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I - Os documentos fiscais comprobatorios da produpao dos materiais deverao 
conter obrigatoriamente a perfeita identificagao do emitente, do destinatario, 
do local da obra bem como das mercadorias, consignada pelo emitente do 
documento;

II - Deverao ainda os referidos documentos encontrarem-se devidamente 
escriturado nos livros fiscais proprios.

Art. 119 - Nas demoligoes inclui-se no prego do servigo o montante dos 
recebimentos em dinheiro ou em materiais provenientes do desmonte.

Art. 120. Nos contratos de construgao regulados pela Lei 4591, de 16 de dezembro 
de 1964, firmados antes do habite-se entre incorporador que acumule esta qualidade 
com a de construtor e os adquirentes de fragdes ideais de terreno. A base de calculo 
sera o prego das cotas de construgao, deduzido, proporcionalmente, do valor dos 
materiais produzidos pelo construtor fora do local da obr\.

Art. 121 - Quando os servigos descritos pelos subitens 3.04 e 22.01 da lista de 
servigos constantes do artigo 111 desta lei, forem prestados no territorio deste 
Municipio e tambem no de urn ou mais Municipios, a base de calculo sera a 
proporgao do prego do servigo que corresponder a proporgao, em relagao ao total, 
conforme o caso, da extensao de ferrovia, da rodovia, das pontes, dos tuneis, dos 
dutos e dos condutos de qualquer natureza, dos cabos de qualquer natureza, ou ao 
numero de postes, existentes neste Municipio.

Art. 122 - Quando o sujeito passive, em seu estabelecimento ou em outros locais, 
exercer atividades tributaveis por aliquotas diferentes, inclusive se alcangadas por 
dedugoes ou por isengoes, e se na escrita fiscal nao estiverem separadas as 
operagoes, o imposto sera calculado sobre a receita total e pela aliquota mais 
elevada.

DAS ALIQUOTAS

Art. 123-0 imposto sera calculado da seguinte forma:

I - servigos prestados:

a) por profissional autonomos de nivel superior e por mes: 45 UFM •

35 UFMb) por profissional autonomo de nivel nao supers, e por mes:

c) por profissional habilitado, socio, empregado ou nao, quando a atividade for 
exercida em empresa uniprofissional. Por mes: 45 UFM
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5%II - Itens 7.01 a 7.22; 15.01 a 15.18 da Lista de Servigos

III - demais prestagoes de servigos constantes na Lista de Servigo constante do 
artigo 1°. desta Lei:
2%

DO ARBITRAMENTO

Art. 124-0 valor do imposto sera langado a partir de uma base de calculo arbitrada, 
sempre que se verificar qualquer das seguintes hipoteses:

I - nao possuir o sujeito passive, ou deixar de exibir, os elementos 
necessarios a fiscalizagao das operagoes realizadas, inclusive nos casos de 
perda, extravio ou inutilizagao de livros ou documentos fiscais;

II - serem omissos ou, pela inobservancia de formalidades intrlnsecas ou 
extrinsecas, nao merecerem fe os livros ou documentos exibidos pelo sujeito - 
passive;

III - existencia de atos qualificados em lei como crimes ou contravengoes ou 
que, mesmo sem essa qualificagao, sejam praticados como dolo, fraude ou 
simulagao, atos esses evidenciados pelo exame de livros e documentos do 
sujeito passive, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos;

IV - nao prestar o sujeito passive, apos regularmente intimado, os 
esclarecimentos exigidos pela fiscalizagao, prestar esclarecimentos 
insuficientes ou que nao meregam fe, por inverosslmeis ou falsos;

V - exerclcio de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto, 
sem se encontrar o sujeito passive devidamente inscrito no orgao 
competente;

VI - pratica de subfaturamento ou contratagao de servigos por valores abaixo 
dos pregos de mercado;

VII - flagrante insuficiencia do imposto pago em face do volume dos servigos 
prestados;

VIII - servigos prestados sem a determinagao do prego ou a titulo de cortesia.

§ 1° - O arbitramento referir-se-a, exclusivamente, aos fatos ocorridos no perlodo em 
que se verificarem os pressupostos mencionados nos incisos deste artigo.
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§ 2° - Nas hipoteses'previstas neste artigo o arbitramento sera fixado por despacho 
da autoridade fiscal competente, que considerara, conforme o case:

I - os pagamentos de impostos efetuados pelo mesmo ou por outros 
contribuintes de mesma atividade, em condigoes £ 'melhantes;

II - peculiaridades inerentes a atividade exercida;

III - fatos ou aspectos que exteriorizem a situagao economico-financeira do 
sujeito passive;

IV - prego corrente dos servigos oferecidos a epoca a que se referir a 
apuragao;

V - valor dos materiais empregados na prestagao dos servigos e outras 
despesas, tais como salaries e encargos, alugueis, instalagoes, energia, 
comunicagoes e assemelhados.

§ 3° - Do imposto resultante do arbitramento serao deduzidos os pagamentos 
realizados no periodo.

DA ESTIMATIVA

Art. 125-0 valor do imposto podera ser fixado, pela autoridade fiscal, a partir de 
uma base de calculo estimada, nos seguintes casos:

I - quando se tratar de atividade exercida em carater provisorio;

II - quando se tratar de contribuinte de rudimerua. organizagao;

III - quando o contribuinte nao tiver condigdes de emitir documentos fiscais ou 
deixar de cumprir com regularidade as obrigagoes acessorias previstas na 
legislagao;

IV - quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuinte cuja especie, 
modalidade ou volume de negocios ou atividades aconselhem a exclusive 
criterio da autoridade competente, tratamento fiscal especifico.

§ 1° - No caso do inciso I deste artigo, consideram-se de carater provisorio as 
atividades cujo exercicio seja de natureza temporaria e estejam vinculadas a fatores 
ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais.

Na hipotese do paragrafo anterior, o imposto devera ser pago§ 2°
antecipadamente e nao podera o contribuinte iniciar suas atividades sem efetuar o
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pagamento sob a pena de interdigao do local, independentemente de qualquer 
formalidade.

Art. 126. A autoridade competente para fixar a estimativa levara em consideragao, 
conforme o caso:

I - o tempo de duragao e a natureza do acontecimento ou da atividade;

II - o prego corrente dos servigos;

III - o volume de receitas em perlodos anteriores e sua projegao para os 
perlodos seguintes, podendo observar outros contribuintes de identica 
atividade;

IV - a localizagao do estabelecimento.

Paragrafo unico - A estimativa da base de calculo ou sua revisao, quando por ato do 
titular da repartigao incumbido do langamento do tributo, sera feita mediante 
processo regular em que constem os elementos que fundamentem a apuragao do 
valor da base de calculo estimada, com a assinatura e com a responsabilidade do 
referido titular.

Art. 127. Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderao ser dispensados 
do cumprimento das obrigagoes acessorias, conforme disposer o regulamento.

Art. 128. Quando a estimativa fiver fundamento no inciso IV do art. 126, o 
contribuinte podera optar pelo pagamento do impost© de acordo com o regime 
normal.

§ 1° - A opgao prevista no caput deste artigo sera manifestada por escrito, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da publicagao do ato normative ou da ciencia do 
despacho que estabelega a inclusao do contribuinte no regime de estimativa, sob 
pena de preclusao.

§ 2° - O contribuinte optante ficara sujeito as disposigoes aplicaveis aos contribuintes 

em geral.

§ 3° - O regime de estimativa de que se trata este artigo, a falta de opgao, valera 
pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogaveis por igual periodo, sucessivamente, 
caso nao haja manifestagao da autoridade.

§ 4° - Sem prejuizo do disposto neste artigo, a autoridade podera cancelar o regime 
de estimativa ou rever, a qualquer tempo, a base de calculo estimada.

Art. 129. Ate 30 (trinta) dias antes do termino de cada periodo de 12 (doze) meses, 
podera o contribuinte manifestar a opgao de que trata o artigo anterior.
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Art. 130. Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa poderao, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da publicapao do ato normative ou da ciencia do 
respectivo despacho, impugnar o valor estimado.

§ 1° - A impugnagao prevista no caput deste artigo nao tera efeito suspensive e 
mencionara, obrigatoriamente, o valor que o interessado reputar justo 
os elementos para a sua aferigao.

§ 2° - Julgada procedente a impugnagao, a diferenga a maior, recolhida na 
pendencia da decisao, sera aproveitada nos pagamentos seguintes ou restituida ao 
contribuinte, se for o caso.

Art. 131. O Poder Executive instituira os criterios e os procedimentos para a 
estimativa da base de calculo.

assim como

DO PAGAMENTO

Art. 132. O imposto sera pago ao Municipio:

I - quando o servigo for prestado atraves de estabelecimento situado 
territorio, ou, na falta de estabelecimento, houver domicilio do prestador no 
seu territorio;

II - quando o prestador do servigo, ainda que nao estabelecido nem 
domiciliado no Municipio, exerga atividade no seu territorio em carater 
habitual ou permanente;

no seu

HI _ quando estiver nele estabelecido ou, caso nao estabelecido, nele 
domiciliado o tomador ou o intermediary do servigo proveniente do exterior do
Pais ou cuja prestagao tenha se iniciado no exterior do Pais;

IV - na prestagao dos servigos a que se refere o subitem 3.04 da lista de 
servigos do art. 111 desta Lei, relativamente a extensao localizada em seu 
territorio, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza, objetos de locagao, sublocagao, arrendamento, direito de passagem 

permissao de uso, compartilhado ou nao;ou

V - na prestagao dos servigos a que se refere o subitem 22.01 da lista de 
servigos do art. 111 relativamente a extensao da rodovia localizada em seu
territorio;

VI - quando os servigos, excetuados os descritos no subitem 20.01 da lista de 
servigos do art. 111 forem executados em \ as maritimas por prestador 
estabelecido em seu territorio;
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VII - quando em seu territorio ocorrerem as hipoteses constantes da lista a 
seguir, ainda que o prestador nao esteja nele estabelecido nem nele 
domiciliado:

1 - da instalagao dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 
servigos descritos no subitem 3.05 da lista de servigos constant© do art. 111 desta
Lei;

