisigao
de propriedade, de dommio util ou de posse de imovel;
b) falta de declaragao, no prazo de 30(trinta) dias, do domicilio
tributario para os proprietarios de terrenes sem construgao;
c) nao comunicar atos ou circunstancias que possam afetar a
incidencia e o calculo do imposto.
II - no valor de 200 (duzentas) UFM;
a) falta de declaragao, no prazo de 30(trinta) dias, do termino
de reformas, ampliagoes, modificagoes no uso do imovel que
implique em mudanga na base de calculo ou nas aliquotas;
b) prestar falsas informagoes ou omitir dados que possam
■ prejudicar o calculo do imposto.
Ill - no valor de 250 (duzentos e cinquenta) UFM;
a) falta de declaragao do imovel para fins de inscrigao cadastral
e langamento;
b) alsidade ou informagoes inveridicas nos pedidos de isengao,
no todo ou em parte;
c) gozo indevido de isengao no pagamento do imposto.
§ 1° - As declaragoes mencionadas neste artigo serao efetuadas a autoridade
administrativa tributaria definidas em regulamento.
CAPITULO II
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS
SEQAOI
DO FATO GERADOR E DA NAO-INCIDENCIA
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Art. 95 - 0 imposto sobre Transmissao inter-vivos, de Bens Imoveis e de direitos
reals sobre eles, tern como fato gerador:
I - a transmissao “inter vivos”, a qualquer titulo, por ato oneroso:
a) - a transmissao
acessao fisica;

de bens imoveis, por natureza ou por

b) - a transmissao de direitos reals sobre imoveis, exceto os de
garantia;
II - a cessao, por ato oneroso, de direitos relatives a aquisigao de bens
imoveis.
Paragrafo Unico - O imposto de que trata este artigo refere-se a atos e
contratos relatives a imoveis situados neste Municipio.
Art. 96 - O imposto nao incide sobre a transmissao de bens e direitos, quando:
I - realizada para incorporagao ao patrimonio de pessoa juridica, em
pagamento de capital nela subscrito;
II - decorrente de fusao, incorporagao, cisao ou extingao de pessoa juridica.
§ 1° - O disposto neste artigo nao se aplica quando a pessoa juridica adquirente
tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imoveis e seus
direitos reais, a locagao de bens imoveis ou arrendamento mercantil.
§ 2° - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%
(cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa juridica adquirente, nos
02(dois) anos anteriores e nos 02 (dois) anos subsequentes a aquisigao, decorrer
das transagoes mencionadas no paragrafo anterior.

§ 3° - Se a pessoa juridica adquirente iniciar suas atividades apos a aquisigao, ou
menos de 2 (dois) anos antes dela, a preponderancia referida no paragrafo anterior
sera apurada levando-se em conta os 03(tres) primeiros anos seguintes a data da
aquisigao.
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§ 4° - Verificada a preponderancia referida neste artigo, tornar-se-a devido^ o
imposto, corrigido monetariamente, nos termos da lei vigente a data da aquisigao,
sobre o valor dos bens ou direitos, nessa data.
§ 5° - O disposto no § 1° deste artigo, nao se aplica a transmissao de bens ou
direitos quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimonio da pessoa
juridica alienante.
SEQAO II
DA BASE DE CALCULO, DA AVALIAQAO E DAS ALIQUOTAS

Art. 97 - A base de calculo do imposto e:
I - nas transmissoes em geral, a titulo oneroso, o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos, desde que com eles concorde a autoridade
administrativa tributaria;
II - na arrematagao judicial ou administrativa, adjudicagao, remigao ou leilao,
o prego do maior lance, quando a transferencia do dominio se fizer para o
proprio arrematante;
III - nas transferencias de dominio, em agao judicial, inclusive declaratoria de
usucapiao, o valor real apurado;
IV - nas dagoes em pagamento, o valor venal do imovel dado para solver os
debitos, nao importando o montante destes;
V - nas permutas, o valor venal de cada imovel permutado;
VI - na instituigao ou extingao de fideicomisso e na instituigao de usufruto, o
valor venal do imovel, apurado no momento de sua avaliagao, quando da
instituigao ou extingao referidas, reduzido a metade;
VII - na transmissao do dominio util, o valor do direito transmitido,
VIII - nas cessoes inter-vivos de direitos reais relatives a imoveis, o valor
venal do imovel no momento da cessao;
IX - no resgate da enfiteuse, o valor pago, observada a lei civil.
Paragrafo Unico - Nas arrematagoes judiciais, inclusive adjudicagoes e remigoes, a
base de calculo nao podera ser inferior ao valor da avaliagao judicial e, nao havendo
esta, ao valor da administrativa.
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Art. 98 - O valor venal, exceto os casos expressamente consignados em lei e no
regulamento, sera o decorrente de avaliagao de iniciativa da autoridade
administrativa tributaria, ressalvado ao contribuinte o direito de requerer avaliagao
contraditoria, administrativa ou judicial.
§ 1° - A autoridade administrativa tributaria se utilizara da Tabela VII, anexa a
presente Lei para o calculo do ITIV rural e das Tabelas VIII e IX da Planta Generica
de Valores para o calculo do ITIV Urbano, cujos vaiores nelas constantes, servirao
de teto minimo, ressalvada a avaliagao contraditoria.
§ 2° - As tabelas referidas no paragrafo foram elaboradas considerando, dentreoutros, os seguintes elementos:
I - pregos correntes das transagoes e das ofertas de venda no mercado;
II - custos de construgao e reconstrugao;
III - zona em que se situe o imovel;
IV - outros criterios tecnicos.
Art. 99 - Apurada a base de calculo, o imposto sera calculado mediante a aplicagao
das seguintes aliquotas:
I - 1,0% (um por cento)
Financeiro da Habitagao;

