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Art. 1°. 0 C6digo Tributario do Municipio de Areal cornpOem-se dos dispositivos coru,'tantes desta. lei, obedecidos os
mandamentos da Comtitui;;ao da Republica Federativa do Brasil, de leis complementares federais e do Codigo Tributario
NlI.Cional.
LIVRO PRTh-1EIRO
TRIBUTOS DE COMPETENCIA DO ~f{JNICiPIO
TITULO I
DISPOSIQ6ES GER.AIS
__~

Art. 2°. Slio tributos de competeficia do Municipio de Areal:
I - impostos sobre:
a) propriedade predial e territorial urbana;
b) traru,'missao inter- vivos, a qualquer titulo, pol" ato oneroso, de belli; irooveis, pOl" natureza on acessao fisica, e de direitos reais
sobre imoveis, e.'Ccetoos de garantia, hen} como cessao de direitos a sua aquisit;ao;
c) vendas a varejo de combn:,'tiveis liquidos e gasosos, exceto oleo diesel;
d) servi~os de qualquer natureza, nao compreendidos na. competencia dos Estados e do Distrito Federal, definidos em lei
complementar;
II-talOJS:
11) em raziio do exerd.cio do poder de policia, on;
b) pela utilizaJ;ao, efetiva ou pot.en.cial,de servi;;os publicos e--pecfficos e divisiveis, prestados ao contrihuinte Oll po:.i:osa sua
disposi(:lio;
ill - contribui;;ao de melhoria., decou'ente de obras publica:>.
TITULO II
DM LI1\11ITA<;.6ES DO PODER DE TRIBl.TT.t\.R
Art. 3°. Os 1mpobios municipais ruio incidem sobre:
I - 0 patrim6nio Oll os servi;;os da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
II - os templos de qualquer culto;
ill - 0 patritnonio, renda ou servi;;os dos partidos politicos, inclusive suas funda;;oes, lias entidades sindicais dos
trabalhadores, das in:,iitui~oes de educa~ao, de assi:,1£ncia social, das entidades de carater social, filani:r6picas, culturais, desde
que, sem fins lucrativos.
IV - os livros, jomais, peri.6dicos e 0 papel destinado a.sua impresslio.
§ 1°. 0 disposto neste artigo nao exclui a a1ribui~lio,
pol" lei, as entidades ne1e re:feri.dasda cOIldi~llo de ref>ponsitveispelos tributos que lhes caiba reter na funte e ruio as dispensa do.
pratica de atos, previ:,1:osem lei, assecuratorios do cumprimento de ohriga;;oes trihutarias por terceiros.
§ 2°. 0 disposto no inciso I MO se aplica ao patrim6rJio e aos servi<;osrelacionados com a eA'j)lora<;llode atividades econ6micas
regidas pew nonnas apliaiveis a empreendimentos privados, ou en} que haja. co:tltrapre:s'l:a{:iio
ou pagamento de pret;os ou tarifas
pelo llsuano, nem e..xonera0 promitente comprador da obriga~llo de pagar imp0i>10relativamente a bem im6vel.
§ 3°. A nao incidencia refenda nos inc.isos II e III compreende somente 0 pairimonio e os servi.;os relacionados com as
fmalidades essenciais das entidades ne1es mencionadas.
§ 4°. Os impostos municipais incidem sobre 0 patritnonio e os servi.;os reJacionados com a explora.;;a.o de ativida.des
economicas regidas pelas nonnas aplicaveis a empreendimentoo privadoo realizadoo em territ6rio municipal pcla Uniao, E6.1:adosou
Municipios, diretamente pOl"entidade da adtninibll'a;;ao indireta ou mediante cOIlcesslio ou penuissao, assim como en} que haja
comrapreb1m;a.oou pagafilento de prer;os on tarif"aspe10 usnano.
§ 5°. 0 reconhecimento da imunidade de que trata 0 inc.iso 111,def>1eartigo, e subordinado a. efetivil observancia dos seguintes
requisitos eb1:atutariospelas entidades neie re:feri.das:
I - nao distribuirenl qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a titulo de mero ou de participat;iio no seu
rcsultado;
II • ausencia de remune.ra.;;ao para seus dirigentes ou conselheiros;
III - aplicare.rP..,integralrnente, no Pais, os seus recursos na. manuten<;:aodos seus objetivos iru,titucionais;
IV - manterem escritura;;ao de suas receitas e de:.1>CSilS
em livros revef>tidos de fonnalidades capazes de assegurar s
e..lffi1idlio.

§ 6". A inmnidade relativa aos hens imoveis e aos servi~os inerentes aos templos de qualquer culto restringe-se aqu
de:.1:inadosao exercicio do cllito.
§ 7°. A imunidade prevista no inc.iso IV nao se aplica as presta~5es de servi;;os de qualquer natureza que envolvanl:
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I - livros em branco ou simplesmente pautados, hem como os utilizados para escritura~ao em geral;
II - agendas ou simitares;
III - catillogos, guias, fu,m, inclusive telefonicas, e outros impresl>'OS
que contenharn propaganda com.ercial.
Art. 4". 0 dk"'Pill>tono inciso 1, do artigo anterior, observados os seus panlgrafos 1", 2" e 3", e ext.ensivo its autarquias e
:funda~oes iru,tituidas e mantidas pelo Puder Pllblico, no qne se re:fere ao patrimonio e aos servi~os, vincnlados as suas fmalidades
e.ssenciais ou delas decorrentes.
Art. 5°. A falia de cumprimento dos requisitos do paragrafo 5°, do artigo 3°, del>1alei, ou das disposi~{)es de seu panigrafo 1°,
implicara a suspensao do reconhecimento.
Art. 6°. Os requisitos condicionadores da nao incidencia devem ser comprovados perante a reparti~ao fIScal competente, na
fOnDa e.'1:ahelecidapela Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 7°. E vedado ao Municipio:
I • estabelecer diferens;a tributaria entre bens e servi~os de qualquer natureza., em razao de sua procedenda ou destino;
n . instituir 1xatamento desigual entre contribuintes que se encon1xem em situacoo equivalente, proibida qualquer
distinCao em raU10 de ocup8{:ao profissional ou fimr;:aopor des exercida. independent..e da denomina"ao juridica dos rendimentos,
tituk,s on direttos.
III -instituir taxas com base de ca1culo propria de impostos.
Art. go. Somente podem

0

Municipio conceder remissao de credito tributano de acordo com

0

disposto nest..'lLei.

TITIJLO TII
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
CAPITIJLOI
DA OBRIGA<;Ao PRINCIPAL
8e~iio I
Do Faro Gerador e da Incidencia
Art 9°. 0 imposto tern como fato gerador a propriedade, 0 dominio Util ou a posse de hem imovel, por natureza ou por acessao
fisica,. como definido na lei civil, loca1izado na zona urbana do Municipio.
Parligrafo llniCO.Considera-se ocorrido 0 fato gerador no primeiro dill do exerdcio a que corresponder 0 imposto.
Art. 10. Para efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana toda a.rea em que existam melhorarnentos indicados em pelo
menos dois dos inclsos seguintes, construidos ou mlUltidos pdo Poder Publico:
I • meio-fio ou calr;:amento, com canaliza~ao de lignas pluviais;
II - aba..~dmento de agufi~
III - sistema de esgotos sanitirios;
IV • rede de il~iio
public.a, com ou sem posteamento para distribui~iio domiciliar;
V· escola de 1" Gran ou posto de saUde a UIDa distancia ma..'CiIna de 03 (Ires) quilometros do imovel considerado.
Panigrnfo ll1lico. Considera-se tambem urhllIla a lirea urbnniZ<1.velou de explUlSiiourbana, constante de lote.amento aprovado
pelo orgao municipal competente, destinado a habita~ao, a indilstria ou ao comercio.
Art. 11. 0 Poder Executivo definin.i., periodicumente, para efeito de tributacao,
limites e deno~oes
dos setoces e sua distribuir;:ao em regioes fiscais.

0

perimetro da zona urbana., hem como os

Art. 12.0 imposto sobre a propriedade predial incide sobre 0 im6vel edificado, com "habite-se", ocupado ou nao, e ainda que a
constru~a.o tenha sido liceIlc-iadapoc terc-"eiroon feita em terreno alheio.
Paragrafo imico. 0 itnpot."1:oindde :mbre im6vel edificado e ocupado, ainda que 0 re<.-pectivo''bahite-se'' nao tenha sido
concedido, observado 0 di~1X'!>1.o
no artigo 14, ~1a lei.
Art. 13. A incidencia do imposto sobre a propriedade predial no caso de benfeitoria construfda em area de maior por\;ao, sem
vincula~iio ao reh-pectivoterreno, niio afalo1a,lI.ieh'UlO
em propor~iio, a tributa~iio ten"itorial sobre toda a area.
Art. 14. Haven!., ainda, a incidencia do imposto sobre a propriedade predial sempre que este imposto for maior do que
imposto sobre It. propriedade territorial urbana. nos seguintes casos;
I - predio construido sem licenSia ou em desacordo com a licenSia;
II - predio constrllido com auto~ao
a titulo precano.

0

Art. 15. 0 imposto sobre a propriedade territorial urbana incide sobre 0 imovel no qual ainda niio tenha havido edific~ao, cuja
edific.1.~3.?tenha ~d~ .objeto de demoli~a.o,. desabamento: incendio, ~u est.eja ~l ~1in.1S, e cuja edificlt\:3.o seja de natureza
temporarta on proVlSOna, ou possa see removlda sem destruu;3.o, alter8{:3.0ou modifiCH{:3.o.
§ 1°. Ocorrera., tambem, a incidencia do imposto sobre a propriedade territorial urbana sempre que este imposto for mai}or..
que 0 imposto sobre a propriedade predial, nas seguint..eship6tese.s:
I - terreno ruja e.di:fica-eaotenha sido feit.a sem lic.en\;Rou em desacordo com It licen\;.a~
'
II • terreno no quai exist..•.construyoo antorizada It titulo precario.
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Art. 16. A nrudan~a de tributa~ao predial para territorial, ou de territorial para predial, somente prevalecera, para efeito de
cobraru;a do imposto, a partir do exerdcio seguinte aquele em que ocorrer 0 evento causador da a.lt.erw;ao.
Se~aoII
Da IseIl\:ao
Art. 17. Estilo isentos do :inlpm.'to:
I - 0 imovel de interesse historieo, artistico ou cultural, assim reconhecido pelo orgao nmnicipal competente;
II - 0 im6vel pertencente a agremi~ao <b-poliiva licenciada e filiada it. feder~a.o esportiva estadual, quando utilizado efetiva e
habitualmente no exercicio das suas atividades sociais;
III - 0 imovel cedido ao Municipio a qualquer titulo, desde que 0 contra1o e::."tabeleflL
0 repasse do onus tributario, obset"'"rado0
parligrafo 1°, deste artigo;
IV - 0 imove1 de propriedade de ex-combatente da II Guerra Mundial, assinl considerado 0 que tenha efetivamente participado
de oper~oes belicas como integrante do Exercito, da Aeroniwtiea, da Marinha de Guell'a e da Marinha Mercante, nos termos da
Lei Federal nO 5.315, de 12 de setembro de 1967, inclusive 0 de que seja promitente-comprador ou cessionilrio, mantendo-se a
isen9lio ainda que 0 titular tenha falecido, desde que a propriedade do im6vel st'ja tra.ru.mitida it. viuva ou ex-companheira, ou a
filho menor ou invaIido;
V - a area que eonstitua reserva flore.1al, assim definida pelo Poder Publico.
VI • os bens im6veis do servidor municipal de Areal; os de sua viuva, enquanto perdurar 0 e::.'1adode viuvez; os de seus filhos
menores on invaIidos e os de snas filhas soltei..ras,desde que tais bens, por si sos, nao cOru>iituamfonte de rendimentos para os sens
possuidores.
VII
- 0 imOvel residencial Unico, com ate 60 m2 (se.ssenta metros quadrados), cad&1rado em nome da viuva, que nlio auferir
renda superior ao salArio minimo.
§ 1°. Na hipbtese do inciso III, a isetl9iio prevalecem a partir do ano seguinte ao da ocon-encia do fiIto gerador mencionado e ,
sem suspensa no exerclcio posterior ao da rescisao ou do tennino do contrato de cessao.
§ 2°. A isetl9ao prevli.1a.no inciso IV sem mantida enquanto nlio honver modifi~ao no e.1ado das pessoas nele referida!!.
'
§ 3°. As isetl90es previ."1:asne:."1eartigo condicionam-se ao seu reconhecimento pelo orgao municipal competente, na forma
estahelecida pelo Poder Executivo.
Sefl'i.oIII
Do Contrihuinte
,o\rt. 18. Contrihuinte do inlpOsto eo proprietario do inlovel, 0 titular do seu dominio Util ou 0 seu possuidor a qualquer titulo.
Panigrafo unieo. Silo tam.hem contrihuintes 0 promitente comprador imitido na po5'Se,0 posseiro, ocupante ou comodatario de
im6vel pertencente Ii Uniao, aos Estados, ao Distrlto Federal, aos Municipios, ou a qualquer outra pessoa isenta do imposto ou a
eleinmne.
Se~aoIV
Da Base de C8.lculo
Art. 19. A base de c8.lcnlo do impo510 e 0 valor venal do imovel, edificado ou nao, assim entendido
para compl"a e venda Iivi.1:a,segundo as condi~oes nonnais de mercado.

0

valor que e.1e al~aria

Art. 20. Para efeito de caIculo do valor venal do imOvel, considera-se, em rel~a.o a cada unidade inlobiliAria, a conslru~ao
mais a area ou ~ao
ideal do terreno a e1a vinculada.
§ 1°. 0 valor venal da unidade imobiliAria e. apurado de acordo com os seguintes indicadores:
I - l()l"'"...aliza~ao,
area, caracte:ristiea e constru9iio;
II - pre~os correntes das aliena~5es de in16veis no mercado imobiliario;
III - situa~ao do im6vel eln rela~ao a equipamem:os urbanos exi£.1entesno logradouro;
IV - declar~a.o do contribuin1:e, desde que ratificada pelo Fisco, ressalvada a possihilidade de revisa.o, se comprovada a
existencia de erro;
V - elementos contidos no Cadltl>"'tro
ImobiliArio Municipal e os apurados em canlpO;
VI - outros dadO!!tecniCHnlente reconhecidos.
'VII - planta de valores inlObiliArios.
§ 2°. No caso de edificli\=3.ocom frente e numera~ao para mais de UID logmdouro, a tributa93.0 deve corre'!;ponder a do
logradouro para 0 qual cada unidade imobiliAria.~a frente.
§ 3°, Na hipot.ese de imOvel onde se realize a revenda de conlbm:tiveis e lubrificantes, eh-pecificanWite pC'h10de gasolina, a Mea
a ser levada em conta na apur~ao do valor venal e a maior das seguintes:
I - a efetivanlente construida;
II - a de ocup~ao horizontal mit...'limado te:rreno, legalmente permitida para conslru~ao no local.
§ 4°. Na determina~iio do valor venal nao se considera 0 valor dos hens m6veis mantidos no im6vel, ainda que em carater
permallente.

t ·.

Art. 21. 0 valor venal da edifica<;ao, observado 0 dispo:,to no paragrafo 1", do artigo anterior, e determinado pela mUltiPlica;;ao~r<
do valor generico do metro quadrado do tjpo de c01lh1.ru~aoe pela area coru>1.ruida.
§ 1°. A area. e obtida atraves dos contomos externos das paredes ou pilares, computando-se tambem a superficie:
«'
I - das sacadas, varandas e terra9OS, cobet"tosou deseobertos, de cada pavimento;
.
II - dos jiraus, poroes e sotaos;

3

In·

das garagens ou vagas cobertas;
IV - das areas edific.adas destinadas ao lazer, na propon;ao das respectivas fra<;oes ideais, quando se tratar de condominios;
V • das dema.is partes conmns, na propor~ao das respectivas fra~5es ideais.
§ 2". No caso de piscinas, a area e obtida atraves da medi~ao dos contomos int.emos das paredes.
§ 3°. 0 valor generico do metro quadrado do tipo de coru,.tru~ao e 0 valor do metro quadrado apurado no exerdcio fiscal a que
se referir 0 l~amento, para carla.urn des setores em que, para efeitos fiscais, es-tiverdividido 0 Municipio.
§ 4°. Silo fatores de coo'et;ilo do valor venal da edifica~iio:
I - fator CAT· CATEGORIA DE CONSTRUt;AO, aplica.vel segundo 0 tipo de construt;ao, distinguindo-o como de luxo,
bom, conmm e popular;
n - fator AL • ALINHAMENTO, aplica.vel segundo 0 a.linhamento do imove! constroido;
III • fator PO • POSICIONAMENTO, aplicavel confonne a posi~ao da edificat;ao no terreno;
IV - fator ST - SITUAt;Ao DA UNIDADE CONSTRlJiDA, aplicaveI segundo a localizru;ao do imove! com relru;ao ao
logradouro.