2 - da execugao da obra, no caso dos servigos descritos no subitem 7.02 e 7.19 da 
lista de servigos constante do art. 111 desta Lei;

3 - da demoligao, no caso dos servigos descritos n~ subitem 7.04 da lista de 
servigos constante do art. 111 desta Lei;

4 - das edificagoes em geral, estradas, pontes, portos e congeneres, no caso dos 
servigos descrito no subitem 7.05 da lista de servigos constante do art. 111 desta
Lei;

5 - da execugao da varrigao, coleta, remogao, incineragao, tratamento, reciclagem 
separagao e destinagao final de lixo, rejeitos e outros residues quaisquer 
dos servigos descritos no subitem 7.09 da lista de servigos constante do art. 111 

desta Lei;

6 - da execugao da limpeza, manutengao e conservagao de^ vias e logradouros 
publicos, imoveis, chamines, piscinas, parques, jardins e congeneres, no caso dos 
servigos’descritos no subitem 7.10 da lista de servigos constante do art. 111 desta

nos casos

Lei;

7 - da execugao da decoragao e jardinagem, de corte e poda de arvores 
dos servigos descritos no subitem 7.11 da lista de servigos constante do art. 111
desta Lei;

, no caso

8 - do controle de tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes fisicos,
caso dos servigos descritos no subitem 7.12 da lista dequimicos e biologicos, no 

servigos constante do art. 111 desta Lei;

9 - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubagao e congeneres, no caso 
dos servigos descritos no subitem 7.16 da lista de s vigos constante do art. 111 

desta Lei;

10 - da execugao dos servigos de escoramento, contengao de encostas e 
congeneres, no caso dos servigos descritos no subitem 7.17 da lista de servigos 

constant© do art. 111 desta Lei;
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11 - da limpeza e dragagem, no caso dos servigos descritos no subitem 7.18 da lista 
de servigos constante do art. 111 desta Lei;

12 - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos servigos descritos 
no subitem 11.01 da lista de servigos constante do artigo 111 desta Lei;

13 - dos bens ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no 
caso dos servigos descritos no subitem 11.02 da lista de servigos constante do artigo 
111 desta Lei;

14 - do armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumagao e guarda do bem, no 
caso dos servigos descritos no subitem 11.04 da lista de servigos constante do art.
111 desta Lei;

15 - da execugao dos servigos de diversao, lazer, entretenimento e congeneres, no 
dos servigos descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista de

servigos constante do art. 111 desta Lei;

16 - do Municipio onde esta sendo executado o transporte, no caso dos servigos 
descritos pelo subitem 16.01 da lista de servigos constante do art. 111 desta Lei;

do estabelecimento do tomador da mao-de-obra ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos servigos descritos pelo 
subitem 17.05 da lista de servigos constante do art. 111 desta Lei;

18 - da feira, exposigao, congresso ou congeneres a que se referir o planejamento, 
organizagao e administragao, no caso dos servigos descritos pelo subitem 17.10 da 
lista de servigos constante do art. 111 desta Lei;

caso

17

19 - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviario, ferroviario ou metroviario, no 
dos servigos descritos pelo item 20 da lista de servigos constante do art. 111caso 

desta Lei;

Art. 133. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 
desenvolva a atividade de prestar servigos, de modo permanente ou temporario, e

profissional, sendo irrelevantes paraque configure unidade economica 
caracteriza-lo as denominagoes de sede, filial, agencia, posto de atendimento, 
sucursal, escritorio de representagao ou contato ou ^uaisquer outras coisas que 

venham a ser utilizadas.

ou

Art. 134. O contribuinte que exercer atividade tributavel sobre o prego do servigo, 
independentemente de recebe-lo, fica obrigado ao pagamento do imposto, na forma 
e nos prazos fixados pelo Poder Executivo.

§ 1° - O valor do imposto sera apurado mensalmente.
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§ 2° - No caso dos recebimentos posteriores a prestagao dos servigos, o periodo de 
competencia e o mes em que ocorrer o fato gerador, exceto no caso das obras por 
administragao e nos servigos cujo faturamento depende de aprovagao, pelo 
contratante, da medigao ou quantificagao dos trabalhos executados, em que o 
periodo de competencia e o mes seguinte a da ocorrencia do fato gerador.

§ 3° - Nos servigos prestados pelos contribuintes inclui ds nos incisos 4.03 do Art. 
111 desta Lei, em decorrencia de convenios celebrados com orgaos ou entidades do 
poder publico, em que o pagamento do servigo dependa de aprovagao, o periodo de 
competencia sera o mes de aprovagao do faturamento.

§ 4° - O Poder Executive fixara o prazo para o pagamento do imposto langado por- 
periodo mensal.

Art. 135. Quando o contribuinte, antes ou durante a prestagao dos servigos, receber 
dinheiro, bens ou direitos, como sinal, adiantamento ou pagamento antecipado do 
prego, devera pagar imposto sobre os valores recebidos, na forma e nos prazos 
fixados pelo Poder Executivo.

Paragrafo unico - Incluem-se na norma deste artigo as permutagoes de servigos ou 
quaisquer outras contraprestagoes compromissadas pelas partes em virtude da 
prestagao de servigos.

Art. 136. No caso de omissao do registro de operagoes tributaveis ou dos 
recebimentos referidos no artigo anterior, considera-se devido o imposto no 
momento da operagao ou do recebimento omitido.

Art. 137. Quando a prestagao do servigo contratado for dividida em etapas e o prego 
em parcelas, considera-se devido o imposto:

I - no mes em que for concluida qualquer etapa a que estiver vinculada a 
exigibilidade de uma parte do prego;

II _ no mes de vencimento de cada parcela, se o prego deva ser pago ao longo da 

execugao do servigo.

Art. 138. Os prestadores de servigos, ainda que imunes ou isentos, estao obrigados, 
salvo normas em contrario, ao cumprimento das obrigagoes acessorias previstas na 

legislagao tributaria.

DO LANCAMENTO

Art. 139. O langamento sera feito com base na declaragao do contribuinte ou de 
oficio de acordo com criterios e normas previstos nesta Lei.
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§ 1° - A declaragao e obrigatoria, mesmo que nao tenh- ocorrido o fato gerador do 
imposto, com a devida anotagao no documentario fiscal.

§ 2° - Serao invalidadas as declaragoes irregularmente preenchidas, que contenham 
borroes, rasuras ou escritas de modo ileglvel, que venham a prejudicar a analise do 
documento.

§ 3° - Quando nao tenha exercido atividade tributada, devera ser apresentada, 
mensalmente, a administragao tributaria competente, declaragao assinada pelo 
responsavel ou seu representante legal.

§ 4° - A falta de declaragao citada no caput deste artigo, implicara nas medidas 
estabelecidas por esta Lei.

DO PAGAMENTO E DO IMPOSTO RETIPO NA FONTE

Art. 140. O imposto sera pago na forma e prazos esclarecidos em ato do Poder 
Executive.

Art. 141. Consideram-se contribuintes distintos, para efeito de pagamento do 
imposto, os que, embora no mesmo local, com identico ramo de atividade ou nao, 
pertengam a diferentes empresas.

Art. 142. Sao responsaveis pela retengao e recolhimento do imposto sobre servigos 
de qualquer natureza, qualificados como substitutes tributarios:

I - Em relagao aos servigos que Ihes foram prestados sem comprovagao de 
inscrigao no cadastro fiscal e/ou sem emissao de nota fiscal.

a) o proprietario do imovel ou possuidor a qualquer titulo pela execugao 
material de projeto de engenharia.

b) as entidades esportivas, os clubes sociais e as empresas de diversoes 
publicas;

c) orgaos de classe;

d) as associagoes com ou sem fins lucrativos, de qualquer finalidade;

e) os condominios residenciais ou comerciais;

f) as pessoas fisicas ou juridicas nao enquadradas nos itens anteriores.

II - Em relagao a quaisquer servigos que Ihes sejam prestados, inclusive 
emissao de nota fiscal.

com

56

d



(prefeitura 9/liinicivaCcfe Nazare
tEstacCo da (Bahia

(pm$a Jfllejqincfre (Bittencourt, 07 - C^nuo 
CNPJ W13.797.188./0001-92 

' Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215
Prefeitura Municipal

HVC

urn novo tempo

a) as pessoas juridicas beneficiadas por imunidade ou isengao tributaria.

b) as entidades ou orgaos de administragao direta, autarquias fundagoes, 
empresas publicas e sociedades de economia mista do Poder Publico 
Federal, Estadual e Municipal.

c) as empresas que explorem atividades agro-industrial, em relagao aos 
servigos que Ihes sejam prestados;

d) empresas concessionarias e permissionarias de servigos publicos;

e) instituigoes financeiras;

f) as empresas que prestam servigos nas areas de telecomunicagoes, energia 
eletrica, saneamento e congeneres.

III - As empresas de construgao civil, em relagao aos servigos empreitados, e 
os empreiteiros da construgao civil, em relagao aos servigos sub-empreitados.

IV - As empresas locadoras de aparelhos ou rr ^uinas fotocopiadoras, tipo 
xerox e semelhantes, em relagao aos locatarios que utilizem tais aparelhos 
para servigos remunerados relatives a emissao de copias para terceiros.

V - Qualquer tomador de servigo, desde que o prestador do servigo nao 
comprove sua inscrigao no cadastro fiscal deste Municlpio.

Paragrafo Unico - A fonte pagadora dos servigos e obrigada a dar ao contribuinte 
comprovante do valor da retengao do imposto e recolher o imposto retido no prazo 

legal.

Art. 143. Considera-se devido o imposto, dentro de cada mes, a partir da data:

I - da emissao do documentario fiscal;

II - do recebimento do prego do servigo, para as atividades de prestagao de 

servigos em geral;

III - do recebimento do aviso de credito para os contribuintes que pagam o 
imposto sobre comissao;

IV - da emissao da fatura ou do titulo de credito que a dispense
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do documentArio fiscal

uso escritaArt. 144. Os contribuintes do imposto ficam obrigados a manter em 
fiscal, destinada ao registro dos servigos prestados, ainda que nao tributados.