para

as transmissoes relativas ao Sistema

II - 3,0% (tres por cento) nas demais transmissoes.
Paragrafo Unico - Nas transmissoes compreendidas no Sistema Financeiro da
Habitagao, sobre o valor excedente ao financiado, a aliquota sera de 3,0% (tres por
cento).

SEQAO III
DOS CONTRIBUINTES E DOS RESPONSAVEIS

Art. 100 - Sao contribuintes do imposto:
I - nas transmissoes, por ato oneroso, o adquirente;
II - nas cessoes de direito, o cessionario;
III - nas permutas, cada um dos permutantes.
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Art. 101 - Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto:
I - o transmitente;
II - o cedente;
III - os tabeliaes, escrivaes e demais serventuarios de oficio, relativamente
aos atos por eles ou perante eles praticados, em razao de seu oficio, ou
pelas omissoes de que forem responsaveis.
SEQAO IV

DO LANgAMENTO E DO PAGAMENTO
Art. 102-0 imposto sera langado atraves de Guia de Ir^ormagao, segundo modelo
aprovado em ato administrative do Poder Executive, que dispora ainda sobre a
forma e o local de pagamento.
Art. 103-0 imposto sera pago:
I - antecipadamente, ate a data da lavratura do instrumento habil que servir
de base a transmissao;
II - ate 30 (dias) dias, contados da data da decisao transitada em julgado, se
o titulo de transmissao for decorrente de sentenga judicial.
Art. 104-0 imposto sera restituido, no todo ou em parte, na forma que dispuser o
regulamento, nas seguintes hipoteses:
I - quando nao se realizar o ato ou contrato em virtude do qual houver sido
' pago;
II - quando declarada a nulidade do ato ou contrato em virtude do qual o
imposto houver sido pago em decisao judicial passada em julgado;
III - quando for reconhecida, posteriormente ao pagamento do imposto, a nao
incidencia ou o direito a isengao;
IV - quando o imposto houver sido pago a maior.

SEQAO V
DAS INFRAgOES E DAS PENALIDADES
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Art. 105-0 descumprimento das obrigapoes tributarias estabelecidas neste.
Capitulo e em atos administrativos baixados pelo Poder Executivo relativos ao
imposto de transmissao de bens imoveis, sujeitara o infrator as seguintes
penalidades basicas:
I - 50% (cinquenta per cento) do tributo corrigido:
a) para agoes ou omissoes que induzam a falta de
langamento;
b) para agoes ou omissoes que importem em langamento de
valor inferior ao real da transmissao ou cessao de direito.
II - 30% (trinta por cento) do tributo corrigido quando ocorrer infragao diversa
das tipificadas no inciso anterior.
SEQAO VI
DAS OUTRAS DISPOSigOES

Art. 106 - Os serventuarios que tiverem de lavrar instrumentos translativos de bens
e de direitos sobre imoveis, exigirao que Ihes seja apresentado o comprovante do
seu recolhimento ou do reconhecimento da nao incidencia, da imunidade ou do
direito a isengao, bem como a Certidao Negativa do Imposto Predial e Territorial
Urbano conforme o disposto em regulamento.
Paragrafo Unico - Serao transcritos nos instrumentos publicos, quando ocorrer a
obrigagao de pagar o imposto antes da sua lavratura, elementos que comprovem
esse pagamento ou reconhecimento da nao incidencia, imunidade ou isengao.
Art. 107 - Os notarios, oficiais de Registro de Imoveis ou seus prepostos ficam
obrigados:
I) a facultar, aos encarregados da fiscalizagao. o exame em cartorio dos
livros, autos e papeis que interessem a arrecada^ o do imposto;
II) a fornecer aos encarregados da fiscalizagao, quando solicitada, certidao
dos atos lavrados ou registrados, concernente a imoveis ou direitos a eles
relativos;
III) a fornecer, na forma regulamentar, dados relativos as guias de
recolhimento.
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Art. 108 - Os notaries, oficiais de Registro de Imoveis ou seus prepostos, que
infringirem o disposto nos artigos 106 e 107 desta Lei ficam sujeitos a multa de 400
(quatrocentas) Unidade Fiscal Municipal - UFM.
Art. 109 - Nas transagoes em que figurarem como adquirente, ou cessionario,
pessoas imunes ou isentas, a comprovagao do pagamento do imposto sera
substituida por certidao, expedida pela autoridade fiscal com se disposer em ato do
Poder Executivo.
Art. 110 - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar as normas regulamentadoras
necessarias a arrecadagao e fiscalizagao do imposto.
CAPlTULO III
DO IMPOSTO SOBRE SERVigOS DE QUALQUER NATUREZA
DO FATO GERADOR E DA INCIDENCIA