-:

Art. 22. 0 valor venal dos terrenos sera calculado em fun~ao dos valores, por metro linear de tef>1adaficticia, e1:abelecidos na
planta de valores elaborada pelo Cadastro hnobiliiirio Fiscal.
§ 1°. Testada ficticia e a resu1tn.nteda apljC8~iio da f6mmla:
T~F~
= 2P.T
Fp+P
T.F. = testada ficticia
P = Dimenslio de :fi'entea fundo (profundidade)
T = Testada Real
Fp = Dimensao padrao de frente a fundo (fundo padmo:
40 metros).
§ 2°. - A te.1ada ficticia, apurada de conformidade com 0 dis;pob10no panigrafo anterior, sera utilizada, para cada unidade
imobiiiaria no respectivo im6vel considerado.
§ 3°. Sao fatores de corret;ao do valor venal do ten'eno:
I • fatoe P - PEDOLOGIA, aplicave! em eel3!;8.oa qualidade do solo, para efeitos de seu aprovertamento;
II - faior T . TOPOGRAFIA, aplici.vel a terreno que apresente caracteristica topogr8.fica favorilvel, ou com acidentat;ao de
relevo unpeditiva de seu pleno aproveitamento;
III - fator S - SITUA~Ao, aplica.vel segundo a situat;B.odo terreno mais ou menos favof'Jvel em relat;ao Iiquadra..
Art. 23. Ocorrida a simultaneidade na aPlica~ao dos faiores de correclio, a reduClio mAxima admitida sera de 90% (noventa por
cento).
Art. 24. 0 valor generico do metro quadrado da edifiC<ll;8.oe 0 valor generico do metro quadrado do terreno semo eorrigidos
pela Unidade Fiscal do Munidpio.
Par8grafo onieo. Coru,1ituem in:."1:rumentosde apoio para a.f1.Xal;ii.o
dos valores a que se refere este artigo, entre outros:
I - infonUat;oes de orgaos tecmcos e.-pecializados, ligados Ii con£,1ru~aocivil;
II - pesquisas no merc.ado imobiliario local e regional;
III • plantas ou tabelas de valores elaboradas pela Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 25. 0 valor do imovel, apurado para efeitos de cobrant;a do lmpos.to sobre a Transmissao Inter-Vivos, por Ato Oneroso, de

Hens hn6veis e de Dirertos a eles relativos • ITBI, deve ser adotado com base de caIculo para lant;amento do impo:,"1ono ex:ercicio
fiscal seguinte, devidamente atualizado, sempre que superior ao valor apurado segundo
Se~iioV
Do lant;arnento

0

dispob10ne.1a Set;ao.

Art. 26. 0 l~amento
do imposto e annal, considerando-se regulannente notificado 0 contribuinte, desde que tenham sido
feitas publiCaJ;oes de carater oficial, ou em jomal elou periodico de circulat;ll.o locai, dando ciencia ao publico da e:missiio das
re.-pectivas guias de pagamento, aplicando-se, para flXat;ao do valor venal a seguinte tabela:
CLASSIFICAt;AO
UFAlm2
1 - LUXO
2.360%
2 - BOM
1.7S00/O
3 - COMUM
1.060%
4 - POPULAR
300%
Set;iio VI
Daaliquota
Art. 27. 0 valor do impm,10 e calculado, aplicando-se sobre a base de calculo as seguintes aliquotas:
1- 0,7 (sete decmlos por cento) para 0 Im.poi.1:oPredial.
II - 1,5 (um e meio pot cento) para 0 Imposto Territorial.
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Art. 28. 0 imposto e ~ado
em nome do contribuinte que com:tar do Cadastro Imobiliario, levando em conta a situa.cao do
imovel a epoca da.ocorrencia do fato gerador.
§ 1°. Tratando-se de im6vel objeto de COOlpromisso de compra e venda, 0 lan<;amento do i.m.pol,topode ser procedido,
indistintamente, em nome do promitente vendedor ou do compromisslirio comprador.
§ 2°. 0 lan<;amento de im6vel objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso e efetuado en} nome do enfiteuta, do m;uft'l.ltuario
Olldo fiduciario.
§ 3°. Na hipOtese de condominio, 0 lan<;amento e procedido:
I - quando P!Q indiviso, em nome de urn ou de qualquer dos co-proprietarios;
II - quando prQ diviso, em nome do propriet3rio, do titular do dominio util ou do possuidor da unidade autonoma.
Art. 29. Na impossibilidade da obten<;iio de dados exatos sobre 0 imovel ou de elementos necessarios a fixaJ;.ao da base de
cAlculo, hem como forem omisSQS ou nilo merecerem fe as declara<;lJes, esdarecimentos ou document os fomecidos peto
contribuinte, ou for impedida a a.cao fiscal, 0 impos"tt.:i
cleve ser arbitrado, com base nos elementos de que dispuser a Adtnini:;1ra~jj.o
Tributilria.
Art. 30. 0 valor nUnimo do Imposto Predial e Territorial Urbano para pagamento, sera de 20% (vinte por cento) cia Unidade
Fiscal por ano.
Art. 31. Enquanto nao extinto 0 direito da Fazenda Municipal podem ser efctuados lan<;amentos omitidos ou complementares,
e:.ies ultimos somente quando decorrentes de erro de fato.

Se~vn
Do Pagamento
Art. 32. 0 irnposto e pago de uma s6 vez ou em cow trimestrais ou em numero, na. forola e nos prazos fixados em
regulame.ntos.
§ 1°. 0 total do lan~amento em I
Reais e quantificado em UF As, com base no valor fixado par-a esta unidade, e, na.
hipOtese de pagamento parcelado, dividido em cotas iguais, venciveis dentm do exercicio.
§ 2°. E concedido 0 desconto de 20% ('lIinte por cento) para 0 pagamento do itnpo;."'tode uma so vez.
Art. 33. 0 pagamemo do imposto e detuado com bnse no valor da UF A que~ fixado nos tennos da lei, estiver em 'vigor no mes
em que houver a respectiva qu~ao,
sem prejuizo dos acrescimos moratOrios devidos.
Panigrafo tmieo. 0 pagamento de elma rota independe de estuxem pagllS as anteriores e nao presume a quitu.Caodns demais.
CAPITULO II
DAB OBRIGA<;6ES ACESSORIAS
Se<;lioI
DaInscri~
Art. 34. Todo imove1, edificado ou nao, localizndo na zona urbana do Municipio, fica sujcito
Imobiliilrio Municipal, ainda que esteja alcan<;arlo por imunidade ou isencao do imposto.

a

inscriciio no COOastro

Art. 35. A inscriCllo deve set"promovida pelo interessado, separndamente para carla im6vel enl que seja proprietario, titular do
donlinio Util on possuidor a qualquer titulo, mediante declara<;ao aeompanhada do titulo COn'ef:,lXmdeme
a propriedade e a situ~ao
legal do imoveI, de plantas e croquis, henl como de infornlat;oes Quante it. localizacao, area, fra~li.Oideal, padrao de cons1rw;ao,
topografi~ pedologia e demai£ elenlentos e caracteristicas essenciais para carla im6veI, a. criterio da Secretaria Municipal de
Fazenda.
§ 1°. Para efeito de caracterizar;ao da unidade imobililiria e considerada a situ~iio de fato do im6vel e niio, apenas, a descrir;ao
contida no respectivo titulo de propriedade ou outro documento legal reIativo ao in16vel.
§ 2°. A inscrir;ao deve ser promovida pelo contribuinte sempre que se coru,.tituir uma unidade imohiliilria pela conCeh"Sll.o
do
"habite-se", tratando-se de constru\:ao, ou pur remembramento on desmembrame:nto, no caso de terreno.
§ 3°. A inscri<;lloe efetuadll em formulario proprio, no prnzo de 30 (trinta) dias, comados da fortn1:l.i;lioda unidade imobiliaria,
ou, quando for 0 caso, da convocacao ofieial de inieiativa da Secretaria Municipal de Fazenda.
§ 4°. A inscri<;iio de im6vel de propriedade da Unilio, dos E51adoS,do Dislrito Federal e dos Municipios, hem como de suas
autarquias e fund~oes, deve ser efetivada pela reparticao incumbida de ma guarda ou admini~a.o.
§ 5°. A autoridade municipal eompetente pode promover, de oficio, inscri~ao de im6vel no Cadastro Imobiliario.
§ 6°. A inscriCao de ttllovel pode ser prolllO"vida, a titulo preeMie, e a criterie da SecreUlria Municipal de Fazenda,
exdusivamente para efeitos fiscais, nos casos de:
I - premo nao legaIizado;
II - benfeitoria coru,trnida em terreno de titl.1laridade desconhecida;
ill - tell"eIlO£Ietitularidade desconbecida que seja objeto de posse.
§ 7°. Na hipOtese do inciso III, do paragrafo anterior, deve ser aposio, na inscri~ao, no campo destinado ao nome do titular, a
palavra "pt.">Sse".
§ go. Deve Ser objeto de uma unica inscri~lio a gleba de terra bruta de:.'Provida de melhoramentos, desde que nilo haja
loteamento aprovado pela Prefeitur-a, e a quadra indevida de 3.:reasarmadas.
§ 9°. No caso de condominio, pode Set inscrita separadamente cada fra~a.o ideal, mediante requerime:nto do interessado.
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Art.. 36. 0 proprief1irio de im6vel resultante de desmembramento ou remembramento deve promover ~'Uainscri!;8.o dentro de 30
(Irinta) <lias,contados do registro dog atos 1"e>})eCtivos
no Regh'1ro de Imovcis.

Das ~oes

Se~ilo II
Cad~1rais

Art.. 37. Toda modific8.!;ao que ocorra na unidade imobiliaria deve ser informada pelo contribuinte a Secretaria Municipal de
Fazenda, para efeito de alt.et-w;ilocad&"1ral.
Faragrafo unico. A comunica!;8.o e efetuada em fommlario proprio, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ocorrencia
da modifi~ao, inclusive nos casos de:
I - concluslio da constru!;ao, no todo ou em parte, em condi~oes de uso e hab~ao;
II - aquisi~a.o da proprledade, domlnio Util on posse do bem imovel.
Art. 38. A retifiCll!;8.oda inscri~ilo, ou de sua alterac;ao, por iniciativa do proprio contribuinte, quando vise a reduzir ou a.
excluir 0 imposto ja lan~ado, somente e admisslvel mediante comprov~iio do erro em que se fundamerrte.

~--..

Art.. 39. A autoridade municipal competente pode promover, de oficio, altera!;iio cadastral, sem prejuizo da aplica!;8.o de
penalidades cabivcis, por nilo tee sido efetuada pelo contribuinte, ou apresentar erro, omissilo on falsida.de.
Art. 40. 0 titular de direito sobre predio qne se construir OU for objeto de acrescimo, refonna on reconstru!;ao, fica obrigado a
conmnicar a corr~'JlODderrteocorrencia quando de ~'Uaconclusao, comuniCll!;ao essa que deve ser acompanhada de plantas, croquis,
vk1:o da fisca.lizal;ao do Impo:>1:osobre Servic;os de Qualquer Natureza - ISS e outros elementos elucidativos da obm realizada,
confonne di~'Pusera legisla!;ao, observado 0 artigo 37.
Par3.grafo imico. Nilo e concedido ''hahite-se", nem sera aceita a oora pelo 6rgilo competent.e, sem a prova de tee sido fcita a
comunica!;lio prevista. n~1e artigo.
Art. 41. 0 contribuinte deve comunicar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da r~-pectiva ocorrencia, a demoli~ilo, 0
desabamento, 0 incendio ou a ruina do predio.
Art. 42. As alterw;oes on retifica~oes porvemum havidas nas dimensoes dos terrenos devem ser comunicadas dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contado da averba~iio dos atos ~pectivos no Registro de Imoveis.
Art. 43. Sempre que 0 contribuinte com1atar inexatidlio nos dados levantados pela Secretaria Municipal de Fazenda, e
CO&"1antesda respectiva guia de recolhimento, que result.e em !an\amento inferior ao devido, fica obrigado a promover sua
comunica!;iio, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da publica~ao a que se refere 0 artigo 27, de:,"'1a
lei.
Art. 44. 0 titular de direito real sobre im6vel, ao apresemar seu titulo para regil.1ro no Regih1ro de Im6veis, entregara,
concomitantemente., requerimento preenchido e assinado, em modelo e nfunero de vias estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Fazenda, a fun de possibilitar a mu~a
do nome do titular da inscri~iio imobiliBria.
Panlgrafo unico. Na bip6tese de promessa de venda e de cessilo de imovel, a transferencia de nome aludira a tal circunstancia,
mediante a aposi~iio da palavra "prornitente", por extenso ou abreviada, ao nome do respectivo titular, no boletirn cadastral.
Art. 45. Depois de regi~1ra.do0 titulo, 0 Oficial do Registro deve certificar, em todas as vias do requerimento referido no artigo
anterior, que as indi~oes fomecidas pelo interessado conferenl com 0 titulo regil>1rado,bent como 0 livro e a folha em que e.1:efoi
feito, ap6s 0 que deve remeter uma das vias a Secretaria Municipal de Fazenda, ate 0 ultimo dia do mes seguinte ao do registro.
Art. 46. A area do imove}, hem como 0 niunero do processo e
obrigatoriamente, do Cadastro Imooiliario Municipal.

0

motivo da ~iio

que softer devem constar,

Art. 47. Ficam os loteadores ou responsavcis por loteamentos ohrigados a fornecer a Secretaria Municipal de Fazenda,
mensa1mente, ate 0 dill. 10 (dez), rela~lio nominal e r~pectivos endere~os dos compradores on prornitentes compradores de
imoveis de 1m/! responsabilidade.
CAPITULOm
DAS PENALIDADES
Art. 48. Considera-se infra~ilo
imposto.

0

descumprimento de qualqner obri~ilo

principal on a.cess6ria, prevista na legisl~ilo

do

Art. 49. As infra!;oes apuradas mediante procedimento fiscal ficam sujeitas as seguintes multas:
1- falta de pagamento, no todo ou em parte, por nilo inscril;ilo do imovel ou sens acrescimos: Multa: 100 % (cern por cento)
sobre 0 ~10
devido;
II - falta de pagamento, no todo ou enl parte, poT nilo decl~lio
ou decl~lio
inexa.ta de elementos necess~os ao c31culo e
la.n\=arnento:Multa: 100 1%( cem poi cento) sobre 0 impof.10devido;
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III - falta de pagamento do imposto decorrente da ausencia da comuni~lio prevista no artigo 43: Multa: 50 % (cinquenta pOi
cento) sobre a diferen~a de imposto apurada.
IV - falta de inscri~il.odo im6vel ou de f>'eusacrescimos: MuIta: OS (cinco) UFAs;
V - falta de apresen~ao de informll.(:oes de interesse da Administra<;ao Tribut8ria, na fonna e nos prazos determinados:
Multa: Ol(uma) lJFA;
VI - fu.lta de conmniclI.fao das oconen.cias mencionadas no inciso 1, do paragrafo imico do artigo 37 e nos artigos 41, 42, e
47: Multa: 02 (duas) lJFAs;
VII - falta. de comuni~ao
de quaisquer modifi~oes ocorridas nos dados constantes do Cadastro Imobiliario; Multa: 01
(uma)UFA
§ 1°. A apliC3J;ao das multas previstas neste artigo deve ser feita cumulatiVllllletlt.e, sem prejuizo do pagamento do in1pl.."'ISto
porvemura devido ou de outras penalidades estabelecidas nesta lei.
§ 2°. As multas devenl ser aplicadas sobre 0 valor do imposto devidamente con'igido.
§ 3°. 0 pagamento da multa nilo exime 0 infrator do cumprimento das exigencias legais e regulamentares que a tiverem
determinado.
§ 4°. Quando 0 im6vel relacionado com a infr~ao estiver al~ado
por imunidade ou por isen~a.o, a multa deve ser calculana
como se de'\rido fosse 0 imposto.
,.,."""

Art 50. 0 Oficial de Regimo de hn6vel que nao remeter a. Secretaria Municipal de Fazenda uma das vias do requerinlento de
aJter~l'i.o da titularidade do im6vel ou de suas caracteristicas, fica sujeito a nmlta de 0,5 (cinco decimos) da UF A, por documento
regislrado.
TITULO IV
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISsAo INTER- VIVOS, POR ATO ONEROSO, DE BENS IMOVEIS
E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS
CAPITULO I
DAOB~GAQAOP~CWAL
Se~aoI
Do Fato Gerador
Art. 51. 0 ~"'to
tem como f310gerador IIt:ranmlisslio inter- vivos, a qualquer titulo, por 810oneroso, de:
I - hem im6ve!, por natureza ou acessiio fisica, confonne defmido no C6digo Civil;
II - direito real sobre inlove!, exceto os direitos reais de garantia.
ParB.grafounico. COIlf>1itui,
tambem, fato gerador do imposto a cessio, a qnalqner titulo, por ato oneroso, de direito
de hem im6vel.

a aquisi~a:o

Art 52. Compreendem-se na defini~ao de fitto gerador as seguintes ~5es
palrimoniais, envolvendo bP-lll im6vel ou direito a
ele relativo, decorrentes de quwqner fato on ato inter- vivos de natureza onerOSll:
I - compra e venda e relrovenda;
II - promessa de compra e venda;
III - d~lio em pagamento;
IV - permuta;
V - enfrteuse e subenfiteuse;
VI - iIlf>1i1ni~ao
de usufruto, uso e babita~iio;
VII - mandato em causa propria on com poderes pllI'll.a 1rlInsrnissliode hem ou direito e seu substabelecimento;
VlII - toma ou reposicao, mesroo a titulo de inde:nizacao ou pagamen10 de despesas, que <X:on'8.:
a) na partilha efetuada efll virtude de falecimento, separa<;iiojudicial on divotcio, quando 0 conjuge receber, do imo\l-el.sitnado
no Municipio, quota-parte que exceda 11.0 valor correspondente A sua mea<;ilo,na totalidade do im6vel;
b) na partilha. efe1nada em virtude de fulecimento, quando 0 herdeiro receber, do inlovel situado no Municipio, quota-parte
c:ujovalor sttia maior do que 0 valor de seu quinbiio, Dll totalidade do im6vel;
c) na divislio para extin<;ao de cl.mdominio de im6vel, quando for recebida, por qualquer condomino, quota.-parte material cujo
valor seja maior do que {)de sua quota-parte ideal;
IX - lI1T~lio
on adjudiCll.(:liOenl leila-o,hasta. piiblica ou pr~a, hem como a respectiva cesslio de direito;
X - trllf.l.Sf"erenciade hem ou direito 8.0 patrimonio de pe.'{soajuridica para paga.memo de capital, na parte do valor do im6vel
nao utilizada na reali.zaJ;liodo capital;
XI - t.ransferencia de hem on direito do patrimonio de pessoa jUridica para 0 de qualquer um de seus socios, acionistas ou
re::."pectivossucessores;
XII - 1raIlf>1erenciade direito sobre COIlf>1rn~lio
em terreno alheio, ainda que feita ao propriet8rio do solo;
XIII - cesslio de direito de heran<;a ou legado;
XIV - cesslio de direito de ~ao
de venda, desde que 0 optante tenha direito it diferen~a de pre~o, e MO sirnplesrnente a

comissao;
XV - cessl10de promessa de venda ou cessao de promessa de cessao;
:h.'VI - cesslio de direito sobre a pernmta de bem imovel;
XVII - insti1ni~1io,transla~lio e extin<;liode qualquer direito real sobre im6vel, exceto os direitos reais de garantia;
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x\lIII - qualquer ato judicial ou eA1rnjudicial MO especmcado que irnporte ou se resolva em t.rar.lsmissiiode hem im6vel ou em
cessiio de direito a. sua aquisi~iio, seja real ou pessoal.
§ 1°. Na hip6tese de ter havido ineidencia do impoh'to na promef>'Sade compra e venda e na cesslio de promessa, e~1eMO mais
sera devido quando da celebra~ao da escritura de comprn. e venda, referente ao mesmo imovel.
§ 2°. Co~1itui transmissio tributitvel a reseisiio ou 0 ~'t.rato de cessio de promessa de compra e venda ou de promessa de
cessiio.
Se~aon
Da Nio Ineidencia
Art. 53. 0 imposto nao incide sobre a transmissio de bem imove! ou direito, ou a cessio de direito, quando:
I - efetuada para ~lla incorpor~ao ao patrim6nio de pe£>'Soa
juridica em pagamento de capital nela subscr:ito;
II - decorrente de incorpor~lio, fusao, eisao ou e.:dm\:8.ode pessoa jut1diea.
§ 1°. 0 irnpO&'tonao ineide sobre a transmissao ao mesmo alieruurte, do hem im6vel Oll direito adquirido na fOfma do inciso 1.,
deste artigo, em decorl'encia de sua desinCOrpOfafao do patrim6nio de pessoa juridica a que foi conferido.
§ 2°. 0 dispof>'tono inciso 1,.oo1e artigo, aplica-se somente ii parte do valor do im6vel ntilizada na realiza<;li.odo capital.