Art. 145. Fica instituido o Livro de Registro do Imposto sobre Servigos de Qualquer 
Natureza, a Nota Fiscal de Prestagao de Servigos e a Nota Fiscal-Fatura de 
Prestagao de Servigos.

Art. 146. Ato do Poder Executive estabelecera os modelos de livros, notas fiscais e 
demais documentos a serem obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte, devendo 
a escrituragao fiscal ser mantida em cada um dos seus estabelecimentos ou, na falta 
destes, em seu domicilio.

Art. 147. Os livros e documentos fiscais, que sao de exibigao obrigatoria ao agente 
fiscal, nao poderao ser retirados do estabelecimento sob qualquer pretexto.

Paragrafo Unico - Consideram-se retirados os livros que nao forem exibidos ao 
agente fiscal, no momento em que forem solicitados.

Art. 148. Compete ao Poder Executive, atraves de ato administrative, permitir a 
dispensa de emissao de notas fiscais bem como da escrituragao de livros fiscais.

Paragrafo Unico - Podera o agente fiscal utilizar outros documentos fiscais que 
considerar necessaries e pertinentes para o bom desempenho da agao fiscalizadora.

Art. 149. Sera considerado inidoneo, fazendo prova apenas em favor do fisco, o 
documento fiscal que:

I - Omitir indicagbes, inclusive as necessarias a perfeita indicagao da 

operagao ou prestagao;

II - Nao for legalmente exigido para a respectiva operagao ou prestagao, a 
exemplo de “Nota de Conferencia”, “Orgamento”, “Pedido” e outros do genero, 
quando indevidamente utilizado como documentos fiscais;

III - Contiver declaragao inexata, estiver preenchido de forma ilegivel 
contiver rasura ou emenda que Ihe prejudique a clareza;

IV - Nao se referir a uma efetiva operagao ou prestagao, salvo nos casos 
previstos nesse regulamento;

ou
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V - Embora revestido de formalidades legais, tiver sido utilizado com o intuito 
comprovado de fraude;

VI - For emitido por contribuinte:

a) fictlcio ou que nao ©stiver mais exercendo suas atividades;

b) no periodo em que se encontrar com sua inscrigao em processo de baixa, 
baixada ou anulada.

Paragrafo Unico - Nos casos dos incisos I, III e IV, somente se considerara inidoneo 
o documento fiscal cujas irregularidades forem de tal ordem, que o tornem invalido 

aos fins a que se destine.

DAS INFRACQES E PENALIDADES

Art. 150. Sao infragoes as situagoes a seguir indicadas, passiveis de aplicagao das 
seguintes penalidades basicas:

1) Embarago a fiscalizagao, multa 150 (cento e cinquenta) U.F.M.;

2) Emissao de documento fiscal sem autorizagao ou autenticagao, pela autoridade 
administrativa competente, por cada documento, multa de 15 (quinze) U.F.M. 
limitada a 5.000 (cinco mil) U.F.M.;

3) Falta de declaragao do imposto, quando nao tenha exercido 
por mes nao declarado, multa de 50 (cinquenta) U.F.M.;

4) Falta de escrituragao de livro fiscal ou 
autoridade administrativa, multa de 100 (cem) U.F.M.;

5) Falta de langamento, declaragao ou pagamento, multa de 50% do imposto 

corrigido;

6) Falta de recolhimento do imposto retido na 
corrigido;

7) Falta de pedido de baixa no N,. _ ...
comunicagao de mudanga de enderego, multa de 100 (cem) U.F.M.,

8) Falta de retengao na fonte, 50% do imposto corrigido.

9) Funcionamento de estabelecimento sem inscrigao no
U.F.mI

a atividade tributavel,

utilizagao sem autenticagao pelasua

fonte, multa de 50% do imposto

de encerramento da atividade ou falta decaso

cadastro fiscal, 100 (cem)
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10) Nao cumprimento a qualquer obrigagao acessoria e. ..stente ou que venha a ser 
criada 400 (quatrocentas) U.F.M;

11) No valor de 20 (vinte) UFM por cada nota fiscal ou nota fiscal fatura nao emitida 
ou nao entregue ao tomador do servigo, limitada a 5000 (cinco mil) UFM;

12) No valor de 100 (cem) UFM:

a) a inexistencia de nota fiscal, ou nota fiscal fatura de prestagao de servigo;

b) falta de livro de registro do imposto sobre servigos de qualquer natureza 
existencia sem escrituragao.

13) No valor de 50%(cinquenta por cento) do tributo corrigido 
casos de infragoes qualificadas.

ou sua

em todos os demais

TITULO III
DAS TAXAS MUNICIPAIS

CAPITULO I
DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 151 - As taxas tem como fato gerador o exercicio regular do poder de policia ou 
a utilizagao, efetiva ou potencial, de servigos publF ^s especificos e divisiveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposigao.

Art. 152 - As taxas classificam-se em:

I - pelo exercicio do poder de policia;

II - pela utilizagao de servigos publicos.

CAPITULO II
DAS TAXAS DO PODER DE POLICIA

Art. 153 - As taxas do poder de policia dependem da concessao de licenga 
municipal, para efeito de fiscalizagao das normas relativas a seguranga, a higiene a 
ordem, aos costumes, a disciplina da produgao do mercado, ao exercicio de 
atividades economicas e a outros atos dependentes de concessao ou autonzagao 

do poder publico, e incidem sobre:

60



(prefeitura Municiyaf cCe Nazare
(Rstado da (BaFia

(praga Jlfexandre (Bittencourt, 07 - Centro 
CMPJ W13.797.18S./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215
Prefeitura Municipal

M2AR&1
um novo tempo

I - os estabelecimentos em geral;

\ II - a execugao de obras e urbanizagao de areas particulares;

III - as atividades especiais, definidas nesta Lei.

Paragrafo Unico - A concessao da licenga, cujo pedido e obrigatorio para o exercicio 
de qualquer atividade neste Municipio, observara o disposto na lei do uso do solo, 
do codigo de postura e do piano diretor.

Art. 154-0 langamento das taxas serao procedidos de acordo com os criterios 
previstos nesta Lei.

Art. 155 - Considera-se em funcionamento o estabelecimento ou exploragao de 
atividades ate a data de entrada do pedido de baixa, salvo prova em contrario.

SEQAO I
DA TAX A DE LICENQA E LOCALIZAQAO

SUBSEQAOI
DO FATO GERADOR E DA INCID^NCIA

Art. 156 - A taxa de licenga de localizagao dos estabelecimentos em geral, fundada 
no poder de policia do Municipio, tern como fato gerador o licenciamento obrigatorio 
apos constatagao de sua conformidade com as normas do Codigo de Policia 
Administrativa, Lei do Uso do Solo e o Plano Diretor.

Art. 157 - Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta lei, o local, publico ou 
privado, edificado ou nao, proprio ou de terceiro, onde sao exercidas, de modo 
permanente ou temporario, as atividades:

I - de comercio, industria, agropecuaria ou prestagao de servigos em geral;
II - desenvolvidas por entidades, sociedades ou associagbes civis, 
desportivas, culturais ou religiosas;
III - decorrentes do exercicio de profissao, arte ou oficio.

§ 1° - Sao, tambem, considerados estabelecimentos:

I - a residencia de pessoa fisica, quando de acesso ao publico em razao do 
exercicio de atividade profissional;

II - o local onde forem exercidas atividades de diversoes publicas de natureza 
itinerante;

61



(prefeitura ‘MunicivaCde Nazare 

(EstacCo da (Bahia
(pmga JlCexandre (Bittencourt, 07 - Centro 

CN<PJ HT13.797.188./0001-92 
Tel.: (75) 3636-2711 - Fax:3636-2215

Prefeitura Municipal

NA2AIZ.&
um novo tempo

III - o velculo, de propriedade de pessoa flsica, utilizado no transporte de
comercio ambulant©, ou em atividades de propagandapessoas ou cargas, no 

ou publicidade.

§ 2° - Sao irrelevantes para a caracterizagao do estabelecimento as denominagoes 
de sede, filial, agengia, sucursal, escritorio de representagao ou contato, deposito, 
caixa eletronica, cabina, quiosque, barraca, banca, "stand , outlet , ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas.

§ 3° - A circunstancia de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou 
eventualmente, fora do estabelecimento, nao o descaracteriza como 
estabelecimento para fins de incidencia da Taxa.

Art. 3° - A existencia de cada estabelecimento e indicada pela conjugagao, paicial ou 
total, dos seguintes elementos:

I - manutengao de pessoal, material, mercjuorias, veiculos, maquinas, 
instrumentos ou equipamentos;

II - estrutura organizacional ou administrativa;

III - inscrigao nos orgaos previdenciarios;

IV - indicagao como domicilio fiscal para efeito de outros tributos;

V - permanencia ou animo de permanecer no local para o exercicio da 
atividade, exteriorizada atraves da indicagao do enderego em impresso, 
formulario, correspondencia, "site" na "internet", propaganda ou publicidade, 
contrato de locagao do imovel, ou em comprovante de despesa com telefone, 
energia eletrica, agua ou gas.

Art. 4° - Considera-se autonomo cada estabelecimento do mesmo titular.

§ 1° - Para efeito de incidencia da Taxa, consideram-se estabelecimentos distmtos:

I - os que, embora no mesmo local e com identico ramo de atividade, ou nao 
sejam explorados por diferentes pessoas fisicas ou juridicas,

II - os que.
responsabilidade, estejam situados em locals distintos, amda que na mesma 
via, logradouro, area ou edificagao;

embora com identico ramo de atividade e sob a mesma

- Desde que a atividade nao seja exercida concomitantemente em locals
considerar-se-a estabelecimento unico os locals utilizados pelos que atuam

bem como pelos
§ 2° 
distintos

segmento do comercio ambulante, exceto veiculosno
/
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permissionarios que exercem atividades em feiras livres ou feiras de arte e 
artesanato.

Art. 5° - O fato gerador da Taxa de Licenga e Localizagao considera-se ocorrido no 
inicio da atividade.