Art. 111 - O Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza tern com fato gerador a
prestagao de servigos constantes da lista a seguir:
1 - Servigos de informatica e congeneres.
1.01 - Analise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 - Programagao.
1.03 - Processamento de dados e congeneres.
1.04 - Elaboragao de programas de computadores, inclusive de jogos
eletronicos.
1.05 - Licenciamento ou cessao de direito ue uso de programas de
computagao.
1.06 - Assessoria e consultoria em informatica.
1.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalagao, configuragao e
manutengao de programas de computagao e bancos de dados.
1.08 - Planejamento, confecgao, manutengao e atualizagao de paginas
eletronicas.
2 - Servigos de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 - Servigos de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3 - Servigos prestados mediante locagao, cessao de direito de uso e congeneres.
3.01 - (VETADO)
3.02 - Cessao de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
—3.03 - Exploragao de saloes de festas, centre de convengoes, escritorios
virtuais, stands, quadras esportivas, estadios, ginasios, auditories, casas de
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espetaculos, parques de diversoes, canchas e congeneres, para realizagao de
eventos ou negocios de qualquer natureza.
3.04 - Locagao, sublocagao, arrendamento, direito de passagem ou permissao
de uso, compartilhado ou nao, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos
de qualquer natureza.
3.05 - Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporario.
4 - Servigos de saude, assistencia medica e congeneres.
4.01 - Medicina e biomedicina.
Analises clmicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia,
4.02
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e
congeneres.
4.03 - Hospitals, clinicas, laboratories, sanatorios, manicomios, casas de
saude, prontos-socorros, ambulatories e congeneres.
4.04 - Instrumentagao cirurgica.
- 4.05 - Acupuntura.
4.06 - Enfermagem, inclusive servigos auxiliares.
4.07 - Servigos farmaceuticos.
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoa»'c jlogia.
4.09 -Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico
e mental.
4.10 - Nutrigao.
4.11 - Obstetricia.
4.12 - Odontologia.
4.13 - Ortoptica.
4.14 - Proteses sob encomenda.
4.15 - Psicanalise.
4.16 - Psicologia.
4.17 - Casas de repouso e de recuperagao, creches, asilos e congeneres.
4.18 - Inseminagao artificial, fertilizagao in vitro e congeneres.
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, ovulos, semen e congeneres.
4.20 - Coleta.de sangue, leite, tecidos, semen, orgaos e materials biologicos
de qualquer especie.
4.21 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel e
congeneres.
^
_
4.22 - Pianos de medicina de grupo ou individual e convemos para prestagao
de assistencia medica, hospitalar, odontoiogica e congeneres.
4.23 - Outros pianos de saude que se cumpram atraves de servigos de
terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do
piano mediante indicagao do beneficiario.
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5 - Servigos de medicina e assistencia veterinaria e congeneres.
5.01 - Medicina veterinaria e zootecnia.
5.02 - Hospitais, clinicas, ambulatories, prontos-socorros e congeneres, na
area veterinaria.
5.03 - Laboratorios de analise na area veterinaria.
5.04 - Inseminagao artificial, fertilizagao in vitro e congeneres.
5.05 - Bancos de sangue e de orgaos e congeneres.
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, orgaos e materials biologicos
de qualquer especie.
5.07 - Unidade de atendimento,

.
,
,
. , „
assistencia ou tratamento movel e_

congeneres.
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e
congeneres.
.
, .
5.09 - Pianos de atendimento e assistencia medico-vetennana.^
6 - Servigos de cuidados pessoais, estetica, atividades fisicas e congeneres.
6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congeneres.