-""-..

Art. 54. 0 dif>JlOf>'to
no artigo anterior MO se aplica quando a pessoa juridica adquirente tenha, como unica e preponderame, a
atividade de compra e venda, lo~io ou arrendamento mercanti!.
§ 1°. Considera-se cara.cterizada a atividade preponderante quando mItis de 50 % (cinqiienta por cmo) da receita opera.cional
da pessoa jut1dica adquirente, no ano anterior e no ano da aquisi<;llo, decon'er de trans~oes mencionadas U&"te artigo.
§ 2°. Se a pessoa juridica adquirente inieiar hlla atividade ap6s a aquisi<;ao, on menos de um ano antes dela, apura-se a
preponderanda, referida no panigrafo anterior, levando em conta. 0 ano da aquisi<;ao e 0 ano subsequente.
§ 3°. Verificada a preponderancia, 0 imposto devido e calculado sohre 0 valor venal do hem on dit'eito na data da aquisi<;iio,
com os acrescimos legais contados da data en1 que deveria ter sido efetuado seu pagamento, nos termos da lei vigente a ocon'enda
do fato gerador.
ge~ao III
DaIs~ao
Art. 55. Eh'tiioisentas do impoh10:
I - a aquisiCii.odo dominio direto;
II - a aquisi~ao decon'ente de invef>1iduradeterminada por pessoa jnridica de direito publico;
III - a aquisic;io de hem ou direito resultante de utilidade publica on de necessidade social, para fins de desapropri~io;
IV - a aquisi~iio de hem ou direito feita por ex-comha:tente da 11Guerra Mundial, assim considerado 0 que tenha efetiV8lJlente
participado de opera;;5es belicas como integrante do Exercno, da Aeronautica, da Marinha de Guerra e da Marintlm.Mercante, nos
tennos da L€i Federal nO5.315, de 12 de setembro de 1967, estendendo-se a isen<;a.oa viuva 011 ex-companheira, e a fillio menor
invaIido, enquanto mantidas essas condi<;oes;
V - a trausmissao ou cessao de hem ou direito ao conjuge, em virtude da comunica<;ao decofi'{:nte do regime de hens do
casan1ento;
\'1 - a indeniza~ao de benfeitorias necessanas pelo propriet3rio do im6vel ao locatario;
VII - a reserva e a extinc;io do uso, do usufruto e da bahita<;io;
VIII - a ~missao
em que 0 alienante seja 0 Municipio de Areal,
S~aoIV
Do Contribninte e do Respoosavel
Art. 56. Contribuinte do in1pO::>'10
e 0 adqnirente ou cessionitrio do hem imovel ou direito a ele relativo, assin1 entendida a
pessOll,.fisica on jUridica,. em favor da qual se opera a muta<;ii.opatrimonial.
Art. 57. Na transmissao on cessao que se efetuar sem 0 pagamento do irnpo~10devido, fica solidariamente responsavel por este
pagamento 0 transmitente on 0 cedente, confot1ne 0 caso.
Art. 58. Na cessao de direito relativo a bem imovel, que!' por iru.trumento publico, particular, ou por mandato em causa propria,
a pessoa em favor de quem for outorgada a escritura defmitiva on pronunciada a sentenc;a de adjudic~lio e fef,JlOnsavel pelo
pagam.ento do imposto devido sobre anteriores atos de cessao ou suh:.i:abelecimento, com acrescinlos mora.torios e atualiza<;ao
monet8ria incidentes.
Art. 59. Os tabeliiies, escriviies e demais serventuanos de oficio ref>]>Ondem,solidariamente com 0 contrihuinte, pelo imposto
devid~ sobre os,~ praticados 'p0~eles e perante. eles, enl raziio de seu oficio, quando se impossibilite a e.."Cigenciado cumprifilento~.
da ohriga~ao prlDClpal ao contnbumte.

~ioV
Da Base de CaIcnlo
Art. 60. A base de cAkulo do imp0f>'to~ 0 valor venal do bem on direito relativo a im6vel, assim entendido (}tell valor con'em
de mercado.
.
• '".

.'

'

.:.,.na

da\:;;:t~:1~11p~f;'~;,':::,,~t~:'
::X:'O~)l:~;(~~~~~
~r~~~:'~~~~:l~~~~~~~;~;~~l(~~"B~~i;~~
(~~;::'~agarnento;

0 ~lalof' de cada bern 011 dir(-~itoperrnutado;
III·· na (:nfit~:ua*: on ~!.ubenfit.~;l.1~i.:~,
{}';ralc,it~do don'i.inio lltH;
J\l ... tiS institui\~ao do usof.r-uto, 1.1g0 ~~habita\~fio, 5G'.i- o«(:inqU(~flta por' c~~nto)do -valoi" do b~~l'n;
.',/.. na aquif!i;;:ao de nua"propriedade, sew;, (cinquenta pot' cento) do valor do bem ou direito;,
, . ,
'VI·· !";&t tornti on f'~~po~i~jioi~nB Btr'ibui(~tio (k~ben'! 011 direito t~rnexceESO~() ~valoI'qu~~exct~dei" {) quilhao here<.htftf"10, a fn~:nyao
conjugal e a quota"par'te ideal;
VII .. na BrTecadar;~ao,(~ml(:i1ao ou hasta p\lblica, 0 p,'e<;apago pdo a,Temat~~;
VIlI ..ba aqjudir;:ao, () valor do bel'n Oil direito adjudicado;
IX ,.na cess3.0 de direito do arrematante e do adiudicante, 0 valor do bem ou direito eedido;
:>:: .. na ceS,Jao de direito e 3.•;:3.0 a herarl';a ou "legado, (; valm" fixado pela autoridade administrativa competente, quando do
lancamento realizado;
XI,: no mandatnento 'em causa pr<ipria, ,: em cada subf!tabdecimento, 0 valot" do bem ou do diteito;
:x:u·· na incofl~ora<;'&() de bern on diteito ao pBtJ~irn()nio (k~ p~~f)BOajuridic-a, a que S~: refer~:<) niciso :X) do artigo 52, 0 valor do
b~!m Oil do di.reito l1aO utilizado na realizar.ao do capital;
XIn ,. na incorpora(;ao do b~:m ou do direito ao patr'im()nio d(~pessoajl.lridica, quando configurada a hip6t\:s~: pn~vista no artigo
52,0 valor do be1'l1 ou do din!ito;
XIV·· em qualquer outra aquisil:;3.o,nao especificada nos ineisos anteriores, s,ja da propriedade plena, seja do dominio 11til, 01.1
de out1 o direito t"eai, el~jati"ansrni~£ao Oll ei.:~ssa(>~1(~ja
tt"ihutavel, {) valor integr'al do berD. lln{)vel ou dire;.to.
:PBr.'agr-afot~Jnico .. J~rriosao abatidas do '4';;8.101' 'venal, base para -c;11c1110do irnposto, quaisquer dhlidaG que onetern 0 inl()'q~:1.

II .-na per.rnuta:,>

s

v

Art, 62 ..Nrio se inclui na bafle de cakulo do imposto 0 valOr"total ou parcial da const.rll~fio que 0 adquirente prove ja
ter sido e}t:ecutada~ ou que venha a s~:r e~:eclltada1 diretarnente a sna clluta, integrando··se ern set! pat1"irn()nio.

l\.rL 63·· 0 valor' do hem on ditetto, hage de c&knlo do impoflto, no caso ern que este (~pago antes da u'ilHfimiflwlo ou
cessao, {~0 cia data ern que for~efetuado 0 pagarn~~nto.
!~;.f.t. 64

efite

,:1

.~J';fa

COf:opr8~:

venda precedida de prornessa

cel~~lhrada

C31CLliaao corn base no ~lalo1"venal do befn irnt)v'el na data cia

i:l partir

Pt'Oilleg~al

de 01.01.~~) sern 0 pagarnento do irnpof3to,
devidarnente atualizado1 corn O~ aC1"(~scirnos

legai::>cabiv(~i::>,
Art. 65 .. 0 Po(h:l" :Executivo pode dispol" sob!'e a adot;ao d~:tabela de valores para ca1culo do pagamento do imposto e
apUla;;:ao da base de dikulo,

P:.rt. 66 .~.£i;.l. aliql10ta do irnpo3to i~ de 02~""D(ciOlfi po!"cento).
:Pal'agt'afo {Tnico .. Na u"ansmissdo imobili;:\ria financiada pOl' intl'!1"[n{~dio
de entidade financeira de natureza p\lblica,
iliCICl<:
0 it'npo[;to na all quota de O,5!;,'~ (cinco por cento) f;obr'(~ 0 valor detivamente
financiado, e de 02 % (dois POt cento)
sobr.e 0 vator restante.

Se<;:ao'VII
DoLan~:amento
l\rt. 67 ... () irnpof;to (~ devido no :~f11]1'!.ic{pio1fle net~~ e~tiver ffituado 0 irn6vt~1 tran8rnitido Oll gobt"e 0 qnai verf!ar 0
dir~eito cedido;; ainda que B l'I:tUtB9BO patf'irnonii:d te.nha luger 0 i"~~Eultede fSUCi:SS80 abt:r'ta no ef>u'ang<:ir'o <:~U
~:l'nont.ro :t.\~ru.nicipio,
e independentt:rnente do local ondt: tramitsr" () pmcesso judicial cO!.'respondente,
P;,:rt 68 .. C~Ofnpet(: a SeC'~"etaf'ia :rv1:unicipalde :Fa~~encla
pi"Orno\ler 0 12n\~a:rnento do i:rnposto, corn base nag i:nfo1'rna~~5t~s
forn~:cidas:pelo contribuint(~ e.lou apul'adas pda fiscalizat;ao do impost(), d(~confonnidade com as disposi<;C,es d(~sta lei.

Art. 69,· A autm'idade fiscal compdente

po de lan(;Bl"0 imposto mediante Bl"bitranwnto da base de calculo, sempr'e que:

valot" d(:cla1"ado pelo con.t1uibuint~:;
II .~(> ltn6vel ultr'apass2f' os lirnite2 do },.6l.1nicipio.
I··

HaO conC(}!"Q31" C01H ()

'.Pat·al~t"af<>tJnico ,. N'a hiD("}te"e do inciso II. destl'! arti'00' (i apurado 0 valor. venal cia pan:ela do i.m.6vd locali"ado no
t~?t'rit6f'i()do ir:1:unicipio. indep(~n.dent(~fn~~nte.t
do 'va}(;'catr'itJuicl(; a totalidad<; da t.r-anGa9rio irY1obilia!"ia 01.1 do valor apl1J'ad~) corno
t

baf!e de cakulo pdo

Oltu'O

:bl.tunidpio.

Art. 70 .. N'os casos previfltos no artigo anterior, dev(:

0

(;onu'ibuinte ser intimado para, no praz.o de 20 (virtU:) dias,

contBdofS dB ci{~ncia do Bf~bitr·~aj:'.nento:.
r~~colhef~0 irn.posto ou of~~f'{~ce.ril'npugna<;ao eo IBn<;:Brn.ento.
J?Bf'-'iigr:afo I':i':ix-neiro ... .l\. t';~~eh~iIla~ao
n~o t(~f'3.~:feit() fjuzpenslv{} e devt:i"a ~e1"ingtruida C01Tl a p:rnV3 do pagarnento

do
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Se~ao VIII

DoPagamento
Art. 71. 0 imposto dev-e ser pago antes ria reaIiz.a~ao do ato ou ria iavrn!ura do instrumento,
publico au particular, que
configurar a obri~i.i.o de pagB.-lo, com exce~iio dos casos adiante ef>-pecificados, cnjos prazos para pagamento sac os segnintes:
1- na 1:ra.n.smissiio financiada por illtenuedio de entidade publica, dentro de 60 (sessenta) dw a partir da lavrdtura do rfOl,"{)ectivo

ato;
II - na promessa de compra e venda, na cessio de promessa de venda ou cessao de promessa de cessao, dentro de 30 (trinta)
dias, contados da data da lavratura do respectivo <instrumento;
III - na torna ou reposi~3.0, em que seja interessado incapaz, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data em que se der a
concordancia 00 Ministerio PUblico;
IV - na arremata~ao ou adjudicar;l1o, dentre de 30 (trinta) dias, contados da data em que tiver sido assinado 0 auto ou deferida
a adjudic~ao,
ainda que exista recurso pendente;
V - na. incorporlll;lio ao pa1rimonio de pessoa
juridica e na transferen6a
de:,t.a para seus s6cios ou aciotristas ou par-a. os
respectivos f>'Ucessores, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da assembleia ou da escritura em que se formalizarem
aqueles
alos;
VI - na. cessao de direito e ~ao
heran~a ou legado:
a) dentro de 30 (ttinta) dias, contados da assinatura do instrumento de cessao;
b) no prazo de 90 (noventa) dias, contados da assinaturd. 00 inf>1rumento de cessao, e relativamente
a diferen~a aeaso apurada,
em virtu de de toma ou reposi~o;
VII - na 1ra.nfImissao objeto de inf>1rumento lavmdo
em outro Municipio, on decOffente de f>'Ucessiloaberta no ef>1rangeiro on
en10Utro Municipio, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da lavratura do i&1:rumento ou da homolo~3.0
da partilha ou
da adjndicar;ao, Be maior prazo nilo ef>1ejaef>1abelecido Def>1eartigo.

a

Art. 72. 0 pagamemo do irnprn,1o e efetuado atraves de Guia de Recolhimento propria, cujo modelo deve ser aprovado pcla
Sec:retaria Municipal de Fazenda, e relativa a carla 'tra11saJ;Aoe a cada unidade imobiliaria, mesmo havendo identiclade com r~3.0
aos adquirentes e transmitentes on eedentes.
§ 1". A Guia de Recolhimento, devidamente preenchida,
apresentada it reparti~ao fiscal compet.ente, para Ian;amento
do
impol,10, e in!,1ruida com os documentos qne diretamente se rclacionarern com a trans~ao,
Be houver, de acordo com 0 dif,1>O£>'to
na
legisl~lio especlfica.
§ 2°. :E facuhada a utiliza~iio de foJha f>'Uplernemar, cujo modelo deve ser aprovado pcla Secretaria Municipal de Fazenda,
destinada. ao complemento das infOrtna.l;oes constantes da Guia de Recolhimento, quando necessario, ou a retificm;oes posteriores.
§ 3". A autoridarle fiscal competente, sempre que COnf>1atara ocorrencia de t:ransmissao on cessao de hem ou direito tribuUivel,
sem 0 pagamento do im.pot."1.o,deve promover 0 preenchimento
da Guia de Recolhim.ento com os clades e elementos que dh--puser, e
o correspondente l~amento
de oficio, com a impof,-i~iio da penalida.de e dos acresci:mos morat6rios cahiveis.

e

Art. 73. Uma vez efetivado 0 lan~amento do imposto pcla autoridade fiscal competente, de acordo com as dif>'POSi~oesdef>1alei,
a Guia de Recolhimento correspondente pede ser retirada, para 0 recolhim.ento do imposto no agente an-ecadador credenciado:
I - pelo contribuinte;
n - por despachante oficial; ou
III - per representante legal, com a juntada do ref>-pectivo inf>1rumento do mandato.
Art. 74. A Guia de Recolhimento somente pode ser entregue ou apresentada a qnalqner uma das pessoas indicadas no
artigo anterior mediante documento que a identifique, exigindo-se que a mesma assine decl~llo
quanto it vera.cidade das
informa~oes nele contidas e tome ciencia do l~amento,
ocasmo em qne 8pOra, taml>em, 0 DUmero de b'Ua carl.erra. de identidade e
o respectivo 6rgao expedidor.

a.

Art. 75. A Guia de Recolhimento, preenchida com as infOrtna.l;oes necessarias ao lan~amento, deve ser apresentada
reparti~ao
fiscal competente, no prazo maximo de 5 (cinco) mas imediatament.e anteriores ao flXado para pagamento do imposto, Bujeitando-se
o contrihuinte, se ultrapassado este prazo, aos acrescimos m0rat6rios aca.so devidos.
CAPITULOn
DAS mSPOSI<;OES

GERAIS

Art. 76. 0 oficial piJblico que tiver de lavrar iru:trumento translativo de hem ou direito sohre itnovcl, de que Tef>'Uheohri~ao
de pagar 0 imposto, deve exigir que lhe seja apresentado 0 comprovant.e do pagamento e, se isenta for a operw;ao, imune ou mo
tributada, 0 certificado declaratorio da situ~ao fiscal.
§ 1". ohriga16ria a transcn\;3.0, no registto puhlico, quando ocorrer a ohri~ao
de pagar 0 imposto antes de sua lavratura, dos
elementos qne comprovem 0 pagamento do impo.:'10 e, quando for 0 caso, do certificado de reconhecimento
de qnalqner heneflciO,'P
conforme dispuser a legisla~iio.
§ 2°. E vedada a transc:ri~lio, insc:ri~lio on averba~ao de lItos, inf>1rumentos on tituloR relativos a transmisslio on cessao de]
ou direito tribubivcl, em regi:>"tropublico, sen} que se comprove 0 previo pagamento do impo,;,1:Oou de sua ex:onet"afao.