Art. 9° - A incidencia e o pagamento da Taxa de Licenga e Localizagao independem:

I - do cumprimento de quaisquer exigencias legais, regulamentares ou 
administrativas;
II - da licenga, autorizagao, permissao ou concessao, outorgadas pela Uniao, 
Estado ou Municipio;
III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde e exercida a 
atividade;
IV- da finalidade ou do resultado economico da atividade;
V - do efetivo exercicio da atividade ou da efetiva exploragao do 
estabelecimento;
VI - do pagamento de pregos, emolumentos e quaisquer importancias 
eventualmente exigidas, inclusive para expedigao de alvaras ou vistorias;
VII - do carater permanente, provisorio, esporadico ou eventual da atividade 
exercida no estabelecimento.

Art. 158 - Nao estao sujeitas a incidencia da Taxa de Licenga e Localizagao:

I - as pessoas fisicas nao estabelecidas, assim consideradas as que exergam 
atividades em suas proprias residencias, neste Municipio, desde que nao 
abertas ao publico em geral;
II - as pessoas fisicas ou juridicas, nao excluida a incidencia em relagao ao 
estabelecimento proprio, exclusivamente em relagao as atividades de 
prestagao de servigos executados no estabelecimento dos respectivos 
tomadores.

SEQAO II

DO SUJEITO PASSIVO

Art. 159-0 Sujeito Passive da Taxa de Licenga e Localizagao e a pessoa fisica, 
juridica ou qualquer unidade economica ou profissional que explore estabelecimento 
situado no Municipio, para o exercicio de quaisquer das atividades relacionadas no
artigo 157-1,11,111 desta lei.

Art. 160 - Sao responsaveis pelo pagamento da Taxa de Licenga e Localizagao:

I - as pessoas fisicas, juridicas ou quaisquer unidades economicas ou 
profissionais que promovam ou patrocinem quaisquer formas de eventos, tais
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espetaculos desportivos, de diversoes publicas, feiras e exposipoes, em 
relapao a atividade promovida ou patrocinada, como tambem em rela?ao a 
cada barraca, "stand" ou assemelhados, explorados durante a realizagao do 

evento;

II - as pessoas flsicas, jurldicas ou quaisquer unidades economicas ou 
profissionais que explorem economicamente, a qualquer tltulo, os imoveis 
destinados a "shopping centers", "outlets", hipermercados, centres de lazer e 
similares, quanto as atividades provisorias, esporadicas ou eventuais 
exercidas no local.

Art. 161 - Sao solidariamente obrigados pelo pagamento da Taxa de Licenga e 
Localizagao:

I - o proprietario, o locador ou o cedente de espago em bem imovel, onde sao 
exercidas quaisquer das atividades previstas no artigo 157-1,11 e III desta lei;
II - o locador dos equipamentos ou utensllios usados na prestagao de servigos de 

diversoes publicas.

como

SEQAO III

DA BASE DE CALCULO E DO cALCULO

Art. 162 - A Taxa de Licenga e Localizagao tern como base de calculo o tipo de 
atividade exercida no estabelecimento, em conformidade com o a Tabela II, Anexa a 

esta lei.

§ 1° - A Taxa de Licenga e Localizagao sera calculada pelo item da tabela que 
contiver maior identidade de especificagoes com i atividades exercidas no 
estabelecimento considerado, observada a Classificagao Nacional de Atividades 
Economicas - CNAE-Fiscal, na forma da legislagao federal.

§ 2° - Enquadrando-se o estabelecimento em mais de um item das tabelas referidas 
"caput" deste artigo, prevalecera aquele que conduza a Taxa unitaria de maiorno

valor.

8 3° - Caso suria alguma atividade que nao conste da Tabela II, fica autorizado o 
Poder Executive a inserir a mesma na referida Tabela, enquadrando-a no codigo 
base da atividade do CNAE-FISCAL, e, utilizando para fins de cobranga, valor nunca 

superior ao maior valor do grupo.

§ 4° - A Taxa de Licenga e Localizagao sera devida integralmente, ainda que o 
estabelecimento seja explorado apenas em fragao do exercicio considerado.
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SEQAO IV

DAS AUQUOTAS E DA ARRECADAQAO

Art. 163 - A Taxa de Licenga e Localizagao, tern como aliquota o quantum em UFM.s 
estipuladas na Tabela II, para cada atividade exercida e devera ser langada e 
recolhida na forma, condigoes e prazos regulamentares.

SUBSEQAO III
DAS INFRAQOES E DAS PENALIDADES

Art. 164 - As infragoes e as penalidades previstas para os impostos sao aplicaveis 

no que couber, a taxa de licenga de localizagao.

SEQAO II
DA TAXA DE FISCALIZAQAO DO FUNCIONAMENTO

SUBSEQAOI
DO FATO GERADOR E DA INCIDENCIA

Art. 165 - A taxa de fiscalizagao do funcionamento dot. istabelecimentos em geral, 
fundado no poder de pollcia do Municipio, tern como fato gerador a fiscalizagao do 
cumprimento da legislagao disciplinadora do uso e ocupagao do solo urbano, da 
higiene, saude, seguranga, poluigao do meio ambiente, costumes, ordem ou 
tranquilidade publicas, a que se submete qualquer pessoa fisica ou jundica, em 
razao do funcionamento de quaisquer atividades no Municipio.

Paraqrafo unico - Consideram-se implementadas as atividades permanentes de

discricionarios, de preven5ao, observa5ao ou repressao, necessarios a venfica5ao 
do cumprimento das normas a que se refere o "caput" deste artigo.

estabelecimento, para os efeitos desta lei, o local, publico ou 
nao, proprio ou de terceiro, onde sao exercidas, de modoArt. 166 - Considera-se 

privado, edificado ou i 
permanent© ou temporario, as atividades.

agropecuaria ou prestagao de servigos em geral, 
entidades, sociedades ou associagoes civisI - de comercio, industria 

desenvolvidas por 
desportivas, culturais ou religiosas; .
Ill - decorrentes do exercicio de profissao, arte ou oficio.

II
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§ 1° - Sao, tambem, considerados estabelecimentos:

I - a residencia de pessoa fisica, quando de acesso ao publico em razao do 
exercicio de atividade profissional;
II - o local onde forem exercidas atividades de diversoes publicas de natureza
itinerante; _ , ,
III - o veiculo, de propriedade de pessoa fisica, utilizado no transporte de
pessoas ou cargas, no comercio ambulante, ou em atividades de propaganda 

ou publicidade.

§ 2° - Sao irrelevantes para a caracterizagao do estabelecimento as denominagoes 
de sede, filial, agenda, sucursal, escritorio de representagao ou contato, deposito, 
caixa eletronica, cabina, quiosque, barraca, banca, "stand", "outlet", ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas.

§ 3° - A circunstancia de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou
estabelecimento, nao o descaracterizaeventualmente, fora do 

estabelecimento para fins de incidencia da Taxa.

Art. 167 - A existencia de cada estabelecimento e indicada pela conjugagao, parcial 
ou total, dos seguintes elementos:

I - manutengao de pessoal, material, mercadorias, velculos, maquinas,
instrumentos ou equipamentos;
II - estrutura organizacional ou administrativa;
III - inscrigao nos orgaos previdenciarios;
IV - indicagao como domicllio fiscal para efeito de outros tributes;
V - permanencia ou animo de permanecer no local para o exercicio da 

• atividade, exteriorizada atraves da indicagao do enderego em impresso,
formulario, cofrespondencia, "site" na "internet", propaganda ou publicidade, 
contrato de locagao do imovel, ou em comprovante de despesa com telefone, 
energia eletrica, agua ou gas.

Art. 168 - Considera-se autonomo cada estabelecimento do mesmo titular.

incidencia da Taxa de Fiscalizagao do Funcionamento§ 1° - Para efeito de 
consideram-se estabelecimentos distintos:

embora no mesmo local e com identico ramo de atividade, ou naoI - os que, __ .
se'iam explorados por diferentes pessoas fisicas ou juridicas,
II - os que, embora com identico ramo de atividade e sob a mesma 
responsabilidade, estejam situados em locais distintos, ainda que na mesma 
via, logradouro, area ou edificagao;
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§ 2° - Desde que a atividade nao seja exercida concomitantemente em locals 
distintos, considerar-se-a estabelecimento unico os locals utilizados pelos que atuam
no

segmento do comercio ambulante, exceto velculos, bem como pelos permissionarios 
que exercem atividades em feiras livres ou feiras de arte e artesanato.

Art. 169 - Sendo anual o perlodo de incidencia, o fato gerador da Taxa de 
Fiscalizagao do Funcionamento considera-se ocorrido em 1° (primeiro) de Janeiro de 
cada exercicio, nos anos subsequentes ao da Licenga de Licenga e Localizagao.

Art. 170 - A incidencia e o pagamento da Taxa independem:

I - do cumprimento de quaisquer exigencias legais, regulamentares ou 
administrativas;
II - da licenga, autorizagao, permissao ou concessao, outorgadas pela Uniao, 
Estado ou Municlpio;
III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde e exercida a 
atividade;
IV- da finalidade ou do resultado economico da atividade;
V - do efetivo exercicio da atividade ou da efetiva exploragao do 
estabelecimento;
VI - do pagamento de pregos, emolumentos e quaisquer importancias 
eventualmente exigidas, inclusive para expedigao de alvaras ou vistorias;
VII - do carater permanente, provisorio, esporadico ou eventual da atividade 
exercida no estabelecimento.

Art. 171 - Nao estao sujeitas a incidencia da Taxa:

| - as pessoas- flsicas nao estabelecidas, assim consideradas as que exergam 
atividades em suas proprias residencias, neste Municipio, desde que nao 
abertas ao publico em geral;
II - as pessoas fisicas ou juridicas, nao excluida a incidencia em relagao ao 
estabelecimento proprio, exclusivamente em relagao as atividades de 
prestagao de servigos executados no estabelecimento dos respectivos 
tomadores.