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilagao e congeneres.
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congeneres.
6.04 - Ginastica, danga, esportes, natagao, artes marciais e demais atividades
fisicas.
6.05 - Centres de emagrecimento, spa e congeneres.
7 - Servigos relatives a engenharia, arquitetura, geologia, urbamsmo, construgao
7
civil, manutengao, limpeza, meio ambiente, saneamento e congeneres.
- Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
7,01
paisaqismo e congeneres.
,
.
7.02 - Execugao, por administragao, empreitada ou subempreitada, de obras
de construgao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuragao de pogos, escavagao, drenagem e irngagao terraplanagem,
pavimentapao, concretagem e a instalagao e montagem de Prod^°®; P®5®3 ®
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadonas produzidas pelo p estador de
servigos fora do local da prestagao dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).
7.03 - Elaboragao de pianos diretores, estudos de viabilidade, estudos
orqanizacionais e outros, relacionados com obras e servigos de engenharia;
elaboragao de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos para trabalhos de
engenharia.
7.05 - Reparagao, conservagao e reforma de edif-cios, estradas, pontes portos
e congeneres (exceto o fornecimento de mercadoriac ...oduzidas pelo prestador dos
servigos, fora do local da prestagao dos servigos, que fica sujeito ao
)■
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7.06 - Colocagao e instalagao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas,
revestimentos de parede, vidros, divisorias, placas de gesso e congeneres, com
material fornecido pelo tomador do servigo.
7.07 - Recuperagao, raspagem, polimento e lustragao de pisos e congeneres.
7.08 - Calafetagao.
7.09 - Varrigao, coleta, remogao, incineragao, tratamento, reciclagem,
separagao e destinagao final de lixo, rejeitos e outros residues quaisquer.
7.10 - Limpeza, manutengao e conservagao de vias e logradouros publicos,
imoveis, chamines, piscinas, parques, jardins e congeneres.
7.11 - Decoragao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes
fisicos, quimicos e biologicos.
7.13 - Dedetizagao, desinfeegao, desinsetizagao, imunizagao, higienizagao„
desratizagao, pulverizagao e congeneres.
7.14 - (VETADO)
7.15 - (VETADO)
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubagao e congeneres.
7.17 - Escoramento, contengao de encostas e servigos congeneres.
7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas,
represas, agudes e congeneres.
7.19 - Acompanhamento e fiscalizagao da execugao de obras de engenhana,
arquitetura e urbanismo.
7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretagao), cartografia, mapeamento,
levantamentos topograficos, batimetricos, geograficos, geodesicos, geologicos,
geofisicos e congeneres.
7.21 - Pesquisa, perfuragao, cimentagao, mergulho, perfilagem, concretagao,
testemunhagem, pescaria, estimulagao e outros servigos relacionados com a
exploragao e explotagao de petroleo, gas natural e de outros recursos minerals.
7.22 - Nucleagao e bombardeamento de nuvens e congeneres.
8 - Servigos de educagao, ensino, orientagao pedagogica e educacional, instrugao,
treinamento e avaliagao pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01 - Ensino regular pre-escolar, fundamental, medio e superior.
8.02 - Instrugao, treinamento, orientagao pedagogica e educacional
avaliagao de conhecimentos de qualquer natureza.
9 - Servigos relatives a hospedagem, turismo, viagens - congeneres.
9 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart-service
condominiais, flat, apart-hoteis, hoteis residencia, residence-service, suite service,
hotelaria maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupagao por temporada com
fornecimento de servigo (o valor da alimentagao e gorjeta, quando mcluido no prego
da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Servigos).
,
9.02 - Agenciamento, organizagao, promogao, intermediagao e execugao de
programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres.
9.03-Guiasde turismo.
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10 - Servigos de intermediagao e congeneres.
• 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediagao de cambio, de seguros,
de cartoes de credito, de pianos de saude e de pianos de previdencia privada.
10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediagao de titulos em geral,
valores mobiliarios e contratos quaisquer.
10.03 - Agenciamento, corretagem ou inter iediagao de direitos de
propriedade industrial, artistica ou literaria.
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediagao de contratos de
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturizagao
(factoring).
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediagao de bens moveis ou
imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no
ambito de Bolsas de Mercadorias e Futures, por quaisquer meios.
10.06 - Agenciamento maritimo.
10.07 - Agenciamento de noticias.
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o
10.08
agenciamento de veiculagao por quaisquer meios.
10.09 - Representagao de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10 - Distribuigao de bens de terceiros.
11 - Servigos de guarda, estacionamento, armazenamento, vigiiancia e congeneres.
11.01 - Guarda e estacionamento de veiculos terrestres automotores, de
aeronaves e de embarcagoes.
11.02 - Vigiiancia, seguranga ou monitoramento de bens e pessoas.
11.03 - Escolta, inclusive de veiculos e cargas.
11.04 - Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumagao e guarda de
bens de qualquer especie.
12 - Servigos de diversoes, lazer, entretenimento e congeneres.
12.01 - Espetaculos teatrais.
12.02 - Exibigoes cinematograficas.
12.03 - Espetaculos circenses.
12.04 - Programas de auditorio.
12.05 - Parques de diversoes, centres de lazer e congeneres.
12.06 - Boates, taxi-dancing e congeneres.
12.07 - Shows, ballet, dangas, desfiles, bailes, operas, concertos, recitals,
festivals e congeneres.
12.08 - Feiras, exposigoes, congresses e congeneres.
12.09 - Bilhares, boliches e diversoes eletronicas ou nao.
12.10 - Corridas e competigoes de animais.
12.11 - Competigoes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou
sem a participagao do espectador.
12.12 - Execugao de musica.
12.13 - Produgao, mediante ou sem encomenda previa, de eventos,
espetaculos, entrevistas, shows, ballet, dangas, desfiles, bailes, teatros, operas,