E
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Art. 77. 0 escrivao deve remeter a reparti'.;ao fiscal competente, para exame e lan<;amento, os processos de invenffirio,
iru."'tituio;aoou extino;ao de cla.usula, precat6rias, roga16rias, separao;io judicial e div6rcio em fase de partilha de hens, divisio de
coisa comum e qnaisquer outros feitos jndiciais que envolvam transmissllo on cess.ilotribntiivel, relativamente a imovellocalizado
no territ6rio do Municipio.
Art. 78. 0 reconhecimento de imunidade, 11aOincidencia e iseno;ao do inlJ>Ol>'1:0
e apurada em processo, mediante requerimento
do interessado it autoridade fIScal competerrte para decidir e expedir 0 respectivo certificado declarat6rio, conforme modelo
aprovado pela Secret.J.ria Municipal de Fazenda.
Par3.grafo unico. 0 requerimento a que se refere ei>1eartigo deve esf.arin!>1ruidocom os docurnentos comprobat6rios cia situao;ao
fiscal do adquirente.
CAPITlJLOm
DAS PENALIDADES

-''--,

Art. 79. 0 descumprimento das obrig3.l;oes previstas ne::,1:alei snjeita 0 infrator as seguIDtes penalidades:
I - multa de 50 % (einqiienta por eento) do valor do inlposto devido, na pratica de qualquer ato relativo it traD5missao de hem
ou direito sobre im6ve1 ou it. cessio de direito it. sua aquisi~io, sem 0 pagamento do imJ>Ol>i:o
no prazo legal;
n - multa de 250 % (duzentos e cinqiienta por cento) do valor do impo!>10devido, nuned inferior a 5 (cinco) llFAs, caso ocorra
omissao ou inexatidao fraudulenta de declaraJ;io relativa a elenlentos que po8Sanl influir no cMculo do 1ributo ou que provoquem 0
reconhecimento cia isen<;llo,imnnidade on nllo incidencia do irnpoh10;
ill - multa de 30 % (trinta por cento) do valor do inlpOsto devido, na ocorrencia de omissao ou ine.,'Gttidaode dedarat;ao, senl
fiear caracteriz.ada a inten<;ao:fraudulenta;
IV - multa de OS (cinco) UF As, no descumprimento do di::."POsto
no artigo 76, e seus panigrafos.
§ 1°. Se 0 ato a que se refere 0 inciso I, dei>1eartigo, ef>1iverincluido dentre os casos de imunidade, nllo incidencia e isen<;ao do
impo:.i:o,sem 0 previo reconhecimento cia situao;ao fiscal, e aplicado ao infrator roulta de 01 (uma) UF A.
§ 2°. Multa igual a prevista no inciso n, dei>1eartigo, e aplicada a qualquer pessOli que intervenha no neg6cio juridico ou
declarao;ao e seja comvente ou auxiliar na inexatidao on omissao praticada, inclusive 0 serventuario ou 0 servidor.
§ 3°. A imposi<;ao de penalidade, acrescimos morat6rios e atualiza<;ao monetB.ria.e feita pela autoridade fiscal competente da
Sec:retaria Municipal de Fazenda.
§ 4°. A imposi~llo de penalidade ou pagamemo de multa respectiva n.iioexime 0 infrator de cumprir a obri~ao inobservada.
Art. 80. 0 servidor dajusti<;a que deL'lM de dar vista dos autos ao representante judicial do Municipio, nos casos previstos em
lei, e 0 escri,'3.0 que dei..'Gltde remet.er processo para inscrio;ao na repam<;ao eompetente, ficam sujeitos a multa con'espondente a 02
(duas) llFAs.
Art. 81. 0 infrator pode, no prazo previf>10para a impugtl.a<;8.o,saldar seu debito com abatimento de 50 % (cinqiienta pol' eento)
sobre 0 valor cia multa.
Panigrafo unico. 0 pagamento efetuado com 0 abatimento previ!>10ne!>1eartigo imrXJrta em renuncia de defesa e no
reconhecimento integral do credito lan~ado.
TITULO V
DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIv"'EIS LIQlJIDOS
CAPITULO I
DA OBRIGAyAO PRINCIPAL

E GASOSOS

Se<;a.o I
Do Fato Gerador
Art. 82. 0 ttnpof>10tem como fato gerador a venda a varejo, realizada no territ6rio do Municipio, de combnf>1ivelliqnido e
gasoso, de qualquer origem ou natureza.
§ 1°. 0 impo!>10nllo incide sobre a venda a varejo de oleo diesel.
§ 2". Para efeitos deste imposto, consideranl-se:
I - venda a varejo, a realizada a consumidor final, pessoo. fisica ou juridiCB., independentemente cia quantidade e forma de
fomecimento e acondicionamento;
n-local da opera<;ao, aquele onde Sf encontrar 0 produt.o no mornento ciavenda;
ill - especies de combustivelliquido e gasoso, entre outros, os seguintes produtos:
a) gasolina automotiva;
b) gasolina de aviao;
c) querosene ilumin.ante;
d) querosene de aviao;
e) alC00I etilico anidro combu!>1ivel;
f) alc00I etilico hidratado combustivel;
g) ale00I metilico;
h) oleo combustivel;
i) gIlE liqOefeito de petr61eo;
j) gas natural (encanado);

1)aditivo para combustivel;
m) subl."'1iJncia
para mistura em querosene ou gasolina de avia.o;
n) substancia para mistnra em qualquer eh'¢cie de combustivelliquido

e gasoso.

Art. 83. Equipara-se if. venda a saida de combustivel Hquido e gasoso de qualquer estabelecimento de contribuinte, benl como
R'mecimento do produto, pelos meios IJtilizados, com destino a corummidor final, IDeSfnoque a titulo gratuito.

0

Se~ao II
Do Contribuinte e do Responsa.vel
.Art. 84. Contribuinte do imposto

e qualquer

pessoa, fisica ou juridiea, que promova a venda descrita no artigo 82, desta lei .

.Art. 85. Incluem-se como contribuinte, dentre outros, 0 orgao da ~lio
publica direta e indireta., a empresa
concessioruiria e a. permissionilria de servi~o publico. 0 6rgao representativo da dasse dos empregados e dos empregadores. a
sociedade civil de fim economico ou nao, inclusive a cooperativa, que pratiquenl, com habitualidade, opera~ao de venda a
cODf>'Umidor:final
de combuf>1ivelliquido e gasoso.
Art. 86. Considera-se e::."tabelecimentode con1ribuinte, 0 local, publico ou priva.do, edificado ou nao, onde se realiza, em carat.er
per.manente ou tempornrio, a comerci~ao
a varejo, de produto alcan~ado pela incidencia do imposio.
Art. 87. Considera-se, tambenl, estabelecimento, qualquer po::.1:ode venda, deposito ou veiculo de con1ribuinte, utiliza.do,
conforme 0 caso, no arma.zenamento, na comercial~ao
ou nO'traDf,'J>Of1.e
de combuf>1iveltributavel.
Parcigrafo unico. 0 di:,"po,,1:o
nest.e artigo nao se aplica ao vefculo utilizado para simples entrega do produto a de,1:ina:t3riacerto,
em decorrencia de operas;:aode venda ja tributada.
Art. 88. Sao solidariamente reh-pousaveis pelo pagamento do impof>10devido:
I - 0 leiloeiro, em relacao ao inlPOstOincidente sobre a venda de combustiveltributavel, decorrente de arrenlata~ao em lcilao,
por cODfmmidorfmal;
II - 0 annazem-geral e 0 estabelecimento depositario congenere:
a) na saida, para estabelecimento ou
residencia de consumidor final. ou no fomecimento. de combuf>1iveltributAvel,
depositado por contribuinte de outro Municipio;
b) na 'traDf,'missao de propriedade, Ii co1lf>"Umidor final, de combuf>1iveltributlivel depositado por contribuinte de outro
Municipio;
c) no recebimento para depOsito ou na saida de combm,1ivel tributAvd, sem documentacao fIScal ou com docum~ao
fiscal
inidonea;
ill - 0 'traDf,'J)Ortador,em re~ao ao combuf>1iveltributavel:
a) proveniente de ou1ro Municipio para entrega em territ6rio do Municipio a destinatario nao designa.do;
b) negociado no territ6rio do Municipio. com consumidor:final, durante 0 transporl:e;
c) que aceitar para de::."Pachoou transportar rem docutllenta\:a.o fiscal, ou acompanhado de document.aJ;a.ofiscal inidonea;
d) que entregar a de&1.inatBrioou em local diverso do indicado na docum~ao
fiscal;
IV - 0 e:>1:abelecimentoindustrial ou comer-cial que promover a saida de combustivel tributavel senl documenta~ao fiscal ou
com documenta~ao fiscal inioonea, em ~ao
ao impot,10devido pela venda a consumidor fmal .
.Art. 89. A legis1acao municipal pode atnbuir ao produtor, distribuidor Oll atacadista de combustivel Hquido e gasoso a
responsabilidade, pot subf>1itui~llo.rela:tivamente ao imposto devido quando da venda, a consumidor final. promovida por
contribuinte do impo:.1:o.
Set;aoill
Da Base de CaIculo e da Aliquota
Art. 90. A base de caJ.culo do impo::.1:oe 0 pre,;o de venda do produto a consumidor final, incluidas as de,-pesas adicionais pagas
pelo comprador, vedada qualquer dedut;ii.o.
§ 1°. 0 montante do imposto integra a base de caJ.culo, sendo obrigat6tio 0 respectivo destaque para fins de indica\?llo do onus
tributBrio incidente SOMe1I. opera~ao.
§ 2°. Na falta do pre~o referido no "caput" dest.e artigo, a base de caJ.culo sera 0 pret;o do produto para venda a consumidor
fmal, fixado pelo 6rgao competente.
§ 3°. 0 pre~o de que trata 0 paragr-afo anterior nao pode.ra.set' inferior ao pre;;.ode venda do produto no varejo .
.Art. 91. A antoridade fiscal pode acbitrar a base de caIculo do imposto sempre que:
I • nao forem exibidos a fiscalizacao os elementos necessilrios a comprova~ao do valor da vendi4 inclusive nos casos de perda,
extravio ou atraso na escrituracao de livro ou documento fiscal;
~
II - eh1iverocorrendo venda anmulante a varejo, de produto desacompanhado de documento fiscal ou com docum~ao
fis
inid:~stiver
ocorrendo quaisquer das ~oes
reaJizadas por re;ponsaveis, de que tratam os artigos 88 e 89, desta lei,~
documellt.aJ;a.ofiscal ou com document.aJ;ao fiscal inidOnea.
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Art. 92. A aJiqnota do imposto e de 03% (tres por cento).
Paragrafo tmico. Se a aliquota m.3xima fixada por lei complementar for diversa da e:."1:.abelecida
ne:."1eartigo, vigorara. a aliquota
nela estipulada.
ge~aoIV
Do Pagamento
Art. 93. 0 valor do imposto, apurado mensa.lmente, deve ser pago pelo contribuinte, atraves de documento de arr~ao
proprio ate 15 (quinze) dias ap6s 0 encerrarnento de carla meso
CAPITULOn
DAS OBRIGAc;OES ACESSORIAS
S~i.oI
Disposi~5es Gerais
Art. 94. Toda pessoa mica. ou juridica. que, de qualquer mooo, participe de opera..;:aorelacionada, direta ou indiretamente, com
a venda a consumidor final de combustivel liquido e gasoso, esta obrigada, salvo disposi~iIo em contnirio, ao cumprimento das
obrigaJ;5e5 acess6rias previ.'"tagna legisla~ao tributiJria.
Art. 95. 0 Secretario Municipal de Fazenda pode e&1abelecer,de oficio, on a requerimento do interessado, reginle e:."".peciaI
pam
cumprimento de obriga~oes acess6rias, hem como di!>'.pensarlivros e documentos fmeWs.
§ 1°. 0 regime especial de que 1rata este artigo pode, a qualquer tenlpO, ser mooifica.do ou cancelado, no interesse da
Adrnin.i!>~iio Tributaria Municipal.
§ 2°. 0 pedido de concessao de regime e:.-pecialpam emissiio e escritura.l;ao de documentos e Ihrros fiscais, inclusive atraves de
proce&'Samentode dados, deve ser apresemado pelo contribuinte a reparti~iio fiscal competente, na forma e segundo as condi~oes
detenuinadas pela Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 96. E fit.cultado ao Secretario Municipal de Fazenda autorizar a extensao de regime e:.-pecialconcedido pelo Fisco de outro
Municipio.
Par8.grafo unico. 0 pedido de autorizal;u.o de regime especial a que se fefi~ree:."1eartigo &eve see imtruido com c6pias aIlthiticas
de tOOo0 expediente relativo a concessiio obtida.
Art. 97. Na hip6tese de contribuinte f,;imultiineo do Impo!>10sobre ~
Relativa B. Circul~io de Merca.dorias e sobre
Pre:.~ao dos Servi~os de Traru.""POrteInterestadual e Intermunicipal e de Comuni~
- ICMS e do InlpOsto sobre Vendas a
Varejo de Combu!>1iveisLiquidos e Gasosos - IVVC, que deseje om Unico STh1emade emissao e escritura~ao de documentos fiscais,
devera, primeiramente, obter a aprov~ao do Fisco Estadual e, posteriormente, cumprir 0 procedimento previf>1:ono par-.igrafo
unico, do artigo anterior.
Se~lloII
Da Inscri~ilo
Art. 98. Toda pessoa fisica. ou juridica, cujo objetivo e&1ejarelacionado com a venda a varltio de combustivel1ribl.l'tilvel deve
inscrever-se no Cadastro Especial de:.'1:inadoaos contribuintes do Imposto sobre Venrlas a Varejo de Combustiveis Liquidos e
Gasosos - IVVC, allies de iniciar suas atividades.
Art. 99. E tambe:m obrigado a insc.rever-se no Cad&1ro Especial aquele que, embora nao estabelecido no Municipio, exerl;a
no territ6rio de:."1eatividade sujeita ao imposto, inclusive na qualidade de contribuinte sub:,1:ituto.
Art. 100. A inscri~ao deve ser feita:
I - atraves de solicita~ao do interessado on de seu represeutante legal, com 0 preenchimento de fonnulitrio proprio; ou
II - de oficio.
Parligrafo Unico. Efetivada a inscri~ao, e fornecido ao sujeito p&:,,:ivoum documento de identifica~ao, no qual estii indicado 0
nllDlerO de inscri~ao, que deve CO!ll>1:ar,
obrigatoriamente, de tooos os inlpressos fiscais que utilizar e de todas as peti~oes que
apresentar a Fazenda Municipal.
Art. 101. As caracteristicas da inscri~iio devem ser permanentemente atualizadas, ficando
comunicar qualquer a1terac;;aodentro de 30 (trinta) dias, contados da data de sua ocorrencia..

0

sujeito passivo obrigado a

{>.