SEQAO III

DO SUJEITO PASSIVO

Art. 172-0 Sujeito Passive da Taxa e a pessoa fisica, jurldica ou qualquer unidade 
economica ou profissional que explore estabelecimento situado no Municipio, para o 
exercicio de quaisquer das atividades relacionadas no artigo 166-1,11 e III desta lei.
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Art. 173 - Sao responsaveis pelo pagamento da Taxa de Fiscalizagao do 
Funcionamento:

I - as pessoas fisicas, juridicas ou quaisquer unidades economicas ou 
profissionais que promovam ou patrocinem quaisquer formas de eventos, tais 
como espetaculos desportivos, de diversoes publicas, feiras e exposigoes, em 
relagao a atividade promovida ou patrocinada, como tambem em relagao a 
cada barraca, "stand" ou assemelhados, explorados durante a realizagao do 
evento;

II - as pessoas fisicas, juridicas ou quaisquer unidades economicas ou 
profissionais que explorem economicamente, a qualquer titulo, os imoveis 
destinados a "shopping centers", "outlets", hipermercados, centres de lazer e 
similares 
exercidas no local.

Art. 174 - Sao solidariamente obrigados pelo pagamento da Taxa de Fiscalizagao do 
Funcionamento:

I - o proprietario, o locador ou o cedente de espago em bem imovel, onde sao 
exercidas quaisquer das atividades previstas no artigo 166 -1,II e 111 desta lei;

II - o locador dos equipamentos ou utensilios usados na prestagao de servigos 
de diversoes publicas.

quanto as atividades provisorias, esporadicas ou eventuais

SEQAO IV

DA BASE DE CALCULO

Art. 175 - A Taxa do Fiscalizagao do Funcionamento tern como base de calculo o 
tipo de atividade exercida no estabelecimento, em conformidade com o a Tabela II, 
Anexa a esta lei.

§ 1° - A Taxa de Fiscalizagao do Funcionamento sera calculada pelo item da tabela 
que contiver maior identidade de especificagoes com as atividades exercidas no 
estabelecimento considerado, observada a Classificagao Nacional de Atividades 
Economicas - CNAE-Fiscal, na forma da legislagao federal.

§ 2° - Enquadrando-se o estabelecimento em mais de um item das tabelas referidas 
"caput" deste artigo, prevalecera aquele que conduza a Taxa unitaria de maiorno

valor.
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DAS ALIQUOT AS

Art. 176 - A Taxa de'Fiscalizagao do Funcionamento, tern como aliquota o quantum 
em UFM.s estipuladas na Tabela II, para cada atividade exercida.

SEQAOV

DO LANgAMENTO

Art. 177- No langamento da Taxa de Fiscalizagao do Funcionamento, observar-se-a 
o disposto no regulamento e no Calendario Fiscal do municipio.

Paragrafo Unico -
considerar-se-a regularmente notificado o sujeito passive que exercer qualquer 
atividade economica ou nao no Municipio, esteja ou nao inscrito em seu Cadastre 
Geral de Atividades, esteja ou nao ainda, albergado pelo institute da imunidade, 
observadas as disposigoes contidas em regulamento.

Para efeito da Taxa de Fiscalizagao do Funcionamento

SEQAO VI

do cAlculo

Art. 178 - A Taxa de Fiscalizagao do Funcionamento, calculada na conformidade da 
Tabela II, devera ser recolhida na forma, condigoes e prazos definidos em 
regulamento.

§ 1° - o valor da Taxa podera ser recolhido parceladamente, segundo o que dispuser 
o regulamento.

§ 2° - Na hipotese de recolhimento parcelado, nenhuma parcela podera ser inferior a 
R$ 50,00 (cinquenta reais).

SEQAO VII

DISPOSIQOES GERAIS

Art. 179-0 langamento ou o pagamento da Taxa de Fiscalizagao Do 
Funcionamento - TFF nao importa reconhecimento da regularidade do 
funcionamento do estabelecimento.
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Paragrafo Unico - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ate 20% (vinte) por 
cento de desconto para o pagamento em cota unica, efetuado ate a data vencimento 
estipulada no Calendar'!© Fiscal.

Art. 180 - Os orgaos da Administragao Direta ou Indireta do Municipio, inclusive 
autarquias, empresas publicas e sociedades de economia mista, deverao exigir do 
sujeito passive da Taxa de Fiscalizagao do Funcionamento, na forma do 
regulamento, comprovagao da inscrigao no Cadastro Geral de Atividades - CGA e do 
recolhimento desse tributo, como condigao para deferimento de pedido de 
concessao ou permissao de uso, bem como de sua renovagao.

SEQAO VIII
DAS INFRAgOES E DAS PENALIDADES

Art. 181 - As infragoes e as penalidades previstas para'os impostos sao aplicaveis 
no que couber, a taxa de fiscalizagao do funcionamento.

SEQAO IX
TAXA DE LICENgA ESPECIAL

SUBSEQAOI
DO FATO GERADOR E DO CAlCULO

Art. 182 - A Taxa de licenga Especial, fundada no poder de policia do Municipio, tern 
como fato gerador o licenciamento do estabelecimento para funcionar em horario 
extraordinario, obedecidas as normas relativas a higiene, poluigao do meio 
ambiente, costumes, ordem, tranquilidade e seguranga publica.

Art. 183 - A base da taxa sera o custo estimado dos servigos prestados cujo valor 
nao excedera a 40% (quarenta por cento) do cobrado pela licenga de localizagao.

SUBSEQAO II
DO LANQAMENTO E DO PAGAIVIENTO

Art. 184-0 langamento e pagamento da taxa serao procedidos de acordo 
criterios, normas e prazos estabelecidos atraves de ato administrativo.

com
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SUBSEQAO III
DAS INFRAQOES E DAS PENALIDADES

Art. 185 - Constitui infragao passive! de multa de 100% (cem por cento) do valor do 
tributo o funcionam.ento do estabelecimento em horario extraordinario sem o 
pagamento da respectiva taxa.

SEQAO IV
DA TAXA DE LICENQA E FISCALIZAQAO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E

LOTEAMENTOS

SUBSEQAO IV
DO FATO GERADOR

Art. 186 - Fundada no poder de pollcia do Municlpio relative ao cumprimento da 
legislacao disciplinadora das construgoes, da ocupagao e do parcelamento do solo 
em seu territorio, a Taxa de Licenga e Fiscalizagao de Obras, Arruamentos e 
Loteamentos tern, como fato gerador, o licenciamento obrigatorio e a fiscalizagao 
da execugao de construgoes, reformas, consertos, demoligoes, instalagoes de 
equipamentos, e a abertura de novos logradouros ao sistema viario (arruamentos e
loteamentos).

SUBSEQAOV
DO SUJEITO PASSIVO

Art. 187-0 Sujeito Passive da taxa e o proprietario, titular do domlnio util ou 
possuidor a qualquer tltulo do imovel onde se realizem as obras, arruamentos e 

loteamentos referidos no artigo anterior.

Paraqrafo Unico - Responde solidariamente como Sujeito Passive, pelo pagamento 
da taxa, a empresa, o profissional, ou profissionais responsaveis pelo projeto e ou 
pela execugao das obras, arruamentos e loteamentos.

SUBSEQAO VI
DA BASE DE CACULO

Art 188 - A base da calculo da Taxa e a quantidade de metros quadrados 
especificados no projeto, exceto, em Instalagao de elevadores, monta-cargas e 
escadas rolantes que sera o numero de equipamentos instalados.
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subseqAo VII
DAS AUQUOTAS E DO CALCULO

Art. 189. A allquota da Taxa e o quantum em UFM,s constantes na Tabela III, anexo 
a esta Lei.

Paragrafo Unico - A taxa sera calculada em fungao Ha natureza e do grau de 
complexidade dos atos e atividades cujo licenciamento e fiscalizagao sejam 
provocados pelo contribuinte, na forma da TABELA III, anexa a esta Lei.

SUBSEQAO VIII
DO LANQAMENTO E DO PAGAMENTO

Art. 190. O langamento e pagamento da taxa serao procedidos de acordo com 
criterios, normas e prazos estabelecidos atraves de regulamento.

Paragrafo Unico - Em nenhuma circunstancia o valor da Taxa sera superior a 10000 

(dez mil) UFM.s.

Art. 191 - Para as construgoes de mais de 3(tres) unidades imobiliarias e vedada a 
concessao parcial de “habite-se” ou certificado de conclusao de obras antes do seu 

termino.

subseqAo ix
DAS INFRAQOES E DAS PENALIDADES

Art. 192 - As infragoes e as penalidades previstas para os impostos sao aplicaveis, 
que couber, a Taxa de Licenga e Fiscalizagao de Obras, Arruamentos e 

Loteamentos.
no

SEQAO V
DA TAXA DE VIGILAMCIA SANITARIA

subseqAo i
DO FATO GERADOR

Art. 193 - A taxa de Vigilancia Sanitaria - VIGSAN -, fundada no Poder de Pollcia do 
Municlpio, tern com fato gerador a fiscalizagao obrigatoria da vigilancia sanitaria 
municipal nos estabelecimentos identificados na Tabela de Receita IV, anexa a esta 
Lei, apos constatagao de sua conformidade com as normas do Codigo de Posturas.
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SUBSEQAO II
DA BASE DE CALCULO

Art. 194 - A base de calculo da Taxa de Vigilancia Sanitaria e a atividade exercida 
pelo contribuinte desde quando esteja disposta na Tabela IV, anexa a esta Lei.

SUBSEQAO III
DO SUJEITO PASSIVO

Art. 195. O Sujeito Passive da Taxa de Vigilancia Sanitaria - TVS, e a pessoa fisica, 
juridica ou qualquer unidade economica ou profissional que explore estabelecimento 
situado no Municipio, para o exercicio de quaisquer das atividades relacionadas na 
Tabela IV, anexa a esta Lei.

SUBSEQAO IV
DAS ALIQUOTAS

Art. 196. A aliquota da Taxa de Vigilancia Sanitaria e o quantum em UFM,s 
especificadas na Tabela IV, anexa a esta Lei.

SUBSEQAO V
DO LANQAMENTO E DO PAGAMENTO

Art. 197. O langamento da Taxa de Vigilancia Samti -a, sera devida no ato da 
inscrigao no Cadastro Geral de Atividades - CGA -, e na renovagao anual do Alvara 
da Vigilancia Sanitaria e sera paga na forma e nos prazos a serem estabelecidos 
em regulamento.