concertos, recitals, festivals e congeneres.
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12.14 - Fornecimento de musica para ambientes fechados ou nao, mediante
transmissao por qualquer processo.
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folcloricos, trios eletricos e
congeneres.
12.16 - Exibigao de filmes, entrevistas, musicais, espetaculos, shows,
concertos, desfiles, operas, competigoes esportivas, de destreza intelectual ou
congeneres.
12.17 - Recreagao e animagao, inclusive em festas e eventos de qualquer
natureza.
13 - Servigos relatives a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
13.01 -(VETADO)
13.02 - Fonografia ou gravagao de sons, inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congeneres.
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelagao, ampliagao, copia,
reprodugao, trucagem e congeneres.
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalizagao.
13.05 - Composigao grafica, fotocomposigao, clicheria, zincografia, litografia
fotolitografia.
14 - Servigos relatives a bens de terceiros.
14.01 - Lubrificagao, limpeza, lustragao, revisao, carga e recarga, conserto,
restauragao, blindagem, manutengao e conservagao de maquinas, veiculos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pegas
e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.02 - Assistencia tecnica.
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto pegas e partes empregadas,
que ficam sujeitas ao ICMS).
14.04 - Recauchutagem ou regeneragao de pneus.
Restauragao, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
14.05
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizagao, corte,
recorte, polimento, plastificagao e congeneres, de objetos quaisquer.
14.06 - Instalagao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,
inclusive montagem industrial, prestados ao usuario final, exclusivamente com
material por ele fornecido.
14.07 - Colocagao de molduras e congeneres.
14.08 - Encadernagao, gravagao e douragao de livros, revistas e congeneres.
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuario
final, exceto aviamento.
14.10 -Tinturaria e lavanderia.
14.11 -Tapegaria e reforma de estofamentos em geral.
14.12 - Funilaria e lanternagem.
14.13 - Carpintaria e serralheria.
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15 - Servi^os relacionados ao setor bancario ou financeiro, inclusive aqueles
prestados por instituigoes financeiras autorizadas a funcionar pela Uniao ou por
quern de direito.
Ml 15.01 - Administragao de fundos quaisquer, de consorcio, de cartao de
credito ou debito e congeneres, de carteira de clientes, de cheques pre-datados e
congeneres.
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de
investimentos e aplicagao e caderneta de poupanga, no Pais e no exterior, bem
como a manutengao das referidas contas ativas e inativas.
15.03 - Locagao e manutengao de cofres particulares, de terminals
eletronicos, de terminals de atendimento e de bens e equipamentos em geral.
15.04 - Fornecimento ou emissao de atestados em geral, inclusive atestado
de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congeneres.
15.05 - Cadastro, elaboragao de ficha cadastral, renovagao cadastral e
congeneres, inclusao ou exclusao no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
15.06 - Emissao, reemissao e fornecimento de avisos, comprovantes e
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e
valores; comunicagao com outra agencia ou com a administragao central;
licenciamento eletronico de veiculos; transferencia ue veiculos; agenciamento
fiduciario ou depositario; devolugao de bens em custodia.
15 07 - Acesso, movimentagao, atendimento e consulta a contas em geral,
por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-simile, internet e telex,
acesso a terminals de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro
banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informagoes
relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.
15.08 - Emissao, reemissao, alteragao, cessao, substituigao, cancelamento e
registro de contrato de credito; estudo, analise e avaliagao de operagoes de credito;
emissao, concessao, alteragao ou contratagao de aval, fianga, anuencia e
congeneres; servigos relatives a abertura de credito, para quaisquer fins.
15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessao
de direitos e obrigagoes, substituigao de garantia, alteragao, cancelamento e registro
de contrato, e demais servigos relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).
15.10 - Servigos relacionados a cobrangas, recebimentos ou pagamentos em
geral, de titulos quaisquer, de contas ou carnes, de cambio, de tributes e por conta
de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletronico, automatico ou por maquinas
de atendimento; fornecimento de posigao de cobranga, recebimento ou pagamento;
emissao de carnes, fichas de compensagao, impresses e documentos em geral.
15.11 - Devolugao de titulos, protesto de titulos, sustagao de protesto,
manutengao de titulos, reapresentagao de titulos, e demais servigos a eles
relacionados.
15.12 - Custodia em geral, inclusive de titulos e valores mobiliarios.
15.13 - Servigos relacionados a operagoes de cambio em geral, edigao,
alteragao, prorrogagao, cancelamento e baixa de contrato de cambio; emissao de
registro de exportagao ou de credito; cobranga ou di osito no exterior; emissao,
fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferencia,
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cancelamento e demais servigos relatives a carta de credito de importagao,
exportagao e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral
relacionadas a operagoes de cambio.
15.14 - Fornecimento, emissao, reemissao, renovagao e manutengao de
cartao magnetico, cartao de credito, cartao de debito, cartao salario e congeneres.
15.15 - Compensagao de cheques e titulos quaisquer; servigos relacionados
a deposito, inclusive deposito identificado, a saque de contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em terminals eletronicos e de atendimento.
15.16 - Emissao, reemissao, liquidagao, alteragao, cancelamento e baixa de
ordens de pagamento, ordens de credito e similares, por qualquer meio ou processo;
servigos relacionados a transferencia de valores, dados, fundos, pagamentos e
similares, inclusive entre contas em geral.
15.17 - Emissao, fornecimento, devolugao, sustagao, cancelamento e