Art. 102.0 sujeito passivo e obrigado a requerer baixa de sua inscri~ao junto a reparti~ao fiscal competente, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data de cessac;;aoda atividade.
§ 1°. Verificarla a cessa~ao da atividade sem requerimento de baixa, a inscri~ao sera ca.ncelada de oficio.
§ 2°. A baixa e 0 cancelamento de oficio nlio implicam qu~ao
de quaisqner debitos on obrigaJ;oes de Te&'.pOnsabilidadedo

••j_"""",o.
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Art. 103. 0 Poder Executivo estabeleceni os modelos de documentos e fornmlarios, assim como os procedimemos e demais
normas pert.inentes ao processamento da inscri.;ao e da respectiva baixa Ollcanceiamento.
Se~ll.om
Dos Livros e Documentos Fiscais
Art. 104. 0 Poder Executivo iru>1itnirilos modelos de livros, documentos fiscais e mapas de controle necessarios ao regif>1rode
entrada, moviment.al;ao e demais oper3.l;oes relativas a combustivelliquido e gasoso.
Art. 105. 0 Secretario Municipal de Fazenda pode autorizar 0 use de livros e documentos :in:,1ituidospor orgaos federais e
ef>1aduais,para regif,1roe eontrole de opern~ao de venda tributAvel pdo imposto.
Art. 106. Fiearn os contribuintes do impof>10obrigados Ii manter a dil,'Posi~ll.oda fisel1liza~ao as notas f1seais relativas a compra
de combustivel Iiquido e gasoso e os Mapas de Con1role de Movimento Diario, :in:,1ituidospeIo Conselho Naciona1 de Pe1r6Ieo.
Parilgrafo iJnico. Aplicam-se a.o impof>10,no que couber, as disposi<;oes pertinentes liO Imposto sobre Servi<;os de Qualquer
Natureza, e relativas aos li'vros e documentos fiscais, constantes do::;artigos 150 a 156, bem como as relativas 11fis~ao,
constantes dos artigos 157 Ii 160.
CAPITULO III
DAS PENALIDADES
Art. 107. As infra<;oes as nOfmns concernentes a obrigai;ao principal e as obriga<;oes ncess6rias devem ser apenarlas, no que
couber, com as multas previ::.'1:as
no artigo 169, desta lei, apliCliveis ao Impol,1:osobre Servi<;osde Qualquer Na1nreza.
TITULO VI
DO IMPOSTO SOBRE SERVI<;OS DE QUALQUER NATIJREZA
CAPITULO I
DA OBRIGA<;AO PRINCIPAL
Se~aoI
Do Fato Gerador e da lncidencia
Art. 108. 0 imposto tern como fato gera.dor a pre&1a<;aode servi<;os de qualqner natureza, nao compreendidos na comperencia
dos Estados e do Distrito Federal.
§ 1". Para os efeitos de&1eartigo, eonsideram-se pref>~aO de servi~os 0 exercicio das seguintes atividades:
I - medicos, inclusive aruilises dinicas, eletricidade medica, ra.dioterapia..,ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congeneres;
n - hOb'PitaiS,cHnicas, sanatorios, laboratorios de aruilise, ambulatorios, prontos-so..."OlfOS,manioomios, casas de saude, de
repouso e de recupenl.l;llo e congeneres;
1lI - bancos de sangue, leite, pele, olhos, semen e congeneres;
IV - enfermeiros, ob::,1:etras,ort6pticos, fOlloandi6logos, proreticos (protese dentaria);
V - assil,1:enciamedica e congeneres previl,1os nos incisos 1, n e III deste parilgrafo, presta.dos atraves de pIanos de medicina de
grupo, convenios, inclusive com enlpresas para assistencia II. empregados;
VI - pIanos de saiJde, pref>1adospor empresa qne niio ef>1ejaincluida no inciso V def>1epB.rligrafo II. qne se cnmpram. atraves de
servi~os pre."1:adospor terceiros, contratados peIa enlpresa ou apenas pagos por &"1:a., mediante indica;;.ao do beneficiario do plano;
VII - medicos veterinarios;
VIII - hospitais veterinarios, clinicas veterinflrias e congeneres;
IX - gnardll, tratamenio, 1llllef>1.ril.tnetito,
ade&1ramento,embelez.ame:nto, alojamento e cot~neres, relativos a Illilinais;
X - barbe:iros, caheleireiros, manicures, pedicures, trataIDento de pele, depilas;ao e congeneres;
XI - banhos, duchas, sanna, f!!llSsagetlS,gin&1icas e congeneres;
;ru - varnt;ao, coleta, remo<;~ incinera.t;lio de lill:O;
XIII - limpeza e dragagem de portos, rios e canais;
XIV - lim.peza, tna1ll1t.ent;lioe conservas;liQ,de im6veis, inclusive vias piJblicas, parques e jardins;
XV - desinfe\,=3.o,irnu~3.o,
higie:ni:zaHa?desra~ilo
e eongeneres;
XVI - controle e 1rats.mento de afluentes de qualquer na1nreza e de agentes fisicos e biologicos;
xvn - incinera<;ilo de residuos qYalquer; Q~ Al~Ql{ €.Gt
xvm - limpeza de chamines;
XIX - saneamento ambiental e congeneres;
XX - assistencia recnica;
XXI - assessona ou consultona de qualquer
natureza, nao contida em ontros incisos def>1eparagrafo, organiz~ao,
progran~ao, plan~amento, assessoria, processanlento de dados, consuItoria recnica, fmanceira ou administrativa;
XXII • plan~amento, coorde:na<;ilo,progra.ma<;ao ou org~ao
tecrucll, fmanceira on administrativa;
XXIII - anAIises, inclusive de sistemas, exanl.eS, pesquisas e infortnaJ;oes, coleta e processamento de dados de qualqu
natureza;
XXIV - c.ontabilidade, anditoria, guarda-livros, tecnicos em contabilidade e congeneres;
XXV - pecicias, landos, exames tecrucos e aruilises tecnicas;
XXVI - 1radu~ot'.se interpretm;oes;

XXVII - avali~lio de hens;
xxvrn - daiilografia., e:,"t.enografia., expediente, se.cretaria em geral e congeneres;
XXIX - projetos, calcllios e desenhos tec.nicos de qualquer natureza;
XXX - aerofotogrametria
(inclusive interpretaJ;ao), mapeamemo e topograf1a;
XXXI - execn~ao, por admini!>1r'a\:iio, empre.itada on subempreitada,
de com.1.rnc;ao dvil, de obms hidrimlicas e Olrtras obms
senrelhantes
e respectiva engenharia
coru."'1JItiva.,inclusive servi~os auxiliares
ou complen1eUtares (exceto 0 fomecimento
de
mercadorias produzidas pelo pre:,"'tadof de servi~os, fora do local da pre!>~lio dos servi~os, que fica slljeito ao ICMS);
demoli~ao;
XXXIII - repar~lio,
conserv~lio
e reforma de edillcios,
esi:radas, pontes, portos e congeneres (exceto 0 fomecimento
de
me:rcadorias produzidas pelo pre:,"'tador dog servi~os fora do local da pre:,111J;aodos servic;os, que fica sujeito ao ICMS);
XXXIV - Jle;quisa., perfur~lio,
cimenta~li.o, perlilagem,
e!>1imu~llo e outros servi~os relacionados
com a explo~ilo
e
expo~ao
do petr61eo e gas natural;
XXXV - flore!>1:amento e reflofe!>1amento;
XXXVI - escoramento e cOllten~ao de encostas e servi~os coogeneres;
XXXVII - paisagismo, jardinagem e decor~ilo (exeeto 0 fomecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS);
XXXVIII - raspagem, calafef.ttJ;ao, polimento, lustrW;ao de pisos, paredes e divis6rias;
XXXIX - ensino, iru,1.rn~lio, treinamento, avalia<;:ao de conhecimentos, de qualquer gran on natureza;
XL - plan~amento,
organizw;ao e administra.l;ao de feiras, exposi~oes, congressos e congeneres;
XLI - or~ilo
de fe!>1ase re~oes:
buffet( exeeto 0 fomecimento de alimenta~ilo e bebidas, que fica sujeito ao ICMS);
XLII - administra~ao de bens e neg6cios de terceiros e de cons6rcio;
XLID - adminil>~ao
de fundos mirtuos;
XLIV - agenciamento, corretagem. ou internrediw;ao de cfullbio, de seguros e de planos de previdCncia privada;
XLV - agenciamento, eon'etagem ou intermediw;ao de titulos quaisquer;
XLVI - agenciamento, corretagem ou internlediw;ao de direitos da propriedade industrial, artistica ou literitria;
XLVII - agenciamento, corretagem ou intermed~ao
de contratos de franqnia (franchise) e de fatufl!\:ao (factOriilg);
XLVIII - agenciamento, organizw;ao, promoc;ao e exeeu~ao de programas de turismo, passeios e excursoes, guias de turismo e
congeneres;
XLlX - agenciamento, corretagem ou internredia~ao de hens m6veis e im6veis 000 abrangidos nos incisos XL V, XLVI, XL \111,
XLVIII;
L - despachantes;
LI - agentes da propriedade industrial;
LII - agentes de propriedade artistica ou literaria;
LID - leilao;
LIV - regula~ao de sinistros cobertos por contratos de segueos; inspe~ao e aVallafao de riscos para cobertura de contratos de
segnros; prev~ao
e gerencia de riscos seguraveis, prestados por quem nlio seja 0 proprio segurado ou companhia de seguro;
LV - armazeruunento,
depOsito, carga., descarga., arruma~ao e guarda de hens de qualquer especie;
L \11 - guarda e estacionamento
de veicnlos automotores terre!>1res;
LVII - vigil8ncia ou segur~a
de pessoas e hens;
L vm - tran!>J>Orle,coleta., remessa ou entrega de hens ou valores, dentro do territorio do municipio;
LIX: - diversoes publicas;
a) cinemas, "taxi dancings" e congeneres;
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;
c) exposi~oes, com eobran~a de ingres!>'O;
d) bailes, shows, fe!>1ivais, recitais e congeneres, inclusive espetAculos que sejanl tanmem transmitidos,
mediante conlpfa de
direitos para tanto, pela televisao, on pelo radio;
e) jogos eletronicos;
f) competi90es e!>J>Ortivasou de destreza fisica on intelectual, com ou sem a participa~iio do espectador, inclusive a venda de
direitos Iitransmissao pelo riulio ou pela televisao;
g) execlll;ao de nIDsica., individualmente
ou por conjumos;
LX - distribuic;ao e venda de bilbete de loteria., cart.Oes, pules ou cupons de apOl:'>"tas,
sorteios ou premios;
LXI - fomecimento de nnisica., mediante tran!>missao por qnalquer pro-..--esso,para vias pilblicas ou ambiente.s fechados;
LW - gravar;a.o e distribui~ao de filmes e video- tapes;
LXIII - fonografia ou grava~ao de sons ou ruidos, inclusive trucagem, dublagem, e mixagem sonora;
LXIV - fotografia e cinematografia., inclusive revela\:ao, ampl~llo,
c6pia, reprodul;ao e trucagenl;
LXV - produ~iio, para tereeiros, mediante ou sem encomenda previa., de e!>'}>etB.culos,entrevi!>1as e congeneres;
LXVI - colocw;ao de tapetes e cortinas, com material fomecido pelo usuario final do servi~o;
LXVII - lubrifi~ao,
limpeza e revisiio de maquinas, veiculos, aparelhos e equipamentos
(exceto 0 fomecimento
de pe9a8 e

xxxn -

partes, que fica sujeito ao ICMS);
~
L"'X\lJII - conserto, restaur~ao, mamrte.tl.9ao e eonserva~1io de mAqninas, veiculos, motores, elevarlores on de qUalqner objeto
(exceto 0 fomecimento de pe~as e partes, que fica sujeito ao ICMS);
LXIX - recondicionamento
de motofes (0 valor das pe<;as, fomecidas pelo prestador do servi<;o fica !>'Ujeitoao ICMS);
LXX - recauclrntagem
on regener3J;ao de pneus para 0 usuario final;
LXXI - recondicionamento,
acondicionamento,
pintura.,
beneficiamento,
!avagetlJ, seca.gem, tingimento,
galvanoplagtia.,
anodizw;ao, corte, recortt'., polimento, plastifi~3.o
e congeneres, de objeros nlio destinados Ii induslrializaJ;3.o ou comercializaJ;ao;
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LTIII - lustr~ao de hens m6veis quando 0 servi~o for prestado para usmlrio final do objeto lustrado;
UOOII - iru.1:a1aJ;aoe montagem de aparelhos, truiquinas e equipamentos, pr~1:ados ao usuano final do servit;o,
exdusivamente com material por ele fomecido;
LXXIV - montagem industrial, pre;.1ada ao usuano fmal do servit;o, exdusivamente com material por eIe fornecido;
LXXV - c6pia. on rep.rodn~ao, por qll.aisqner processos, de documentos e outros pa.peis, plantas ou desenhos;
LXXVI - composifao grafica, fotocomposifi:io, clicheria, zincografm, litografia e fotolitografia;
LXX'VII - coloca~ao de molduras e afins, encaderna-9ao, grav~lio e dour~lio de livros, revif>w e COrtgeneres;
LXXVIII - loca;;a.o de hens m6veis, inclusive arrendamento mercantil;
LXXIX - funerais;
LXXX - aJfaiataria e co:,,1:ura,quando 0 material for fomecido pelo usuano final, exceto aviamento;
LXXXI - tinturaria e lavanderia;
LXXXII - taxidemlia;
LXXXIII - recrutarnento, agenciamento, sel~iio, coloc~ao ou fomecimento de mlio-de-obra, mesmo em eMater ten1porano,
inclusive por eJ11pregadosdo pre;.1:adordo servi~o ou por trabalhadores avulsos por ele contratados;
LXXXIV - propaganda e publicidade, inclusive prom~iio de vendas, planejamento de C3n1panhas ou sif>1emasde publicidade,
ellli>orw;aode desenhos, texto e demais ma1eriais publicitilrios (exceto sua impressao, reprodu~
ou fabri~ao);
LXXXV - veicul~ao e divul~ao de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais
10 peri6dicos);
f'- txxxvI - servi~os porlnanos e aeroportuanos; utiliz~ao de porto ou a.eroporto: ~ao;
capatazia; armazenagem int~
\txt.erna e especial; suprimento de agna, servi~os acess6rios; movimentaJ;ao de mercadoria fora do cais;
LXXXVII - advogados;
L'IC\.,"CVIII- e:ngenheiros, arquitetos, urbanistas, agronomos;
LXXXIX - dentif>w;
xc - economistas;
XCI - psic610gos;
XCII - assistentes sociais;
XCIll - rel~oes publicas;
XCIV - cobran~as e recebimentos por coma de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de titulos, su~ao
de protestos,
devolw;ao de titulo!! nao pagos, n1lIDuten~ao de titnlos vencidos, fomecimemos de pooii;ROde cobran\:a ou recebimento e outros
servi~os correll1tos da cobran~a ou recebinletlto (ef>te illciso abml1ge tambenl todos os servi~os pr~1:ados por institui~ues
autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
XCV - irlli'1:itui~oes:fina.nceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de ta1ao de cheques; emissao de
cheques adminih1rativos, transferencia de fundos; devolu~iio de cheques; hll~aO de pagamento de cheques; ordens de pagamento
e de creditos, por qualquer meio; enlisslio e renov~a.o de ca11.oesma.gnetivos; consultas em terminais eletronicos; pagamentos pot
couta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elabor~llo de ficha cadastral; aJugnel de cofres, fomecimento da
segunda via de avisos de lan~anlento de extra to de comas; emissao de cames (n~'1:e inciso na.o e.st.aabrangido 0 ressarcimento, a
inf>1itui\:oesflDlUlCeiras, de ga£>1oscom portes do correio, telegramas, tele.x e teleprocessamemo, necessarios it preb~ao de
servi~os);
XCVI - tram:porte de natureza eslritnmente municipal;
XCVII - ho:,,-pedagemem boreis, moreis, pensoes e congeneres (0 valor da alime:tlt1:l{:ao,
quando incluido no pre~o da diilria, fica
f>lljeitoao impo£>10sobre servi~o);
XCVIII - distribuic;ao de hens de terceiros em repr~ao
de qualquer natureza;
§ 1°. Os servi~os incluidos ne;.'!:e artigo, ficam hlljeitos, apenas, ao impof>10,ainda que a re£>-pect.iva
presta~ao envolva
fomecimento de mercadorias, salvo as e.x:ce~oesnele contidas
§2°. Incide, ainda, 0 nnpol;1o sohre os servii;os profissionais e tfcnicos iliio compreendidos nef>teartigo, bem como a explofai;8.0
de qualquer atividade que represente prestal;ao de servi~os e que :nlio integre etapa de it1i:r.lstrializat;aoe comerci~ao.

.;J

Art. 109_ A incidencia do impo~,t.oindepende:
I - da exif>-tenciade e;.1abelecimento fixo;
IT - do resultado econonlico Oll fillanceiro da atividade;
III - do cumprimento de quaisquer exigblcias legais, regulamentares ou administrativas, relativaE it pre;.1:a~aode servi<;os.
Se~llon
Da Nao Incidencia
Art. 110_ 0 imposto na.o incide sohre os servi<;os:
I - pref>1adoscom rela~ao de emprego;
II - dos diretores e membros de consellios de sociedades;
ill - dos trabalhadores avulsos, defmidos em lei.
Se~iiom
DaIsen~Ro
Art 111. Estii.oisentos do imposto:
I - 0 6rgao da dasse, excluida a pre;.1a~iiode servi~os que gere concon-encia com empresa privada;
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II - a associ~iio e 0 clube, nBS atividades especificas, culturais, esportivas, recreativas ou beneficentes, excluida a pr~ao
de
servi~oo que ge1'econcorrencia com empresa privada;
III - 0 ef>-petil.culocircense e teatral, hem como a promo<;ao de concerto, recital, "show", fef>1ividade,eA'}>OSi.;ao
e atividade
correlata., cuja receita se destine a fun assistencial devidamente comprovado perante a Secretaria Municipal de Fazenda;
IV - As atividades de : Lavadeira, passadeira, arrumadeira., faxineira, cozinheira, jardineiro, carroceiro, sapateiro, doceira,
padeiro, copeiro, gar~om, engraxate, vigia, el>1ivador
.•lavador de veiculoo.
Parilgrafo iJnico. As isefl\:oes prem1as neste artigo dependem de previo reconhecimento peta reparti~ao fiscal competente, na
forma e condit;oes el>'t.a.beIecidas
por ato do Secretario Municipal de Fazenda.
Se<;li.o IV
Do Contribuinte e do Ref>'Ponsavel
Art. 112. Contribuinte do impoh10 e 0 pref>t.adordo servi~o, empresa ou proflSsional autonomo, COOlon sem ef>t.abeleciroento
film, que e,''rercesua atividade enl carat:er perm.anente ou eventual.
Parligrafo iJnico. Para efeito deste artigo, entende-se:
I - por profissional antollomo, todo aquele que fomece 0 proprio trahalho, senl vinculo empregaticio, com 0 amriIio de, no
rruiximo, 2 (dois) empregados que 000 possuam a mesma habi~ao
profissionai do empregador;
II - por en1presa:
a) toda e qualquer pessoa jnridi~ inclusive a sociedB.de civil ou a de fato, que exerce atividade economica de pref>~ao de
servi~oo;
b) a pessoa fisica que admite, pMft 0 exercici(. de sua atividade pro:fissiot:m1,mais do que 2 (dois) efnpregados dou 1 (um) on
mais profissionais da mesma hab~li.o
do empregador.
Art. 113. Fica atribuida ROO construtores, empreiteiroo principais e administradores de obras hidniuIicas, de COm."1l"Ul;ao
civil ou
outras ohras semelhantes, hem como quanto aoo servi~os de momagem industrial, a.responsabilidade pelo recolbimento do iroposto
devido pelo..o;subempreiteiroo, excIusivamente de mao-de-obra, ainda que 0 pagamento dos servi~os s~a feito diretame.nte pelo dono
da ohm. ou contratante.
Art. 114. Os coru:trutore...'i,os empreiteiros pftncipBis ou quaisqner ('UHOS cootratantes de obra.s de conf>1:fll;;aocivil silo
re::.'ponsaveispelo inlpo:>todevido por empreiteiros ou subempreiteiros MO el>'iabelecidosno Municipio.
Art. 115. Todoo aqueles que se utilizarem de servi~oo prestadoo por empresa ou profissional aut6nomo sao solidariamente
responsaveis pelo pagamento do imposto relatives aos servic;os a eles pref>1adosse nao exigirem dos mesmos a comprovac;ao da
rel>"'Pectiva
inscrit;iio fiscal no 6rglio competente.
Paragrafo tinico. Quando 0 prestador do servi~o, ainda que autonOOlo, 000 fizer prova da sua inscri~llo fIScal, 0 usumo devera
reter 5% (cinco por cento) do total pa.go pelo servit;o prestado e rec:olhe-Ios aos cofres do Munidpio.
Art. 116. 0 titular do estabelecimento e solidarianlente responsavel pelo pagamento do iroposto relativo it. explo~ao
de
rrulquinas e aparelhos pertencentes a terceiros, 000 e,1abeIecidos no Municipio, quando instalados no referido e.<rtabeleciroento.
Parligrafo unico. E considerado responsavel soIidario, 0 locador das nl.8.quinas e aparelhos de que trata este artigo, quanto ao
imposto devido pelo locatario, ef>1abelecidono Municipio, e relativo Iiexplora~iio daqueles hens.
Art. 117 . .Aspessoas fisicas ou juridicas, alcaru;adas por imunidade on isen~llo do irnpof,10,f>'Ujeitam-seas disposi~oes previstas
noo artigog anteriOfes.
Set;li.oV
Da Base de Citlculo
.Art. 118. A base de calculo do impob10 e 0 pre~o do servi~o, assiro entendida a receita bmta a ele correspondente.
§ 1". Para os efeitos deste artigo, considera-se pret;O tudo 0 que for cobr-ado em virtude da presta¢o do servi~o, em dinheiro,
bens, servi~oo ou direitoo, seja na conta ou nao, inclusive a titulo de reembolso, reaju!>1amentoou di!>-pendiode qualquer natureza,
sem pr~u1zo do disposto nesta Sefao.
§ 2°. Os descontos ou abatiroentos concedidos sob condi~ao integram 0 pre~o do servi~o.
§ 3". A prel>~ao de servi~o a credito, sob qualquer modalidade, implica inclusao, na base de cakulo, dog onus relativos it.
obten~iio do fUllltlcianlento, ainda que cobrados em separado.
§ 4". Noo servi~os contratadoo em moeda estrangeira, 0 pret;o e 0 valor re...~ltante da sua conversao enl moeda nacional, ao
cfunbio do dia da. ocorrencia do fato gerador.
§ 5". Na falta de pret;o, e tomado como base de caIculo 0 valor cobrado doo usuarios ou contratantes de servi.t;OOsimilares.