SUBSEQAO IV
DAS INFRAgOES E DAS PENALIDADES

Art. 198. As infragoes e as penalidades previstas para os impostos sao aplicaveis, 
no que couber, a Taxa de Vigilancia Sanitaria
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TITULO IV
DA CONTRIBUIQAO DE MELHORIA

CAPITULO UNICO
DAS DISPOSigOES GERAIS

Art. 199 - A contribuigao de melhoria tem como fato gerador a execugao pelo 
Municipio de obra publica, que resulte em valorizagao do imovel.

§ 1° - Considera-se ocorrido o fato gerador no momento de inlcio de utilizagao da 
obra publica para os fins a que se destinou.

§ 2° - O Executivo determinara as obras publicas que justifiquem a cobranga da 
contribuigao de melhoria.

Art. 200 - O sujeito passive da contribuigao de melhoria e o proprietario, titular do 
dominio util ou possuidor a qualquer titulo do imovel beneficiado por obra publica.

Art. 201 - As obras publicas que justifiquem a cobranga 'a contribuigao de melhoria 
enquadrar-se-ao em dois programas:

I - ordinario, quando referente a obras preferenciais e de iniciativa da propria 
Administragao;

II - extraordinario, quando referente a obra publica de menor interesse geral, 
solicitada por, no minimo, 2/3 (dois tergos) dos proprietarios de imoveis e de acordo 
com normas e criterios estabelecidos em ato do Poder Executivo.

Art. 202 - A contribuigao de melhoria sera calculada levando-se em conta a despesa 
realizada com a obra publica, que sera rateada entre os imoveis beneficiados, 
proporcionalmente ao valor venal de cada imovel.

§ 1° - A contribuigao de melhoria nao podera ser exigida em quantia superior a 
despesa realizada com a obra publica.

§ 2° - A despesa correspondera ao custo da obra e mais o relative a estudos , 
projetos, fiscalizagao, desapropriagao, administragao, execugao, financiamento e 
demais investimentos a ela relatives.

§ 3° - O valor global da despesa realizada com a obra publica tera sua expressao 
monetaria atualizada-a epoca do langamento do tribute.
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Art. 203 - A contribuigao de melhoria sera langada de oficio, em nome do 
contribuinte, com base nos elementos constantes do cadastro imobiliario e de 
acordo com as normas gerais desta Lei.

Art. 204 - Podera a Contribuigao de melhoria ser paga em parcelas mensais e 
consecutivas, conforme disposto em regulamento.

Paragrafo Unico - Quando ocorrer atraso no pagamento de tres parcelas, todo o 
debito e considerado vencido e o credito tributario sera inscrito em Divida Ativa.

DOS PREQOS PUBLICOS E DAS RENDAS DIVERSAS

TITULO I
DOS PREgOS PUBLICOS

Art. 205 - Pica o Poder Executive autorizado a fixar, mediante Decreto, tabelas de 
pregos publicos a serem cobrados:

I - pelos servigos de natureza industrial, comercial e civil, prestados pelo 
Municipio de forma direta ou indireta;

II - pela utilizagao de servigo publico municipal como contraprestagao de 
carater individual;

III - pelo uso de bens publicos dominiciais e areas de dominio publico;

k IV - pela exploragao de servigo publico municipal sob o regime de concessao 
w ou permissao..

Paragrafo Unico - A enumeragao referida nos incisos I e IV e meramente 
exemplificativa, podendo ser incluidos no sistema de pregos servigos de natureza 
semelhante prestados pelo Municipio.

Art. 206 - A fixagao dos pregos, sempre que possivel, tera por base o custo unitario.

Art. 207 - Quando nao for possivel a obtengao do custo unitario, para a fixagao do 
prego, sera considerado o custo total do servigo verificado no ultimo exercicio, a 
flutuagao nos pregos de aquisigao dos fatores de produgao de servigo e o volume de 
servigo prestado e a prestar.

§ 1° - O volume do servigo sera medido, conforme o caso, pelo numero de utilidades 
produzidas ou fornecidas, pela media de usuarios atendidos e outros elementos 
pelas quais se possa apura-lo.
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§ 2° - O custo total compreendera custo de produgao, manutengao e administragao 
do servigo e bem assim as reservas para recuperagao do equipamento e expansao 
do servigo.

Art. 208 - O nao pagamento dos debitos resultantes do fornecimento de utilidades 
produzidas ou do uso das instalagoes e bens publicos em razao da exploragao 
direta de servigos municipais acarretara, decorridos os prazos regulamentares, o 
corte do fornecimento ou a suspensao do uso.

Paragrafo Unico - O corte do fornecimento ou a suspend o do uso de que trata este 
artigo e aplicavel, tambem, nos casos de infragoes outras, praticadas pelos 
consumidores ou usuarios, previstos na legislagao.

Art. 209 - Aplicam-se aos pregos publicos no tocante a langamento, cobranga, 
pagamento, restituigoes, fiscalizagao, domicilio e obrigagoes acessorias dos 
usuarios, divida ativa, penalidades e processo fiscal as disposigoes do presente 
Codigo.

Art. 210 - A falta de pagamento do prego publico, nos prazos estabelecidos, implica 
na cobranga dos acrescimos legais previstos para os tributes.

CAPITULO I
CENTRAL DE ABASTECIMENTO

Art. 211 - A manutengao da Central de Abastecimento sera custeada por prego 
publico, inclusive com contratos de permissao

CAPITULO II
CEIV1ITERIO MUNICIPAL

Art. 212 - Todos os servigos relatives a inumagao, prorrogagao de prazos, 
perpetuidade, exumagoes e outros servigos serao remunerados atraves de pregos 
publicos.

CAPITULO III
MATADOURO MUNICIPAL

Art. 213 - Pela utilizagao do matadouro municipal e objetivando sua manutengao, 
sera cobrado prego publico por cada unidade de especie abatida, conforme disposto 
em regulamento.
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CAPITULO IV
USO DE AREAS EM VIAS, TERRENOS E LOGRADOUROS PUBL1COS

Art. 214 - Entende-se por uso de areas em vias, terrenes e logradouros publicos, 
aquela feita a tltulo precario, embora com aspectos de regularidade:

I - Mediante instalagao provisoria de balcao, barraca, mesa, tabuleiro e 
qualquer outre movel ou utensilio, estacionamento privativo de veiculos em 
locals permitidos e o espago ocupado por circo, parques de diversoes e 
similares;

II - Mediante instalagao de fios, cabos, dutos, galerias, postes, torres, 
equipamentos e maquinas, no subsolo, superficie e espago aereo, por 
empresas concessionarias, permissionarias ou distribuidoras de servigos 
publicos ou privados.

§ 1° - Entende-se por logradouro as ruas, alamedas, travessas, galerias, pragas, 
pontes, jardins, becos, tuneis, passeios, estradas e qualquer caminho aberto ao 
publico no territorio do Municipio.

§ 2° - Ato do Poder executive estabelecera as condigoes para cessao de uso dos 

bens publicos.

Art. 215-0 devedor sera o usuario interessado no exercicio da atividade ou na 
pratica de atos que exijam a utilizagao das areas tidas como “bens publicos como 
tais considerados as vias, terrenes e logradouros publicos.

CAPITULO V
LICENgA PARA EXPLORAQAO DOS MEIOS DE PUBLICIDADE

Art. 216 - A exploragao de qualquer meio de publicidade no territorio do Municipio, 
ainda que somente em proveito proprio do usuario, dependera de licenga da 
Prefeitura, mediante pagamento de prego publico a ser estabelecido pelo Poder 
Executive.

Paragrafo Unico - O prego sera majorado em 50% (cinquenta por cento) quando a 
publicidade se referir a bebidas alcoolicas, fumo ou for escrita em lingua
estrangeira.

CAPITULO VI
SERVIQOS DE EXPEDIENTE
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Art. 217-0 prego pelo servigo de expediente sera devido pela entrada de petigao e 
documentos nos orgaos municipals, lavraturas de termos e contratos com o 
Municipio e expedigao de certidoes, atestados e anotagoes, sendo devedor o 
peticionario ou quern tiver interesse direto no ato.

CAPITULO VII
SERVigOS DIVERSOS

Art. 218 - Os pregos de servigos diversos serao devidos pela execugao dos 
seguintes servigos: numeragao de predios; alinhamento; reposigao de 
pavimentagao; apreensao e deposito de animais, bens e mercadorias.

Art. 219 - Pelos servigos de numeragao de predios, alinhamento e reposigao de 
pavimentagao, serao cobrados pregos dos proprietarios, titulares de dominio util ou 
possuidores a qualquer titulo, de imoveis, predial ou territorial, usuanos dos 

respectivos servigos.

Art. 220 - Pelos servigos de apreensao e deposito de animais, bens e mercadorias 
serao cobrados pregos pela apreensao, transporte e guarda nos depositos.

Paragrafo Unico - No caso de animais, o prego sera acrescido da despesa com o 
tratamento e alimentagao.

Art. 221 - O pagamento do prego sera feito no ato da prestagao do servigo ou 
quando o interessado retirar do deposito os bens apreendidos.

TiTULO II
DAS RENDAS DIVERSAS

Art. 222 - Alem da receita de tributes, contribuigoes de melhoria e pregos publicos, 
constituem rendas diversas do Municipio as provenientes de receita patrimonial, 
receita industrial, transferencias correntes da Uniao e do Estado, de capital e outras 

receitas diversas.

Art. 223 - As rendas diversas serao langadas e arrecadadas de acordo com as 
estabelecidas em regulamento baixado pelo Poder Executive, aplicando-se, 

que couber, as disposigoes contidas nesta Lei.
normas
no
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DA ADMINISTRAQAO TRIBUTARIA
TITULO I

DA ARRECADAgAO

Art. 224 - Toda a -arrecadaQao municipal sera feita exclusivamente pela rede 
bancaria autorizada pela Administragao.

Art. 225 - Em situagoes especificas, dispostas em regulamento, fica o Chefe do 
Poder Executive autorizado a extinguir creditos do Municipio por meio de transagao 
e dagao em pagamento.