oposigao de cheques quaisquer, avulso ou por talao.
15.18 - Servigos relacionados a credito imobiliario, avaliagao e vistoria de
imovel ou obra, analise tecnica e juridica, emissao, reemissao, alteragao,
transferencia e renegociagao de contrato, emissao e reemissao do termo de
quitagao e demais servigos relacionados a credito imobiliario.
16 - Servigos de transporte de natureza municipal.
16.01 - Servigos de transporte de natureza municipal.
17 - Servigos de apoio tecnico, administrative, juridico, contabil, comercial e
congeneres.
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em
outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilagao e fornecimento
de dados e informagoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
17.02 - Datilografia, digitagao, estenografia, expediente, secretaria em geral,
resposta audivel, redagao, edigao, interpretagao, revisao, tradugao, apoio e infraestrutura administrativa e congeneres.
17 03 - Planejamento, coordenagao, programagao ou organizagao tecnica,
financeira ou administrativa.
17.04 - Recrutamento, agenciamento, selegao e colocagao de mao-de-obra.
17.05 - Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater temporario,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporarios, contratados pelo
prestador de servigo.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promogao de vendas,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicida
elaboragao de desenhos,
textos e demais materials publicitarios.
17.07-(VETADO)
17.08 - Franquia (franchising).
17.09 - Pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecnicas.
17 10 - Planejamento, organizagao e administragao de feiras, exposigoes
congresses e congeneres.
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17.11 - Organizagao de festas e recepgoes; bufe (exceto o fornecimento de
alimentagao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17 12 - Administragao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.
17.13 - Leilao e congeneres.
17.14 -Advocacia.
17.15 — Arbitragem de qualquer especie, inclusive :,jndica.
17.16 - Auditoria.
17 17 - Analise de Organizagao e Metodos.
17 18 - Atuaria e calculos tecnicos de qualquer natureza.
17 19 _ Contabilidade, inclusive servigos tecnicos e auxiliares.
17.20 - Consultoria e assessoria economica ou financeira.
17.21 - Estatistica.
17.22 - Cobranga em geral.
17.23 - Assessoria, analise, avaliagao, atendimento, consulta, cadastro,
selegao, gerenciamento de informagoes, administragao de contas a receber ou a
pagar e em geral, relacionados a operagoes de faturizagao (factoring).
17.24 -Apresentagao de palestras, conferencias, seminarios e congeneres.
18 - Servigos de regulagao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspegao
e avaliagao de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevengao e gerencia
de riscos seguraveis e congeneres.
18.01 - Servigos de regulagao de sinistros vinculados a contratos de seguros;
inspegao e avaliagao de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevengao e
gerencia de riscos seguraveis e congeneres.
19 - Servigos de distribuigao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartoes, pules ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os
decorrentes de titulos de capitalizagao e congeneres.
19.01 - Servigos de distribuigao e venda de bilhetes e demais produtos de
loteria, bingos, cartoes, pules ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os
decorrentes de titulos de capitalizagao e congeneres.
20 - Servigos portuarios, aeroportuarios, ferroportuarios, de terminals rodoviarios
ferroviarios e metroviarios.
utilizagao de porto,
20.01 - Servigos portuarios, ferroportuarios,
movimentagao de passageiros, reboque de embarcagoes, rebocador escoteiro,
atracagao, desatracagao, servigos de praticagem, capatazia, armazenagem de
qualquer natureza, servigos acessorios, movimentagao de mercadorias, servigos de
apoio maritimo, de movimentagao ao largo, servigos de armadores, estiva,
conferencia, logistica e congeneres.
20.02 - Servigos aeroportuarios, utilizagao de aeroporto, movimentagao de
passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentagao de
aeronaves, servigos de apoio aeroportuarios, servigos acessorios, movimentagao de
mercadorias, logistica e congeneres.
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Servigos de terminais rodoviarios, ferroviarios, metroviarios,
20.03
movimentagao de passageiros, mercadorias, inclusive
suas operagoes, logistica e
congeneres.
21 - Servigos de registros publicos, cartorarios e notariais.
21.01 - Servigos de registros publicos, cartorarios e notariais.
22 - Servigos de exploragao de rodovia.
22.01 - Servigos de exploragao de rodovia mediante cobranga de prego ou
pedagio dos usuarios, envolvendo execugao de servigos de conservagao,
manutengao, melhoramentos para adequagao de capacidade e seguranga de
transito, operagao, monitoragao, assistencia aos usuarios e outros servigos definidos
em contratos, atos de concessao ou de permissao ou em normas oficiais.
23 - Servigos de programagao e comunicagao visual, desenho industrial e
congeneres.
23.01 - Servigos de programagao e comunicagao visual, desenho industrial e
congeneres.
24 - Servigos de chaveiros, confecgao de carimbos, placas, sinalizagao visual,
banners, adesivos e congeneres.
24.01 - Servigos de chaveiros, confecgao de carimbos, placas, sinalizagao
visual, banners, adesivos e congeneres.
25 - Servigos funerarios.
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixao, urna ou esquifes; aluguel
de capela; transporte do corpo cadaverico; fornecimen de flores, coroas e outros
paramentos; desembarago de certidao de obito; fornecimento de veu, essa e outros
adornos; embalsamento, embelezamento, conservagao ou restauragao de
cadaveres.
25.02 - Cremagao de corpos e partes de corpos cadavericos.
25.03 - Pianos ou convenios funerarios.
25.04 - Manutengao e conservagao de jazigos e cemiterios.
26 - Servigos de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos,
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agendas franqueadas;
courrier e congeneres.
26.01 - Servigos de coleta, remessa ou entrega de correspondencias,
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias
franqueadas; courrier e congeneres.
27 - Servigos de assistencia social.
27.01 - Servigos de assistencia social.
28 - Servigos de avaliagao de bens e servigos de qualquer natureza.
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28.01