J~

\if\~

Art. 119. Na prel>"1at;aodog servit;oo a que se refere os iru..-isooXXXI, XXXIII e XXXVI, do paragrafo 1", do artigo 108,\0
impol.10 e calculado soht'e 0 pre;;o, deduzidas as parcelas COrref>lXJ1ldentes:
I - ao valor dos mate:riais fOfilecidoo pelo prestador do servi~o;
.(
n- ao valor das subempreitadas ja. tributadas pelo Municipio.

17

\

i-

Codigo Tributario do Municipio de AREAL - RJ
Art. 120. Nos servi~os contratados por adminisf.ra(;ao, a base de calculo compreende os hononirios, os dispendios com mao-deohra e encargos sociais, as despesas gerais de ~ao
e outras, Wtlizadas direta ou indiretamente pelo prestador.
Art. 121. N~ ~orpor~o~
imohili~,
9-uando 0 coostrutor cunmlar a sua quaIidade com a de proprietario, promitente
ou pfUIDfteute ClXlilO1:llirtO do tefl'eDO on de suas ~OIX
ideaii;. a base de calculo e 0 pre~o cOfitratado com
os adquU'en1:esde uru.dades ant6nomas, relativo as cotas de c01h>irucao.
§ 1°. Na hipotese prevista neste artigo, s6 e admissivel dediJzir do pre~o 0 valor das subempreitadas e dos materiais de
constroerao proporcionabnente as fraeroes ideais aIienadas ou compromissadas.
§ 2°. Consideram-se, tambem, compromissadas as ~oes
ideais vinculadas as unidades au1onomas contrntadas para entrega
futura, em pagamento de hens, servi~os ou direitos adquiridos, inclusive terrenos.
§ 3~. Quando nao forem especificados nos contratos os pr~os das fra~oes ideais de terreno e das quotas de com,.tru~ao, 0 pre~o
do Servl~Osera a difer~a entre 0 valor total do contrato e 0 valor resultante da multipli~ao
do prer;o de aquisir;ao do terreno
pela fra~ao ideal vinculada Iiunidade contratada.
C0i11Pffi.i:I0.r. ClXlil~O

Art. 122. Nas demoli~oes, inclui-se no pre~o dos servi<;os
provenientes do desmont.e.

0

montante dos recebimentos em dinheiro ou em materiais

Art. 123. No caso de estabelecimento que represente., sern faturamento, ernpresa do mesmo titular, sediada fora do Municipio, a
base de cil.lculo compreende todas as despesas necessanas it manu~ao
desse estabelecimento.
Art. 124.0 montante do itnp<n,1:ointegra a base de caIculo, sendo obrigat6rio
onus tributario incidente sobre Ii pre:,1:ar;aodo servi~o.

0

respectivo destaque para fins de indicar;Ao do

At-t. 125. Quando se tratar de pr~a:o
de servi~o sob a forma de trabalho pessoal do pr6prio confribuinte, 0 imposto deve ser
pago anualmente., de acordo com os incisos I, II e rn. da 1ahe1a constante do llrtigo 128, tantas vezes quantas forern as atividades
exercidas.
Art. 126. Quando os servi~os a que se referem os incisos I, IV, VII, XXIV, LI, UCXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC e XCI, do
paril.grafo 1<>, do artigo 108, forern prestados pol' sociedades uniprofissionais,
imposto sera (;ll}culado em rela~ao a cada
profissional ha.bilitado, s6cio, empregado ou nao, que preste servi~o ern nome da sociedade, embora assumindo ~'ponsabilidade
pessoal, nos termos da lei aplicl1vel, da seguinte forma:
I - ate 2 (dois) empregados na.o qualificados para cada socio, empregado ou nao, devidament.e habilitado: IMPOSTO: 1 (uma)
UF A pol' mes, em relw;ao a cada profif>'Sionalhabilitado, s6cio, empregarlo ou nao;
II - mais de 2 (dois) empregarlos na.o quaIificados para cada sOcio, empregarlo ou nllo, devidamente habilit..ado;
a) IMPOSTO: I (uma) UF A por mes, em rel~ao a cada profissional habilitado, sOcio, empregado ou nao;
h) IMPOSTO: 0,5 (cinco decimos) da UFA por roes, em rel~
a cada empregarlo na.o qualificado que ultrapasse 0 limite
previsto no inciso anterior.
Paril.grafo iJnico. NAo se consideram uniprofissionais, devendo pagar 0 imposto sobre 0 pre~o dos servi~os pre,1:ados, as
sociedades:
I - cujos socio:>nllo possuam, todos, a mesilla babili.t.a\:iioprofissional;
II - que tenham como socio peh'Soajuridica;
ill - que tenham natureza comercial;
IV - que e~am
atividade diversa da habilit.a~iio profisf>'ionaldos s6cios.

°

Arl. 127. Quando 0 sujeito passivo, em seu estabelecimento ou em outros toeWs, exercer atividades distintas, slloordinadas a
nmis de uma forma de 1ribut~io, devera. observar as seguintes regras:
I • se uma das atividades for tributlivel pelas receitas e outra por imposto fixo, e se nil. escrita fiscal niio estiverem separadas as
operw;oes, 0 imposto rdativo it primeira atividade sem. ltpurado com base na ree.eita total, sendo devido tambem 0 imposto
relativo a segunda;
II • se as atividades forern 1ributA.veis por aliquotns diferentes. indusive se alcMlvadns por dedu~oes 0\1 por isen\:oes, e se
na escrita fiscal oao estiverem separadas as operw;oes, 0 imposto sera calculado sobre a receita total e vela aliquota mais elevada.
Seerao VI
DaAliquota
Art. 128. 0 imposto e ca1culado de acordo com a seguint.e t.ahela:
1.
PROFISSIONAIS AUT6NOMOS
u~A
1.1. Referido nos itens:
I, VII, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIX
1.2. Referido nos itens:
IV, "
XXIV, XXXVII. XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L LI. LII, UII, LXVIII, XCIX
1.3. Referido nos itens:
:x.XXVIII, xxx. XXXVIII, XXXIX, LXIV. LXXVII, LXXXII, XCIX
1.4. Referido nos itens:
IX, LVII, LXXII, LXXX, XCIX

11'

i

2.0
1,0
0.6
0,4

1.5.
1.6.

Referido no iten:
XCIX
Referido no rten LlX" ietra "b", por ano:
POI'

1.7

2.
2.1.

3.
3.1.
/
3.2

3.3
3.4

3.5.
3.6.

0,2

mesa:

a) Pequena
b) Grande
Referido no iten LIX, lelra "f", pol' ano:
Porm8.quina:
a) Pequerm
b) Grande
SERVIyOS PRESTADOS POR SOCIEDADE lJNIPROFISSIONAL
Referido nos item:
I, IV, VII, XXIV, LI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, pormes:
a) POl'profissional (ate 2 (dois) en1pregados para cada s6cio, empregado ou nilo
b) POl'empregado (acima de 2 (dols), nio qualificado
SERVIQOS TRIBUTAVEIS PELARECEITABRUTA
Rcl'erido nos itens:
XIV, XXI, XXII, pormes
4..
Referido nos itens:
II, ill, V, VI, XXIII, XXXV, XL, XI.lI, XLIV, XLVIII, XLIX, LXII, Lxx., LXXIII, LXXIV, LXXVI,
E
XCVII, pormes
Referido nos itens:
LV1II, LXXXIV, LXXXV, XCV1, pol' mes
3%
Referido nos it.ens:
vlII, XV, :xx, XLI, XLill, XLV, XLVI, XLVII, LIV, LVI, LXVI], ~
LXIX, LXXI,
LXXII, L"XXV,LXXVII, LXXIX,LXXYJ, L&."XXIII,XCIV, XCV, XCIX, pol' n~s
Referido nos itens:
LIX (te1ras: a, b, C, d, e, ~ g) e LX, pOl'mes
Referido nos itens:
XXXI, XXXII, XA.'"XIII,XXXIV, :xxA'VI, pormes

+~

XH

2,0
4,0

2,0
4,0

1,0
0,5

I-'KK VIII..

1%
2%

5%
5%
2%

Se~li.oVII
Do Arbitramento
Art. 129. 0 valor do impoh10 sera ~ado
a partir de uma base de cwculo arbitrada, sempre que se verificar qualquer das
seguintes hip6teses:
I - nlio POSf>'Uir
0 sujeito passive., ou deixar de exibir, os elenlentos nec:essmos a fLScalizal;aodas oper8.l;0es realizadas, inclusive
nos c.asos de perdu., extravio ou inutiliza~ao de livros ou documentos fiscais;
II - serenl omissos ou, pela. inobservilncia de fonnalidades intrinsec:as ou extrirlEecas, nlio merecereDl fe os livros ou documentos
exibidos pelo sujeito passivo;
III - exif>1enciade Bios qualificados eDl lei como crimes ou contraveDf0es ou que, mt:f>IDO
sem essa. qualifica(:lio, sejam
pra:ticados com dolo, fraude ou simula~io, at.os esses evidenciados pelo exame de livros I.'. documentos do sujeit.o passivo, ou
apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos;
IV - nao prestar 0 sujeito passivo, ap6s regularmente intimado, os esclarecimerrtos exigidos pela fiscaliza~ao, prestar
esclarecinlentos insufidentes ou que nllo merel;anl fe, por inverossimeis on falsos;
V - exerdcio de qualquer atividade que constitua fato gerador do impo::.""to,
sem se encontrar 0 sujeito pllSsivo devidamente
inscrito no 6rgao competente;
VI - prntica de subfaturamento ou contrata!;ii.o de Sel"\rit;OS
por valores abaixo dos pret;os de mercado;
VII - flagrante in.suficiencia do imposto pago em face do volume dos servi(:os prer:.1ados;
VIII - servi.;os prestados sem a determin~ao do pre~o ou a titulo de cortesia.
§ 1°. 0 arhitramento referir-se-a, exclusivamente, aos futos ocorridos no periodo eDl que se verilicarem os presE.'Up0f,1os
mencionados nos incisos deste artigo, e cessara. apOs 0 sujeito passivo sanar as irregularidades que motivaram a aplicm;a.o do
meslllo.
§ 2°. Do imposto r~"'Ultantedo arhitramento serio deduzidos os pagamentos realizados no pe:riodo.
§3°. 0 arbitromento teea sempre por base fepres~ao
circum.1anciada, oferecida pela autoridade fiscal soh a re&'poDSabilidade
da qual estiver sendo realizada a fiscaliz~ao do sujeito passivo.

Art. 130. Nas hip6teses previE.1asno artigo anterior, 0 arhitramento sera fixado pelo Agente do Fisco I.'. confmnada pel~
Secretil.rio de Fazenda, considerando-se os seguintes elementos:
.
•
I - Os recollrimentos efetuados em periodos idfulticos pelo mesmo ou pot" ou1ros con1ribuintes que exer~am a mesma ati'f,ri e..
••..•
e em condil;oes semelhantes;
.
II - As condi.;oes peculiares aos con1ribuintes;
III - Os elementos que exteriorizem a situal;110 econt'mica fsnan...--eira
do contribuinte;
IV - 0 pre~o corrente dos servi~os, a. epoca que se referir a apurlll;ao;
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IV - 0 pre~o corrente dos servi~os, 11epoca que se referir a apu~iio;
V - valor das n'13ikriasprimas, combustiveis e outros materiais consumidos ou aplicados durante 0 mes;
VI - honomnos de diretores, retiradas de propriet1irios, s6cios Oll gerentes, slllit..riospagos durante 0 ano a Ilmdliares, enl
atividarle na empresa., ainda que niio re~1ra.<k)S;
VII - 10% (dez por cento) do valor venal do im6vel ou parte dele, e dos equipamentos utilizados pela empresa ou pelo
profissional autonomo;
"lIT - despesas com fomecimento de itgua., luz, telefone e demais encargos mensais obrigat6rios do contribuinte.
Se~iio VIII
Da Estimativa
Art. 131. 0 valor do imposto pode ser fixado, pela autoridade fiscal, a partir de uma base de cAlcnlo estirnada., nos segui.ntes
casos:
I - quando se tratar de atividade exercida em (1l.f"'dter
prov.is6rio;
II - quando se 1nl1arde contribuinte de rudimental" organizaJ;a.o;
III - qnando se tratar de contribnirrte on gropo de contribnintes cuja e-pecie, modalidllde on volnme de neg6cios on de
atividades aconselhenl, a exclusivo c:riterio da autoridade competent.e, tratamento fiscal especifico.
'.

Art. 132. A estimativa
expref;sa em lJF A

e ftxada

anualmente, mediante despacho da autoridade fiscal competente ou ato normativo, e cleve ser

Art. 133. 0 contribuinte sujeito ao reginle de e,.<;1.irilll1iva
pode, a criterio da autoridade competente, ficar di£;pensa.dodo uso de
livros fiscais e de emitir documentos da mesnla natureza.
Art. 134. Quando a estimativa tiver fundanlento no inciso Ill, do artigo 131, 0 contribuinte pede optar pelo pagamento do
impm:to de acordo com 0 regime normal, desde que sa:tisfeitas as exigencias legais.
paragra.[.:>(mico. A o{>!;a.oprevista ne::.1:.e
artigo deve set manife::.'t..1.da
por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
pnblica~ao do ato nonnativo ou da ciencia do despacho que ef>1abel~a a inclusao do contribuinte no regime de e1:imativ~ sob
peni:!. de predusao.
Art. 135.0 reginle de e.1imativa valerit pelo prazo de 12 (doze) meses, pron"og8.veis por igual periodo, sucessiV"dmente,caso
nao haja manife~iio
da autoridade competente.
Art. 136. A autoridade fiscal competente pede cancelar 0 regime de estimaUva on rever, a qualqner tempo, a base de cAlcnlo
estitnada., inclusive sen1pre que ocon'erem a.lteral;oes nos pre\-os ou tarifas cobradas.
Art. 137. 0 contribuinte abrangido pelo regime de e:."1:imativapode, no prazo de 30 (trinta) mas, a contar da publi~li.o do ato
nomlativo on da ciencia do fe'peetivo de-pacho, itnpugnar 0 valor e1.imado.
§ 1". A itnpugna..;a.oprevb1:a no "caput" de::.1:.e
artigo MO tern efeito suspensivo e cleve mencioDar, obriga:torianlent.e, 0 valor que
o interessado reputar jUf>10,assinl como os elementos para a sua aferi<;lio.
§ 2". Julgada procedente a inlPU~a.o,
a diferen~a a maior, recolhida DR pendencia da decisao, e a.provl:'.it.adanos pagamentos
seguintes on ref>1ituida8.0 contribninte, se for 0 caso.