TITULO II
DA FISCALIZAgAO 

CAPITULO I
DA COMPETENCIA, DO ALCANCE E DAS ATRlBUigOES

Art. 226 - Compete privativamente a Secretaria de Finangas do Municipio, pelos 
seus orgaos especializados, a fiscalizagao do cumprimento das normas tributarias.

Art. 227 - A fiscalizagao a que se refere o artigo anterior sera exercida sobre as 
pessoas naturais ou juridicas, contribuintes ou nao, inclusive os que gozam de 
imunidade tributaria ou isengao.

Art. 228 - As pessoas sujeitas a fiscalizagao exibirao ao agente fiscal ou autoridade 
administrativa, sempre que por eles exigidos, independentemente de previa 
instauragao de processo, os produtos, livros das escritas fiscal e geral e todos os 
documentos, em uso ou ja arquivados, que forem julgados necessarios a 
fiscalizagao, e Ihe franquearao os seus estabelecimentos 
dependencias, bem como veiculos, cofres e outros moveis, a qualquer hora do dia 
ou da noite, se a noite os estabelecimentos estiverem funcionado.

Art. 229 - O exame a que se refere o artigo anterior podera ser repetido quantas 
autoridade administrativa considerar necessaria, enquanto nao decair o 

direito da Fazenda Municipal constituir o credito tributario.

Art. 230 - No exercicio de suas fungoes, a entrada do agente fiscal nos 
estabelecimentos, bem como o acesso a suas dependencias internas, nao estarao 
sujeitos a formalidade diversa da sua imediata identificagao, pela exibigao de 
identidade funcional aos encarregados diretos e presentes ao local, a qual nao 
podera ser retida, em qualquer hipotese, sob pena de ficar caracterizado o 
embarago a fiscalizagao.

depositos e

vazes a
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Paragrafo Unico - Na hipotese de ser recusada a exibipao de produtos, livros 
documentos, o agente fiscal podera lacrar moveis ou depositos em que 
presumivelmente eles estejam, lavrando termo deste procedimento e, nesse case, a 
autoridade administrativa providenciara, junto ao orgao competente, a exibigao
judicial.

Art. 231 - A agao do agente fiscal podera estender-se alem dos limites do Municipio, 
desde que prevista em convenios.

Art. 232 - Atraves de ato administrative serao definid^s prazos maximos para a 
conclusao das fiscalizagoes e diligencias previstas na leg.slagao tributaria.

Art. 233 - O prazo para apresentagao da documentagao requisitada e de 3 (tres) 
dias uteis, contados a partir do dia seguinte ao da intimagao.

Art. 234 - A autoridade administrativa e competente para interditar qualquer 
estabelecimento que, sujeito ao alvara de licenga, esteja funcionando sem esse 
documento ou, ainda que o apresente, fique comprovado que o alvara foi expedido 
em desacordo com o codigo de postura do Municipio, lei de uso do solo ou piano
diretor.

Paragrafo Unico - O Poder Executive regulamentara o procedimento de interdigao 
que comegara com intimagao ao interessado para regularizar-se, se for o caso, no
prazo de 10 (dez) dias.

Art 235 - As autoridades administrativas da Fazenda Municipal poderao requisitar o 
auxilio da forga publica federal, estadual ou municipal, quando vitimas de embarago 
ou desacato no exercicio de suas fungoes, ou quando necessarias a efetiyagao de 
medida prevista na legislagao tributaria, ainda que nao se configure fato defimdo em 

lei como ilicito tributario.

ou

CAPITULO II
DO SIGILO FISCAL

Art 236 - Sem prejuizo do disposto na legislagao criminal, e vedada a divulgagao 
para qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal J de sens funcionanos de 
informagoes obtidas em razao de oficio, sobre a situagao economica ou fmanceira e 
a natureza e estado dos negocios ou atividades dos contnbumtes e demais pessoas
naturais ou juridicas.

Uniao, dos Estados e de outros Mumcipios.
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CAPlTULO III
DAS PESSOAS OBRIGADAS A PRESTAR INFORMAgOES

Art. 237 - Mediante intimacao escrita, serao obrigados a prestar ao agente fiscal ou 
autoridade administrativa, todas as informagoes de que c. sponham com relagao aos 
produtos, negocios ou atividades de terceiros:

■ I - os tabeliaes, escrivaes, serventuarios e demais servidores de oficio;

II - os Bancos, Caixas Economicas e demais instituigoes financeiras;

III - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

IV - os inventariantes;

V - os sindicos, comissarios e liquidatarios;

VI - os orgaos da administragao publica municipal, direta e indireta;

VII - as demais pessoas, fisicas ou juridicas, cujas atividades ou bens, 
encontrem-se sob a imposigao tributaria do Municipio ou ainda, possa, a juizo 
do orgao fiscalizador municipal fornecer informagoes de interesse da 
Fazenda Publica Municipal..

Paragrafo Unico - A obrigagao prevista neste artigo nao abrange a prestagao de 
informagoes quanto a fatos sobre quais o informante esteja legalmente obrigado a 
observar segredo em razao de cargo, oficio, fungao, ministerio, atividade ou 
profissao.

Art. 238 - Sao obrigados a auxiliar a fiscalizagao prestando informagoes e 
esclarecimentos que Ihes forem solicitados, cumpiinuo ou fazendo cumprir as 
disposigoes desta Lei e permitindo aos agentes fiscais colher quaisquer elementos 
julgados necessaries a fiscalizagao, todos os orgaos da administragao publica 
municipal direta e indireta.

CAPlTULO IV
DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAQAO

Art. 239 - O sujeito passive que mais de uma vez reincidir em infragao da legislagao 
tributaria municipal, podera ser submetido a regime especial de fiscalizagao, por 
proposta da autoridade fiscal.
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CAPlTULO IV
DA CASSAQAO DE REGIMES OU CONTROLES ESPECIAIS

Art. 240 - Os regimes ou controles especiais de pagamento dos tributes, de use de 
documentos ou de escrituragao, quando estabelecidos em beneficio dos 
contribuintes ou outras pessoas obrigadas ao cumprimento de dispositivos da 
legislagao tributaria, serao cassados se os beneficiaries procederem de modo 
fraudulento, no gozo das respectivas concessoes.

§ 1° - E competente para determinar a cassagao a mesma autoridade que o for para 
a concessao.

§ 2° - Do ato que determinar a cassagao cabera recurso, sem efeito suspensive 
para a autoridade superior.

CAPlTULO VI
ARBITRAMENTO

Art. 241 - Procedera o agente fiscal ao arbitramento da base de calculo do tribute de 
acordo com a legislagao especifica, quando:

I - o contribuinte nao disposer de elementos de contabilidade ou qualquer 
outro dado comprove a exatidao do montante da materia tributavel;

II - recusar-se o contribuinte a apresentar ao agente fiscal os livros da escrita 
comercial ou fiscal e documentos outros indispensaveis a apuragao da base 
de calculo;

III - o exame dos elementos contabeis levar a convicgao da existencia de 
fraude ou sonegagao.

Paragrafo Unico - Do total arbitrado para cada periodo ou exercicio, serao 
deduzidas as parcelas sobre as quais se tenha langado o imposto, intimando-se o 
contribuinte para recolhimento do debito resultante do arbitramento.

TlTULO III
DAS CERTIDOES NEGATIVAS

Art. 242 - A prova de quitagao de debitos sera feita unicamente por certidao 
negativa, regularmente expedida pela repartigao administrativa competente.
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§ 1° - A certidao negativa sera sempre expedida nos termos em que tenha sido 
requerida e ser fornecida dentro de 05 (cinco) dias da data de entrada do 
requerimento na repartigao.

§ 2° - O prazo de vigencia dos efeitos da certidao negativa e de 90 ( noventa) dias e 
dela constara, obrigatoriamente, esse prazo limite.

§ 3° - As certidoes fornecidas nao excluem o direito do Municipio cobrar, em 
qualquer tempo, os debitos que venham a ser apurados pela autoridade 
administrativa.

Art.243 - A certidao negativa devera indicar obrigatoriamente:

I - numero de ordem;

II - data de emissao

111 - nome do contribuinte

IV - domicilio fiscal;

V - inscrigao municipal;

VI - periodo de validade da mesma.

Art. 244 - Tern os mesmos efeitos de certidao negativa aquela de que conste a 
existencia de creditos nao vencidos, em curso de cobranga executiva em que tenha 
sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Art. 245 - Nenhum departamento da administragao publica municipal, direta ou 
indireta, aceitara proposta ou celebrara contrato sem que o proponente ou 
contratante faga prova da quitagao de debitos junto ao Municipio.

Art. 246 - Sera exigida do transmitente, certidao de quitagao de debitos junto ao 
Municipio nos casos de alienagao de imoveis a qualquer titulo.

TiTULO IV 
DA DIVIDA ATIVA

CAPITULO I
DA CONSTUUIQAO E DA INSCRIQAO

Art. 247 - Constitui divida ativa do Municipio a proveniente de credito, regularmente 
inscrita na repartigao administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado 
para pagamento, pela lei, ato administrative ou por ,ecisao final proferida em 
processo regular.
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Paragrafo Unico - A fluencia de juros de mora e da corregao monetaria nao exclui, 
para os efeitos deste artigo, a liquidez do credito.

Art. 248 - O termo de inscrigao da divida ativa devera ser autenticado pela 
autoridade competente e indicar obrigatoriamente:

do devedor, dos co-responsaveis e, sempre que conhecido, oI - nome
domicilio e residencia de um e de outros;

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

ontratual da divida;III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou

MV - a indicagao, se for o caso, de estar a divida sujeita a atualizagao 
monetaria, bem como o respective fundamento legal e o termo inicial para o 
calculo;

V - a data e numero da inscrigao no Registro de Divida Ativa;

VI - o numero do processo administrative ou do auto de infragao se neles 
estiver apurado o valor da divida.

Art. 249 - A omissao de quaisquer dos requisites enumerados, ou o erro a eles 
relatives, serao causas de nulidade da inscrigao e do processo de cobranga 
decorrente.