Servigos de avaliagao de bens e servigos de qualquer natureza.

29 - Servigos de biblioteconomia.
29.01 - Servigos de biblioteconomia.
30 - Servigos de biologia, biotecnologia e quimica.
30.01 — Servigos de biologia, biotecnologia e quimica.
31 - Servigos tecnicos em edificagoes,
telecomunicagoes e congeneres.

eletronica,

eletrotecnica

mecanica,

31.01 - Servigos tecnicos em edificagoes, eletronica, eletrotecnica
, mecanica
telecomunicagoes e congeneres.
32 - Servigos de desenhos tecnicos.
32.01 - Servigos de desenhos tecnicos.
33 - Servigos de desembarago aduaneiro, comissarios, despachantes e congeneres.
33.01 - Servigos de desembarago aduaneiro, comissarios, despachantes e
congeneres.
34

Servigos de investigagoes particulares, detetives e congeneres.
34.01 - Servigos de investigagoes particulares, detetives e congeneres.

35 - Servigos de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relagdes
publicas.
35.01 - Servigos de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e
relagoes publicas.
36 - Servigos de meteorologia.
36.01 - Servigos de meteorologia.
37 - Servigos de artistas, atletas, modelos e manequins.
37.01 - Servigos de artistas, atletas, modelos e manequins.
38 - Servigos de museologia.
38.01 - Servigos de museologia.
39 - Servigos de ourivesaria e lapidagao.
39.01 - Servigos de ourivesaria e lapidagao (quando o material for fornecido
pelo tomador do servigo).
40 - Servigos relatives a obras de arte sob encomenda.
40.01 - Obras de arte sob encomenda.
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41 - Seryi^os profissionais e tecnicos nao compreendidos nos incisos anteriores e a
explorapao de qualquer atividade que represente prestagao de servigos e nao
configure fato gerador de imposto de competencia da Uniao ou do Estado.
§ 1 - O fato gerador do imposto ocorre ainda que os servigos nao se constituam
como atividade preponderante do prestador.
§2 - O imposto incide tambem sobre o servigo proveniente do exterior do Pais ou
cuja prestagao se tenha iniciado no exterior do Pals.
§ 3° - O imposto incide ainda sobre os servigos prestados mediantes a utilizagao de
bens e servigos publicos explorados economicamente mediante autorizagao,
permissao ou concessao, com o pagamento de tarifa, prego ou pedagio peio usuario
final do servigo.
§ 4 - Incluem-se entre os sorteios referidos no item 19 aqueles efetuados mediante
inscrigao automatica por qualquer meio, desde que a captagao de inscrigoes alcance
participante no Municlpio.
Art. 112 - Os servigos incluldos na Lista ficam sujeitos, apenas, ao imposto previsto
no artigo anterior, ainda que sejam prestados com fornecimento de mercadorias.
ressalvadas as excegoes nela contidas.
Art. 113 - A incidencia do imposto independente:
I - da existencia de estabelecimento fixo;
II - do cumprimento de quaisquer exigencias legais, regulamentares ou
administrativas, relativas a atividade, sem prejulzo das cominagoes cablveis;
III - do resultado financeiro obtido;
IV - da destinagao do servigo;
V - da denominagao dada ao servigo prestado;

DA NAO INCIDENCIA
Art. 114-0 imposto nao incide sobre:
I - as exportagoes de servigos para o exterior do Pals;
II - a prestagao de servigos em relagao de emprego, dos trabalhadores
avulsos, dos diretores e membros do conselho consultive ou de conselho
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fiscal de sociedades e fundagoes, bem como dos socios gerentes e dos
gerentes delegados;
III - O valor intermediado no mercado de tltulos e valores mobiliarios, o valor
dos depositos bancarios, o principal, juros e acrescimos moratorios relatives a
operagoes de creditos realizados por instituigoes financeiras.
Paragrafo unico - Nao se enquadram no disposto no inciso I os servigos
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifiq^e, ainda que o pagamento
seja feito por residente no exterior.
DOS CONTRIBUINTES E DOS RESPONSAVEIS
Art. 115 - Contribuinte e o prestador do servigo.
Paragrafo unico: Para os efeitos do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza
entende-se:
1 - por profissional autonomo, todo aquele que fornecer o proprio trabalho,
sem vinculo empregaticio, com o auxilio de, no maximo, tres empregados que nao
possuam a mesma habilitagao profissional do empregador.
2 - por empresa:
a) toda e qualquer pessoa juridica, inclusive a sociedade civil ou a de fato, que
exercer atividade de prestadora de servigos;
b) a pessoa fisica que admitir para o exercicio da sua atividade profissional, mais
do que tres empregados ou urn ou mais profissionais da mesma habilitagao do
empregador.)
3 - Por Sociedade Uniprofissional:
a) a sociedade constituida por socios cuja habilitagao profissional, alem de
adequada aos seu objetivos sociais, esteja sujeita o regime e fiscalizagao da
mesma entidade de classe.
b) Nao se considera uniprofissional, devendo pagar o imposto sobre o prego dos
servigos prestados, as sociedades:
I. que possuam mais de dois empregados nao habilitados para cada socio ou
empregado habilitado;
II. cujos socios nao possuam, todos, a mesma habilitagao profissional;
III. que tenham como socio pessoa juridica;
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IV. que tenham natureza empresarial;
V. que exerqam atividade diversa da habilitagao p ofissional dos socios;
VI. que possuam socios cotistas.