Se<;aoIX

DOPAGAMENTO
Art. 139.0 inlJx};:,1.Q
e pago no Municipio:
I - qnando 0 servii;o for pre'tado H1mves de ei.abelecimento situado no seu terrrt6rio, se;ja sede, filial, agencia, sucureal ou
esc.-it6rio;
II - quando, DR faha de eb1abeleciment.o,honver dOfuicilio do preb'tador no seu 1errit6rio;
ill - quando a execur;ao de obras de coru.1:ru<;aocivil loca.lizar-se no seu territ6rio;
IV - quando 0 prel>1adorde servi<;o, embora aut6nomo, ainda. que nele rJiio domiciliado, venha exercer atividade no seu
territ6rio em camter habitual ou petUWlente.
Art. 140. 0 conlribuinte, cuja atividade for tribut1ivel por importfulcia fL"{8. annal, deve pagar 0 ifilpot>"ID
do segninte modo:
I - no primeiro anD, antes de iniciar as aUvidades, proporcionalmente ao rmmero de meses compreendidos entre 0 da inscri~iio e
o ultimo do exercicio;
II • nos anos subseqiientes, DR forma e nos prazos fIXados por ato do iSecr-"tiil':io !-v1llllicipsl & F&2~
III - em ate 30 (trinta) dias, a c:ontar do despacho proferido enl seu requerimento, quando os ca1culos tiverem que set
precedidos de diligencia fiscal.
<
IV - 0 resgate anual do inlpOl>"to,antes de expirado 0 prazo de pagamento cia 1a pte::.1:a.I;ii.o,
<lara.ao contribuinte 0 direito ao
desconto de 20% (vinte por cento) sobre 0 imp0f>10devido.
'

i

'1)<
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Art. 141. 0 contrihuinte que exerc:er atividade tributlivel some 0 pre~o do servi~o, independentemenie de recebe-Io, fica
obrigado ao pagamemo mensa! do impoa"to,na forma e ilOO prazoo fixados por at.o do Sec:retario Municipal de Fazenda.
§ 1°. Nos recebimentos poh1eriores Ii preb1a~ilodos servi~os, 0 mes de competencia e 0 da ocorrencia do fato gerador.
§ 2°. Quando 0 con1ribninte. antes on durante a pre.1:aI;1lodo servico receber, pessoalmente. on por intermedio de t.erceiro,
dinheiro ou hem como princlpio de pagamento, sinal, ou adiantamento, deve recolher 0 impof,10sobre os valores recebidos.
§ 3". Incluem-se na nonna do par3.grafo anterior as pem1I.Ital;oes de servit;os ou quaisquer outras con1raprest.aJ;oes
compromissadas pelas partes, em virtude da pre.1at;lio de servi~os.
Art. 142. Quando 11 pre.1at;ao de servi<;o contratado for dividida em etBpas e 0 pre~o em parcelas, considera-se devido 0
inlpOa"1:o:
I - no mes em que for concluida qualquer etapa a que e.1iver vinculada a exigibilidade de uma parte do pre\=o;
II - no mes do vencimento de cada parcela, se 0 preco deva ser pago ao longo da execut;ao do servico.
§ 1°. 0 saldo do pre~o do servi~o compoe 0 movimento do mes em que for concluida ou cessada a b'lla prel>~lio, no qual
devem ser integradas as importancias que 0 pre::.1:adortenba a receber, a qualquer titulo.
§ 2°. Quando 0 pre<;o e.1iver expresso em quantidades de indices monef1i.riosreajusmveis, deve ser feita sua conversiio pelo
valor reIativo ao roes que ele deva integrar.
§ 3°. 0 imprn,10 devido por estabelecimento de ensino podera ser pago atraves de ~ilo,
pdo Mur.ricipio, de bolsas de
e<>"tudo,
observados os requisitos estahe1ecidos em Regulanlento.

CAPITULO II
DAB OBRIGA<;OES ACESs6RIAS
Set;ao I
Disposi~oes Gerais
Art, 143. T oda pesso~ fisica ou juridica~ contribuinte ou. inclusive se imune ao imposto. ou dele isenta. que. de qualquer modo.
participe da Rtividade relacionada, direta ou indiretamente, com a preBt~ao de servi9OS, estB.obrigadu .• salvo norma em contrario,
ao cumprimento da.s obrigav3es deste capitulo e da.sprevb-t.asna legis1acao tributaria.
Art. 144.0 conlribuinte pode ser autorizado a utilizar-se de regime especial para emissao e escriturar;ao de documentos e livros
flSC&s, inclusive airaves de processumento e1elromco de dados, observando 0 disposto no artigo 95, desta lei.
Paragrafo umco. 0 pedido de regime especial deve ser instruido com 0 "fac-simile" dos modelos e sistemas pretendidos.
Sec,raoll
Da Inscri<;ao
Art. 145. A pessoa. fisica ou juridica, cuja atividade esteja sujeita. ao imposto, ainda que isenta dest..eou dele imune. deve
inscrever-se no Cadastro de A1ividndes Econ6micas, antes de iniciar quaisquer atividades.
Art. 146. E tambem obrigado a inscrever-se no Carlal>1rode A1ividades Economicas aquele que, embora nlio e.1abelecido no
Municipio, exerr;a no telTit6rio deste atividade sujeita ao imposto.
Art. 147. A inscric,raodeve ser feita:
I • airaves de solic~ao
do conlribuinte ou de seu representante legal, com 0 preenchimento de fomwlario proprio; e
n - de o:ficio.
Panigrnfo umco. Efetivada a inscri.;oo. e fomecido ao contribuinte urn documento de identifiC<l9oo,no qual esta indica-do 0
n\lmerO de inscri~ao, natureza de SUfi Rtividade e demnis dados indispensa.veis It sua. earacleI'iza\'.ao e.orno pre.stador de serv:i\:os, 0
qual deve constar, obriga:toriamente, de todos os impressos fiscais que utilizar e de todas m:;petic,roesque apresentar a Fazenda
:r-.1unicipal.
Art. 148. As ca.racteril>1icasda inscri<;iiodevem ser permanentemente atualizadas, ficando
qualquer al1:eraJ;aodentro de 30 (1rinta.)dim:;,contados da data de sua ocorrencia.

0

contribuinte obrigado a comunicar

Art. 149.0 contribuinte e obrigado a comunicm: a cessa¢o da Rtividadejunto a repartic,rao fiscal competeute. no prnzo de 30
(trinta) dias, contados da data de cessacao da ativid<'t.de.requerendo a respectiva baixa da inscri.;tio..
§ 1 Verifieadn. Ii ces~ao da Rtividade sern re.querimento de bnixa, Ii inseri\'ao pode ser canc.elada de oflcio.
§ 2°. A baixa ou 0 cancelamento de oficio cia inscric,rao nao implicam quitacao de quaisquer obrigavQes e debitos de
respoIlSllbilidade do contribuinte, porventura. existentes.
\
0

•

~yl\i~~

Art. 15~. 0 Poder Executivo e~1abel~cera..os modelos de ~OCUtl1~ntose formuMrios, assim como os pro~e.dimentos e
normas pertmentes ao processamento da mscn~
e da respectl'\'R bmxa ou cancelamento no Cadastro de Ativldades ECOn01ll1
do Municipio.
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Se<;iioIII
Dos Livros e Documentos Fiscais
Art. 151. 0 Poder Executivo inJ,1:ituiraos mode1os de livros, notas fi.«cais,mapas de escritura;;l!o, e den1ilis documentos fiscais a
serem utilizados pelo pres--Jildorde servii;oE, par-a coIltrole do pagame.nto do impOh10.

Art. 152. E obri~iio de todo contribuinte e..-.cibirlivros fiscais e comerciais, os comprova.ntes dB. escrita e os documentos
imtituidos por lei, regulamento e demais atos normativos, hem assim preslar infonna~oes e esclarecimentos sempre que solicitados
por servidores encarregadoo dB.fiscaJiza.~ao do impOli;tO, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da respectiva intirna.<;ao.
Art. 153. Os livros e documentos devem permanecer no estabelecimento daque1es que ef>1ejamobrigadoo a pos~lli-Ios, a
disposicao da ftsca.lizacao, e dele somente podem ser retirados para os escrit6rioo de contahilidade FegTh1:rados,ou para atender
requisi~llo das autoridades cornpetentes.
Art. 154. Nos casoo de perda, extmvio ou inutilizacao de livroo f1Scais, 0 contribuinte fica obrigado a comprovar 0 montante
das OpeI'3J;oesescrituradas, ou que deveriam ter sido escrituradas nos referidoo lh'l"os, para efeito de verificru;ao do pagamento do
irnpo~1o,sob pena de arbitramento da base de calculo.
Art. 155. 0 Secretario Municipal de Fa.zenda pode exigir a autentica<;ao dos documentos flSCais a sere:m utilizados pelo
conlribuinte e fix:ar 0 respectivo prazo de validade.
Art. 156. Nao tetll aplicacao quaisquer dispositivos excludentes ou limitativos do direito de examinar livros, arquivos e
documentoo, pa.peis e efeitos comerciais ou flScais do contribuinte ou de quaisquer pessoas, ainda que ise:ntas ou imunes do
irnposto, nem da obrigw;ao de exibi-Ios.
Art. 157. Os livros ohrigat6rios de escritura~ao comercial e fiscal e os comprovantes dos lan\;amentos ne.les efe1uados devem
ser conservados pelo prazo de 5 (cinco) anos.
CAPITIJLO III
DA FISCALIZA<;AO
Art. 158. A fiscaliza\:ao do imposto compete it. Secretaria Municipal de Fazenda e sera exercida sobre todas as pessoas, fisicas
on juridicas, contribuintes ou nao, que e!>1iveremobrigadas ao cumprimento de dih'POsi~oesda.legisla~ao do irnpo~10,hem como em
reIacao as que gozarem de imunidade ou isen~ao.
Art. 159. Quando vftima de enlbat'aco ou desacato no exercicio de SUBS fun~oes, on quando seja necessaria a efetivar;ao de
medidas acauteladoras de interesse da Fa.zenda Municipal, ainda que Dllo se configure fato defmido como crime, 0 servidor fiscal,
diretamente ou pot"intermedio da reparti~ao a que pertencer, pode requisitar 0 auxilio das autoridades policiais.
Art. 160. Os regimes el>"'Peciais
concedidos ao contribuint.e para 0 cumprimento de suas obrigw;oes podem ser cassados, ae os
beneficiarios procederem em desacordo com as nonnas fixadas pard. ~lla concessao.
Art. 161. 0 Secretario Municipal de Fa.zenda pode submeter 0 contribuinte a si,,1ema e~-pecial de controle e fiscalizacao do
impo:,to, sempre que julgar insatisfat6rios os elementos com."tantesdos documentos, livros fiscais e comerciais.
Art. 162. 0 pagaroento 000 imporla em quital;ao do credito tributario, valendo somente como prova de recolbimento da
importancia referida na guia" e, em wnseqiiencia, nao ex:olleF..ndo(;I ,::ontribuinte de qualquer diferen;a que venha a ser 1l}-'U1'8.da,
de
acordo com 0 dh--postona Lei.
Art. 163.0 conhecimento de pagamento de um credito nao importa em pre:mn~ao de pagamento de credit os allteriores, hem
como de outros difererites e referentes a trihutos diversos.
Art. 164. Podera a Adr.oini~1.ra~aotrihutaria atribuir ao sujeito passivo 0 dever de antecipar () pag.arnenio sem previo exame da
Autoridade competente.
§10. 0 pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos de51e artigo, extingue 0 credito, sob condi<;ao resolutoria da ulterior
homologw;ao do l~amento.
§2°. Nao influem sobre a obri~ao tributaria quaisquer moo anteriores _ homologar;llo, praticados pelo sujeito passivo ou por
terceiro visando a extinr;ao total ou parcial do credito.
§3°. Os atos a que se refere () parligrafo anterior serlIo, porem, consideradoo na apura98.0 do saldo porve:ntura devido e, SendO~'
caso, na imposit;3.o de penalidades, on 1mB. gra.duat;ao.
Art. 165. No caso de 1ributoo recoIhidos por iniciativa do con1ribuinte, sem lan~amento previo pela repartit;lto competente,
sem 0 recolhimento concomitante das moras ou qualquer outro 8.crescimo devido, essa parte acess6ria do debito passara a cor1h1itu.
debito autOnomo, sujeito it. atual~ao
do valor a ae:rescimoo moratOrios, de acordo com as regras comuns cahiveis .
.") ')

'-'-
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CAPITULO IV
DAB PENALIDADES
Art. 166. Considera-se infrw;ao
impoh10.

0

descumprimento de qualquer obrigw;ao, principal ou acess6ria, prevista. na legislw;ao do

Art. 167. Nao sera passivel de penalidade aquele que proceder de confonnidade com decisao de autoridade competente" nem.
aquele que se encontrar na pendencia de consulla regularmente apresenta.da, enquanto nao terminar 0 prazo para cumpnmento do
decidido nesta.
Art. 168. A denUncia eh'}>OntAnea
da infrw;ao exdui apliCW;ao de penalidade, quando acompanhada do pagamento do impoh1o
devidamente atualizado e dos respectivos acrescimos mora16rios.
Partigrafo unico. Nao se considera espomanea a denilncia apresemada, ou 0 pagam.ento do imposto em. atraso, ap6s 0 inicio de
qualquer procedimento administrativo on medida. de fiscalizw;ao relacionada. com a infrw;ao.
Art. 169. As infrw;oes apuradas por meio de procedimento fiscal ficam sujeitas its seguintes multas:
I - falta de pa.gamento, quando houver:
a) dedu~oes nao comprovadas por documentos habeis;
b) erro na deterlninw;ao da base de calculo;
c) erro na identifica~ii.o da aliquota. aplicavel;
d) erro de calculo DB. apu~ao do in:lpoh10a ser pago;
e) falta de reten\?ao, se ohrigatoria, nos pagamentos dos servi\?os de 1:efceiros:Mulla: 01 a 10 UFAs.
II - faha de pagamento, quando os documentos mea.is que consignarenl a obriga~ao for-am regularmente emitidos mas nilo
escriturados nos livros proprios: Multa.: 01 a 10 UFAs;
ill - :fulta.de pagamento nos casos de atividades tributaveis por imporfAncias fiX1lS,quando omissos ou inexaios os elementos
informativoti llecessfu'ios ao larn;.amento ou a aua eonferenda: ~•..
lutUl.:80% (oitenta por emo) sohre 0 imposto apur-ado;
IV - falt.a de pagamento, quando 0 in:lpoh10tenha sido l~ado pot arbitramento h'Obreh'Ujeito
passivo regularmente inscrito no 6rgao competente: Multa: 100 % (cem por cento) sobre 0 impoh10 arbitrado;
V - falta de pagamerrto cansaOo por:
a) omissao de receitas;
h) nao emissiio de documerrto fiscal;
c) emissao de documento fiscal consignando pret;o inferior ao valor real da oper~;
d) inicio de atividade antes da inscri~ao junto ao 6rglIo competente;
e) dedu~oes ficticias e irregulares nos casos de utiliza\?ao de documentos simulados, viciados ou faIsos: Multa: 250% (duzeDtos
e einquenta por cento) sobre 0 U:npoh10apurado;
VI - :fu1ta.de pagamento, quando houver reteDi;ao do impo::.1:0devido por terceiros: Mulla: 250% (duz.entos e cinquenta. por
cento) do valor do impoh10retido.
VII - :fu.ltade pa.gamento, total ou parcial, nas bip6teses nilo prevk1:as nos incisos anteriores: Multa: 50% (cinqUeDta por cento)
sobre 0 irnpof.10devido;
VIll - inexistencia de documento fiscal: Multa.: 01 (oma) UFA, por modelo e.'C1givel,por mes ou frw;ao, a partir da
obrigatoriedade;
IX - enussao de docUluento em. desacordo com os requisitos exigidos pela legigIw;ao: Multa.: 01 (unla) UFA, por especie de
ir~ao;
X - impressao de documento fiscal sem autorizaJ;ao previa: Mulla: 01 a 05 UFAs, aplicavel ao inlpre..<;sore 1 a 10 UFAs, ao
llh'Uario;
XI - impressao de documento fiscal em. desac.ordo com 0 modelo aprovado: Multa: 05 (cinco) UFAs, aplicivel ao inlpressor e
0,5 (cinco decimos) da UF A, por documento emitido, aplicavel ao emitente;
XII - impressao, fomecimento, posse ou guarda de documento fiscal, quando falso: Multa.: 01 a 10 UFAs, aplicavel a cada
infr~iio;
XIU - inutilizw;ao, extravio, perda ou nao conserva.;.ao de documento fiscal por 5 (cinco) anos: Multa.: 01 a 10 UFAs, por
do.."llIIlento;
XIV - u"rexistencia de livro fiscal: Multa.: 01 (uma) lJFA., por modelo exigfveI, por roes ou fi:"al;ao, a partir da obrigatoriedade;
Xv - falta de autenticaciio de livro fiscal, quando obrigat6ria: Multa: 01 (uma) l1FA, por livro, por mes 011fFai;ao, a. pa.t1ir da
obrigatoriedade;
XVI - falta de regih1rO de documento relativo a servi~o Preh1ado, inclusive se isento ao impOh10:Multa: 01 a 05 UFAs, por
documento nao registrado;
xvn - escritu~ao atrasada de livro fiscal: Multa: 01 a 10 UF As pOT livro, por mes ou :t"i'w;llo;
XVIII - escriturw;ao de livro em desac.ordo com os requisitos exigidos pela legi.~a.;.ao Multa.: 01 a 20 UF As, por ~-pecie de
~w;ao;
~'
XIX - inutilizW;ao, extravio, perda ou nao conservw;ao de livro fiscal por 5 (cinco) anos: Multa: 02 (duas) VFAs, por livro;
XX - regih~o no livro fiscal, em. duplicidade, de documentos que gere dedu~oes no pa.gamento do impoh10: MuIta: 10 (d~)
UF As, por regtmo;
XXI - adultera~ao de livro fiscal e outros vicios que influenciem na apu~i'I.o do credito fit.;eal: Multa: 10 (dez) lJFAs, por .
periodo de apura1;ao;

23

•.
a

~

C6digo Tributario do Municipio de AREAL - RJ
xxn - inexisfincia de inscrit;:ao cadastral: Multa: 01 a 10 UFAs, por ano ou frat;:ao, se pessoa fisica;
XXIII - falta de comunicm;a.o do encerramento de atividade: Multa: OS (cinco) UF As;
XXIV - faha de COnnmiCIlt;:3.0
de quaisquer modifi~oes
cadastrais ocorridas, em face dos dados COIlSf.ant.es
do fommlano de
inscri~llo: Mulm: 01 a 20 UP As, por roes ou fra~ao, contada da ocorrencia do fato;
XXV - omissao ou indicas;ilo incorreta de inf~oes
on de dados necessanos ao controle do pagamento do impob10, seja em
formnIario proprio, guia ou respo::."ta.
a intinla{:ao: Mult.a: 01 a 20 UFAs, per f01IDulario, guia ou por info~1io;
XXVI - faha de entrega de info~oes
exigidas pela legisl~iio, na forma e nos prazos legais ou regulamentares: Multa: 01 a
20 UP As, por mes on fra{:a.oque transcorrer sem 0 cumprimemo da obri~ii.o;
xxvn - negar-se a e."ll:ibirlivros e documentos de escrita. fiscal que interessar a fiscalizat;:ao. Multa: 01 a 10 UF As;
XXVIII - deix:ar de cumprir qualquer outra obriga~a.o acess6ria estahel.ecida ne,te c6digo ou enl regulamento a ele referente.
Multa: 01 a 10 UF As.
§ 1u. A aplicas;ao das multa.s previstas nos incisos 'VIII a XXVI, deste artigo, e feita sem prejulzo da exigencia do imposto
porventura devido on de outras penalidades de carater geral fixadas ne:.1alei.
§ 2°. 0 pagamento da multa MO exime 0 infrator do cumprimento das exigencias legais e regulamentares que a tiverem
determ.inado.