Paragrafo Unico - A nulidade a que se refere este artigo podera ser sanada, ate 
decisao de primeira instancia, mediante substituigao da certidao nula, devolvido ao 
sujeito passivo, acusado ou interessado, no prazo de 30 (trinta) dias para defesa 
que somente podera^versar sobre a parte modificada.

Art. 250 - A divida ativa regularmente inscrita goza da presungao de liquidez e 
certeza e tern feito de prova pre - constituida.

Paragrafo Unico - A presungao a que se refere este artigo e relativa e podera ser 
elidida por prova inequivoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que 

aproveite.

Art. 251 - Apos inscrita divida e extraidas as 
relacionadas e remetidas ao orgao competente para cobranga, escritorio de 
advocacia ou empresa especializada para isso contratada.

certidoes de debito, estas serao
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CAPITULO II 
DA COBRANQA

Art. 252 - A cobranga da divida ativa feita de forma amigavel ou judicial, acrescida 
de honorarios advocaticios de 10% (dez por cento), na cobranga amigavel, e do 
percentual estabelecido pelo juiz, na cobranga judicial, c-lculados sobre a soma do 
valor corrigido mais acrescimos legais.

§ 1° - A cobranga amigavel precedera sempre a cobranga judicial.

§ 2° - O contribuinte tera 30 (trinta) dias para quitagao do debito, apos o recebimento 
da cobranga amigavel.

Art. 253 - Decorrido o prazo de cobranga amigavel, sem a quitagao do debito, 
devera o orgao competente proceder a cobranga judicial, na forma da legislagao 
pertinente.

Paragrafo Unico - Iniciada a cobranga executiva, nao sera permitida qualquer 
providencia no sentido de cobranga amigavel.

Art. 254 - O orgao responsavel pela cobranga da divida ativa fica obrigado a 
registrar, em livro especial ou processamento eletronico, o andamento dos 
executives fiscais.

Art. 255 - O pagamento correspondente a debitos municipais em divida ativa sera 
feito exclusivamente em estabelecimento bancario.

§ 1° - Os honorarios advocaticios, decorrentes da cobranga da divida ativa efetuada 
por advogado ou empresa contratada, poderao ser cobrados separadamente ou, se 
pages em documento de arrecadagao unico, depositados em conta especifica.

§ 2° - As medidas • concernentes acompanhamento 
debitos de divida ativa serao disciplinadas em ato do Poder Executivo.

Art. 256 - Nenhum debito inscrito podera ser recebido sem que o devedor pague, ao 
tempo, os acrescimos legais, inclusive os pertinentes a divida ativa, 

contados ate a data de pagamento do debito.

controle da quitagao dos

mesmo

DAS DISPOSigOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art 257 Fica criada a unidade Fiscal Municipal - UF.M., cujo valor e igual a R$. 
1,5780 (HUM REAL, CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA DECIMOS DE 
MILESIMOS DE CENTAVOS).
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§ 1° - O valor da Unidade Fiscal Municipal sera atual'z^Jo de acordo com indices 
oficiais adotados pelo Governo Federal, para variagao do Indice de Pregos ao 
Consumidor Amplo - Serie Especial - IPCA-E, apurado pelo Institute Brasileiro de 

Geografia e Estatistica - IBGE.

§2° - Na hipotese de extingao, ou da impossibilidade de aplicagao do indice 
previsto no paragrafo anterior, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder 
aquisitivo da moeda, dando-se prioridade ao Indice de Pregos ao Consumidor - IPC, 
calculado pela Fundagao Getulio Vargas-FGV.

Art. 258. Fica o Poder Executive autorizado a baixar os atos administrativos 
necessaries ao cumprimento das disposigoes desta Lei.

§ 1° - Entende-se por atos administrativos os Decretos, de competencia do Prefeito 
Municipal, e as Portarias e Instrugoes Normativas, de competencia dos orgaos 

fazendarios;

§ 2° - Enquanto nao- forem baixados os atos administrativos referidos neste artigo, 
permanecem em vigor aqueles que disponham sobre a materia ou assunto, no que 

nao conflitar com esta Lei.

Art. 259. Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicagao.

Art 260. Revogam-se as disposigoes em contrario,.em especial as Leis 002/02 de 
26 de Dezembro de 2002, 611/2003 de 15 de Dezembro de 2003 e 642/2005 de 20 

de Dezembro de 2005.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nazare, em 19 de novembro de 2009.

Milton Rabeld d'eXlmeida Junior
Prefeito Municipal

//
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TABELA DE RECEITA N° I

ANEXA A LEI COMPLEMENTAR N° 003/2009 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009.

ALIQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANA

ESPECIFICACOES %COD.

3,0 •Unidade imobiliaria constitmda por terrene sem muro e passeio01

2,0Unidade imobiliaria constituida de Terrene com muro e passeio02

0,5Unidade imobiliaria constitmda por constru9ao residencial03

' 1,0Unidade imobiliaria constituida por constru9ao nao residencial04

Gabinete do Prefeito Municipal de Nazare, em 19 de novembro de 2009.

mjd\
Almeida Junior
jnicipal

Milton Rabek) di
Prefeito
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TABELA DE RECEITA N° II
ANEXA A DE LEI COMPLEMENTAR N° 003/2009

DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009.

DENOMINAQAO UFMCODIGO
200Cultivo de arroz0111-3/01
200Cultivo de milho0111-3/02

0111-3/03 200Cultivo de trigo
200Cultivo de outros cereais nao especificados anteriormente 

Cultivo de algodao herbaceo
0111-3/99

2000112-1/01
200Cultivo de juta0112-1/02
300Cultivo de outras fibras de lavoura temporaria nao especificadas anteriormente0112-1/99
200Cultivo de cana-de-agiicar0113-0/00
200Cultivo de fumo0114-8/00
200Cultivo de soja0115-6/00
200Cultivo de amendoim0116-4/01
200Cultivo de girassol0116-4/02
200Cultivo de mamona0116-4/03

200Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporaria nao especificadas anteriormente0116-4/99

200Cultivo de abaeaxi 
Cultivo de alho

0119-9/01
2000119-9/02
200Cultivo de batata-inglesa0119-9/03
200Cultivo de cebola0119-9/04
200Cultivo de feijao 

Cultivo de mandioca
0119-9/05

2000119-9/06
200Cultivo de melao0119-9/07
200Cultivo de melancia0119-9/08
200Cultivo de tomate rasteiro0119-9/09

200Cultivo de outras plantas de lavoura temporaria nao especificadas anteriormente0119-9/99
200Horticultura, exceto morango0121-1/01
200Cultivo de morango0121-1/02
200Cultivo de flores e plantas ornamentais0122-9/00
200Cultivo de laranja 

Cultivo de uva
0131-8/00

2000132-6/00
200Cultivo deapai0133-4/01
200Cultivo de banana0133-4/02
200Cultivo de caju0133-4/03
200Cultivo de citricos, exceto laranja0133-4/04
200Cultivo de coco-da-baia0133-4/05
200Cultivo de guarana0133-4/06
200Cultivo demapa0133-4/07
200Cultivo de mamao0133-4/08
200Cultivo de maracuja0133-4/09
200Cultivo de manga0133-4/10
200Cultivo de pessego0133-4/11
200Cultivo de frutas de lavoura permanente nao especificadas anteriormente0133-4/99
200Cultivo de cafe0134-2/00
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0135-1/00 Cultivo de cacau 200
0139-3/01 Cultivo de cha-da-india 200
0139-3/02 Cultivo de erva-mate 200
0139-3/03 Cultivo de pimenta-do-reino 200
0139-3/04 Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino 200
0139-3/05 Cultivo de dende 200
0139-3/06 Cultivo de seringueira 200

0139-3/99 Cultivo de outras plantas de lavoura permanente nao especificadas anteriormente 200

0141-5/01 Produgao de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto 200
0141-5/02 Produgao de sementes certificadas de forrageiras para formagao de pasto 200
0142-3/00 Produgao de mudas e outras formas de propagagao vegetal, certificadas 200
0151-2/01 Criagao de bovinos para corte 200

Criagao de bovinos para leite 2000151-2/02
0151-2/03 Criagao de bovinos, exceto para corte e leite 200

2000152-1/01 Criagao de bufalinos
2000152-1/02 Criagao de equinos
2000152-1/03 Criagao de asininos e muares
200Criagao de caprinos0153-9/01
200Criagao de ovinos, inclusive para produgao de la0153-9/02
2000154-7/00 Criagao de suinos
200Criagao de frangos para corte0155-5/01
200Produgao de pintos de um dia0155-5/02
200Criagao de outros galinaceos, exceto para corte0155-5/03
200Criagao de aves, exceto galinaceos0155-5/04
200Produgao de ovos0155-5/05
2000159-8/01 Apicultura
200Criagao de animais de estimagao0159-8/02
200Criagao de escargo0159-8/03
200Criagao de bicho-da-seda0159-8/04

0159-8/99
0161-0/01

200Criagao de outros animais nao especificados anteriormente 
Servigo de pulverizagao e controle de pragas agricolas 200

200Servigo de poda de arvores para lavouras0161-0/02
200Servigo de preparagao de terreno, cultivo e colheita0161-0/03
200Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente0161-0/99
200Servigo de inseminagao artificial em animais0162-8/01
200Servigo de tosquiamento de ovinos0162-8/02
300Servigo de manejo de animais0162-8/03
250Atividades de apoio a pecuaria nao especificadas anteriormente

Atividades de pos-colheita _____________________________
Caga e servigos relacionados___________________________

0162-8/99
2000163-6/00
3000170-9/00
250Cultivo de eucalipto0210-1/01
200Cultivo de acacia-negra0210-1/02
200Cultivo de pinus0210-1/03
200Cultivo de teca______

Cultivo de especies madeireiras, exceto eucalipto, acacia-negra, pinus e teca
Cultivo de mudas em viveiros florestais_________________________ ____
Extragao de madeira em florestas plantadas__________________________
Produgao de carvao vegetal - florestas plantadas______________________
Produgao de casca de acacia-negra - florestas plantadas________________

0210-1/04
2000210-1/05
2000210-1/06
2000210-1/07
2000210-1/08
2000210-1/09
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