Art. 116 - Sao responsaveis:
I - os titulares de direitos sobre predios ou os contratantes de obras e
servigos, se nao identificarem os construtores ou os empreiteiros de
construgao, reconstrugao,
reforma, reparagao ou acrescimos desses bens, pelo imposto devido pelos
construtores ou empreiteiros;
II - os titulares dos estabelecimentos onde se instalarem maquinas, aparelhos
e equipamentos, pelo imposto devido pelos respectivos proprietaries nao
estabelecidos no Municipio, e relative a exploragao desses bens;
III - os que permitirem em seus estabelecimentos ou domicilios exploragao de
atividade tributavel sem estar o prestador de servigo inscrito no orgao fiscal
competente, pelo imposto devido sobre essa atividade;
IV - os que efetuarem pagamentos de servigos a terceiros nao identificados,
pelo imposto cabiveis nas operagoes;
V - os que utilizarem servigos de empresas, pelo imposto incidente sobre as
operagoes, se nao exigirem dos prestadores doc .nento fiscal idoneo;
VI - o tomador ou intermediario de servigo proveniente do exterior do Pais ou
cuja prestagao se tenha iniciado no exterior do Pais;
VII - a pessoa juridica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediaria
dos servigos descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12,
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista de Servigos
constantes do artigo 111 desta Lei.
VIII - Agentes Publicos que nao reterem o imposto ou que deixarem de exigir
a quitagao do mesmo quando obrigados a tal.
§ 1° - A responsabilidade de que trata este artigo sera satisfeita mediante o
pagamento do imposto incidente sobre as operagoes.
§ 2° - A responsabilidade prevista neste artigo e inerente a todas as pessoas, fisicas
ou juridicas, ainda que alcangadas por imunidade ou por isengao tributaria.
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§ 3° - Os responsaveis a que se refere este artigo estao obrigados ao recolhimento
integral do imposto devido e, quando for o caso, de multa e acrescimos legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retengao na fonte.

DA BASE DE CALCULO
Art. 117 - A base de calculo e o prego do servigo.
§ 1° - Para os efeitos deste artigo, considera-se prego tudo o que for cobrado em
virtude da prestagao do servigo, em dinheiro, bens, servigos ou direitos, seja na
conta ou nao, inclusive a titulo de reembolso, reajustamento ou dispendio de
qualquer natureza.
§ 2° - Os descontos ou abatimentos concedidos sob condigao integram o prego do
servigo.
§ 3° - Nos servigos contratados em moeda estrangeira, o prego sera o valor
resultante da sua conversao em moeda nacional, ao cambio do dia da ocorrencia do
fato gerador.
§ 4° - Na falta de prego, sera tornado como base de calculo o valor cobrado dos
usuarios ou contratantes de servigos similares.
§ 5° - O valor do imposto, quando cobrado em separado, integrara a base de calculo.
§ 6° - Quando se tratar de prestagao de servigos sob a forma de trabalho pessoal do
proprio contribuinte, o imposto sera calculado, por meio de allquotas fixas ou
variaveis, em fungao da natureza do servigo ou de outros fatores pertinentes, neste
nao compreendidas a importancia paga a titulo de remuneragao do proprio trabalho.
§ 7° - Quando os servigos a que se referem os itens 4.01, 4.02, 4.06, 4.10, 4.11,
4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 10.05, 17.14, 17.19, 17.20 da lista de
servigos constante do artigo 111 desta lei, forem prestado por sociedades, estas
ficaram sujeitas ao imposto na forma do paragrafo 6° deste artigo, calculado em
relagao a cada profissional habilitado, socio, empregado ou nao, que preste servigo
em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da

lei.
Art. 118 - Na prestagao do servigo a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da lista
de servigos constante do Art. 111 desta lei, nao se inclui na base de calculo do
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza o valor dos materiais fornecidos pelo
presfadOT que-sejarrr produzidos por ele, fora do local da obra..
§ 1° - Na exclusao da base de calculo aludida no caput deste artigo, deverao ser
observados as seguintes formalidades.
llMl1
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