§ 3°. As multa.s fL'alrlas em percentagen'" de valor devem te.r 0 limite minimo de 1 (uma) UPA.
§ 4°. As multa.s previstas neste artigo, deeorrerrtes da faha de pagamento do imposto, exeetuadas as prem1as nos incisos V e V1.
sofreriio as redu~oes discriminadas, desde que 0 contribuinte renuncie a qualquer apresen~ao de defesa ou recur:so:
I - 30% (trinta por cento), se 0 credito tributario apurlldo em Auto de Infrll~ao for pago no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da ciencia do Auto;
II - 20C!/o (vinte por cento), se 0 pagamento for realizado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciencia do Auto.
TITULO
VII
DAS TAXAS EM RAZAo DO EXERCicIO DO PODER DE POUCIA
CAPITUWI
DA TAXA DE UCEN<;A PARA LOCALIZA<;Ao E FUNCIONAMENTO

SeeaoI
Dil Obri~iio

Principal

Art. 170. A taxa rem como fato gerador 0 exercicio regular, pelo Poder PUblico Municipal, de autorizm;ao, vigilancia e
fiscalizat;lio, visando a disciplinar a localizat;lio e 0 fundonamento de e:.1:abelecimentono Municipio.
Paragrafo iJnieo. Considera-se estabelecimento, para efeitos deste artigo, qualquer local onde pessoas fisicas ou juridicas
e.'re1"l;amsnas atividades.
Art. 171. Pam efeitos de 1icen~a" sil.oconsic.ier-..dos e..""iabe1ecimentos distintos:
I - os que, embora com amidade identica e perterIcerrtes a mesma pessoa fisica ou juridica" estejam situados em predios
distintos ou em locnis diversos;
II - os que, emoora no mesmo local, ainda que com atividade identica" pertenCam a diferentes pessoas fisicas ou juridicas.
Art. 172. A licen~a ahrange, quando do primeiro licenciamento, a localizaf1io e 0 funcionamento e, nos exercicios posteriores,
apenas 0 funcionamento.
Par8.grafo 1°. Haver8. incidencia aa taxa. integral e independente da data. de abertura. do estabelecimento.
Pani.grafo 2°. Havera incidencia de nova taxa no mesmo exercicio e sera concedida, se for 0 caso, a respectiva lieenea sempre
que ocorrer mu~a
de ramo de ativ'idade, modificas;a.o nas caracter1sticas do e."tahe1.ecinlentoou 1ransferencia de local.
Art. 173. Contribuinte dn. tuxa
sodedade

e.

n. pesSOIl fuiCll. 011 juridicli, seja profissional. comexdnl. industrial. produtom, extmtom,

ou associH{oo civil e instituicoo

presta.dora de sen;icos

que se e.."1:abelt\'ii.ou continue estabe1ecida

Pamgrnio imico. Na.o s.''i.ocontribuintes dn. taxa a. Uniil.o, os Estooos,
autaxquias e fundat;oes, os partidos politicos e os templos de qualquer culto.

0

no Municipio.

Distrito FedemL os Municipios e suas respectiws

Se~a.o II
Da Isent;:ao

Art. 174. Estao isentas da taxa:
I - as a1ividades artesanais exerddas em pe.quena ese-IDa,no interior de residendas, por:
a) deficientes fisicos~
b) pessoas com idade superior II. 60 (sessenta) anos~
~
II - as entidades sindicais dos trabalhadores, as institui\(oes de eduCat;ao e de assistincia social, entidades sociais, sem
lucmtivos. desde que ntendidos os requisitos previstos no pani.grnfo 50, do nrligo 30, desta lei;
Panigrafo umco. As isencoes previstas neste artigo dependem de reconhecimento e ni'i.odesobriga 0 beneficiario do pedido de
1icenciamento e do cumprimento das obri~oes acess6rias.

~
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Se~aoIII
Do A1vara de Li~a
Art. 175. A Iicen~a para estabelecimento e concedida mediante expedit;ao de A.lvara e te:m validade ate
exercicio, salvo nos easos de atividades transit6rias ou eventuais.

0

ultimo dia de carla

Se~aoIV

Do Pagamento
Art. 177. A concessao de licent;a inicial para e."'tabelecimentQe etetivada mediante 0 pagamento da respectiva tlLu.
§ 1°. A taxa e devida. anualmente, e toda vez que ocorrer a1terai;ao nas carac:terin1icasda licen~a concedida.
§ 2°. 0 dispo::,i:ono "caput" de.1:eartigo aplica-se ao exercicio, en1 carMer excepcional, de atividades en1 epocas espe,'iais.
Art. 178. Nao e devida a tlLu na hip&tese de mu~a
de numerw;ao ou de deno~iio
publico, nem pela concessio de segunda via do Alvam de Licen~a.
Art. 179. A taxa sem calculada de acordo com a seguinte tabela:
DA T A..XADE LICEN<;A PARA FINS DE LOCALIZA<;AO
itens
Discrimina~ao
1.
area utilizave1
1.1
Ef:tabe1ecimentos com ate 50 m2, por metro quadrado e por ano
1.2
Com 51 m2 ate 400 m2, pol' quadrado e pol' ano
1.3
Com 401m2 ate 900 m2, por metro qnadrado e por ano
1.4
Com 901m2 ate 5.000 m2, pOl'metro quadrado e por ano
1.5
Com 5.000 m2 em diant.e, por metro qnadrado e pOl'ano

do lograaouro por ~a.o do 6rgao

~/0dB.unidade fiscal
bairro/d:i:,1rito
1,50%
1,55%
1,60%
1,65%
1,50%

centro
3,00%
3,10%
3,20%
3,25%
3,00%

Art. 180. A taxa minima lan~ada para pa.gamento sera igual a:
a) 100/0(dez por cento) da Unidade Fiscal, para os profissionais liberais e autonomos.
b) 1OO%{cern por cento)da Unidade Fiscal, por ano, para os demais contribni.ntes localizados na zona fiscal bairros e di<.wtos.
c) 1500/0(cento e.cinqiienta. pol' cento)da Unidade Fisca1, por ano, para os demais contribuint.es localizados na zona f1Sc-.a!
centro.
Se~iio V
Das Obri~oes
Ace£,'Sorias
Art. 18i. 0 Alvara, tendo anexa. a guia de pagamentoda
conserv~ao.

---\

taxa, deve ser mantido em local de faci1 aces:so e em hom estado de

Art. 182. Qualquer a.Jt.erru;a.odas caracte.risiicas do AJvara deve set' requerida
que ocon'er 0 evento.

110 pr-azo de

30 (trint.a) dillS, contado da data em

Art. 183. A 1ransferencia ou a venda do estabe1ecimento ou 0 encerramento da atividade deve ser comunicado
fiscal competerrte, no prazo de 30 (trinta) dillS, contado da ocorrencia de qualquer dos eventos.

a reparti~a.o

s~a.o VI
Das Pena1idades
Art. 184. As inf~oes apur-adas ficam fmjeitas as seguintes multa.s:
I - fult.a de pagamento da ta.u: Multa: 01 a 20 UFAs;
II - funcioruunento sem Alvar.a: MnIta: 01 a 20 UF As;
III - niio cumprimento do disposto no artigo 181: Multa: 01 UF A;
IV - nao observiincia dos prazos estabelecidos nos artigos 182 e 183: Multa: 01 a 5 UF As.
Art. 185. A licen~a pode SeTcassada, a qualquer tempo, pe1a antoridade competent.e, sempre que
a legis~lio vigente.

0

ex:erclcio da atividade violar

CAPITULO II
DA TAXA DE LICEN<;A PARA FUNCIONAMEl\TTO EM HORARIO ESPECIAL
Se~aoIPrincipal
Da Obriga~ii.o

J\

Art. 186. A taxa tern como faio gerador 0 exercicio regular, pelo Poder PUblico Municipal, de auto~a.o,
vigiliinciai
fiscaliz.a.;ao, ·..-isandoa discipliuiJ1' 0 funcionamento de e.'1:abe1ecimento110 Municipio, em regime de hor-mo e.--pecial,median1£
p1'on'o~ao ou am.ecip3.\:l1odo hor'drio de funcionamento normal.

2S
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Art. 187. A licenc;:asomente

e concedida

se

0

contribuinte houver recolhido a taxa a que se refere

Art. 188. A licen<;a cleve conter, obrigatorill1IleIlte,
prazo de va1idade.

0

0

capitulo anterior.

periodo de funcionamento especial requerido, que sera considerado sell

Art. 190. A concess3.0 da.licen~a para funcionamento em homno especial
correspondeme.

e efetivada. mediante

0

pagamento antecipado da. taxa.

Art. 191. A taxa e devida pOTdin, por mes on poT ano, e calculada de aeoTdo com a seguinte t.ahela:
1.1 ANTECIPA<;:AO
QTD. UNID. FISCAL:
Ate 2 (duns) horns
a) Pordia
0,15
b) Pormes
0,05
1,5
c) Porano
Mais de 2 (duas) horns
a) Por dia
0,25
b) Pormes
0,5
c) Forano
2,0
1.2 FRORROGAc;;:Ao
QTD. UNID. FISCAL
Ate 1 (uma) hora
a) Pordia
0,15
b) Pormes
0,05
c) Porano
1,5
Ate 2 (duas) horas
a) Pordia
0,25
b) Pormes
0,5
c) Por ano
2,0
Ate 4 (quatro) horas
a) Pordia
b) Pormes
c) Por ano
Mais de 4 (quatro) horas:
a) Pordia
0,25
1,0
b) Pormes
10,0
c) Por ano
Art. 192. Fica 0 Secretario Municipal de Fazenda autorizado a flXM 0 prazo de reeolhimento da taxa, de eonformidade com a
tabela prevista. no artigo anterior.
Se~3.0n
Da Obrigac;:ao A£esf>'6ria
Art. 193.0 comprovante do pagarnento da ta.1ffi deve se:; obrigatoriamente afixado junto ao .A.lvarade Liceni;a, obse:rvado 0
di::.-postono artigo 181.
Sec;:aoill
Das Pena1idades
Art. 194. A inft'al;3.0apurada pelo ful1cionanle:tlto de estabelecimento em regime de hormo el>--pecial,
sem
corre.:pondente, f>lljeita0 infrator Ii multa de 1OO~/u(eern pot cento) sobre 0 seu valor atualizado.
Art 195. Multa de 01 a 10 UFAs

e inl~1:a

0

pagamento da m..'.{a

quando dafa1tadecUfi1primento do artigo 193, desta lei.

CAPITULO ill
DA TA."XADE UCEN<;:A PARA PUBLICIDADE
~~I
,
Da Obrig3.l;3.0Principal

~

Art. 197. A taxa tern como fato gerador 0 exercicio regular, pelo Poder PUblico Municipal, de auto~llo,
vigilancia e
fis(:alizaJ;ao, visando a disciplinar a explorru;ao de meios de publicidade ao ar livre ou em locais expostos ao publico.
Plif1lgrafo lmieo. A exibi<;ao de publicidade de qualquer natureza ou fm.alidade somente e admitida se os anuncios for
compativeis com 0 local e a paisagem.

(
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Art. 198. Contribuinte dB.ta'!UI. e a pessoa :flsiCftou juridiCft que promover qualquer especie de publicidftde 11.0 ID' livre ou em
locais ex:po<>"1:os
ao publko ou que e.."q)IOFa.f
ou utilizM, c.om objetivos e.omerciais, a divul~lio de anuncios de terceir.--os.
Se~aoII
DaIsen~lio
Art. 199. Estio isentos da taxa:
I - os animcios colocados no interior do e:.'tabelecimetrto mesmo que visiveis fr.j exterior;
n - a col~ao e a sub£.1.ituic;a.o,nas fachadas de casas de diversoes, de amlncios indicativos de filme, pe~a ou ~iio,
de
nomes de artb""tase horano, proibido 0 use de linguagem chula;
ill - anuncios com finalidades exclusivamente civicas ou educacionais;
IV - propaganda destinada a fins eleitorais, patri6ticos e religiosos;
V - placas indicativas de dire<;iio;
VI - paineis ou tabuletas exigidos peIa legisl~ao propria e afixados em locais de OOfilSde COilStru~aocivil, no periodo de sua
du~ao.
Sec;a.oill
Do Paganlento
Art. 200. A taxa e calcula.da de acordo com a seguinte t.ahela:
ESPECIES DE PUBLICIDADE
1.1. Aho-falante, radio, vitrola e congeneres, qUiilldopeftlil1:ido,no interiOr de estii.heleCb:l1CIitocomercial,
induf>1rialou profissional,. por apareJho:
UF A
a) Por mes:
5%
b) Por ano:
20%
1.2. Propaganda, por meio de alto-fitlantes, quando feita pelo proprio usuano:
a) Por mes:
20%
b) Por ano:
200%
1.3. Animcios, por metro quadrado ou ~ilo:
a) em andaimes, tapumes e platibandas:
Por roes:
5%
Por ano:
20%
b) no interior ou no exterior de veiculos;
c) conduzidos por pessoa, c.ada.urn;
d) colocado no interior do ef>1.abelecimento,quando ef>'tranhoa atividade def>1e,por atlUncio;
e) emblema, escudo ou figura decorativa, por unidade;
f) letreiro, placa OJ) dif>1icometlllico ou nilo com indiCac;liode prOflSsao, nome, enderec;o, arte,
oficio, comercio, indUstria, quando colocado na parte exterior de qualquer pre-dio, por animcio;
g) paine}, eat1.azou animcio, colocado em circo on casas de diversoes;
h) Dloslruario c.olocado na parte e..'\.'ternado estahelecimento c.omercial ou em galerias, ~oes
e abrigos, com proje~lio m8xirna de 0,20 metro;
- Por mes:
5°/c)
- Por ano:
20~~
1.4. FAIXAS QUANDO PERMITIDAS:
PorFaixa:
a) Por dia:
5~j,
b) Por mes:
50%
c) Por ano:
500%
1.5. Publicidade por meio de proje~a.o de filmes
5% por dia
Art. 201. A taxa e paga antes da conCef>'Sao
da ref>-pectivalicen~a.
§ 1G. Enquanto durar 0 prazo de validade, n1i.oe exigida nova taxa se 0 anuncio for removido para outro local por imposic;ao de
autoridade competente.
§ 2". Nos casos em que a taxa e devida anualmente, 0 valor inicial ex:igivel deve ser proporcional ao nUmero restant.e de meses
que completem 0 periodo de validade da auto~lio.
Art. 202. Nao havendo na ta.bela constante do artigo 200 ef>-pecificac;iiopropria para a publicidade, a taxa deve se paga peto
valor estipula.do no inciso que guardar maior identidade de caracteristicas com a antecip~
objetiva.da.
Se~lloIV
Da Obri~lio Acess6ria
Art. 203. Ficam os Ilnunciantes obrigadoe Ii colocai", noe paineis e antmcioe s'ujeitoe /1~
pela reparti~ao competente.

0

fiumero de idetrtifi~ilO fornecido
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Se~ao V
Das Pena1idades
Art. 204. As infra.t;oes apuradas ficam sujeitas as seguintes multas:
I - exibi\=8.ode publicidade sem a devida lic~a, cOficedida quando do pagamemo da taxa: Multa: 100% (cem por cento) sobre
o valor atualizado ciataxa:
II- exihi~lio de puhlicidade:
a} em desacordo com as caracteristicas aprovadas;
b) fora dos prazos corn.1antes da licen~a;
c} em man estado de conservW;iio:
Multa: 01 (uma) UP A por ilia;
ill - nao retiracla do anUncio quando a.autoridade compet.ente a.determinar: Multa: 01 (uma) UP A por dia;
IV - escrever, pendurar faixas on colar cartazes de qualquer ef>-peciesobre coluna, fachada on parede cega de predio, muro de
terreno, poste ou arvore de logradouro piIblico, monnmento, ponte ou qualquer outro local e.l!.postoao pilblico, inclusive calt;adas e
pistas de enrolamento: Multa: 01 a 10 lJF As.
Panigrafo unico. A aplica~iio das multas previstas neste artigo niio e:mne 0 infra10r do pagamento cia ta.."mporvemura devida,
nero da cass~ao da lic~a pela antoridade competente.
CAPITULO IV
DA TAXA. DE UCENCA PARA EXECUCAO DE ORRAS
Set;ao I
Da Obriga~1io Principal
Art. 205. A taxa. tern como fato gerador 0 exercicio regular, pelo Poder PUblico Municipal, de aut~llo,
fiscalizw;rao da execu~ao de ohras e da urbanizw;riio de area. particulares.

vigilancia e

Art. 206. Nenhuma conmu~iio, reconmu~iio, refonna, demoli~iio, loteamento, arruamento ou quaisquer outras ohms podem
see iniciadas sern a previa.licen~a e 0 pagamento da taxa devida.
Art. 207. A licen<;a somente pode ser concedida mediante previa aprova<;ao das plantas ou projetos das obras na fonna da
legislw;ao urbanh'tica aplica.vel.
Art. 208. A licen~a tern. periodo de validade fixa.do de acordo com a.natureza., extensao e complexidade da ohra.
Panigrafo unico. Findo 0 periodo de validade da licen~a sem e51ar conclnida a ohm, 0 contribninte e obrigado a renova-la
mediante 0 pagamento de nova taxa.

\"

Art 209. Contribuinte da ta..'meo proprietArio, 0 titular do domfnio util ou 0 possuidor, a. qualquer titulo, do im6vel em que se
e.'l:ecutemas obras.
Panlgrafo imico. Respondenl solidariamente com 0 proprietArio, Quante ao pagamento da taxa. e it observiIDcia das po::•1:uras
.
municipais, as pessoas fisicas ou juridicas responsaveis pelos projetos ou por 5'Uaexecu~iio.
Art. 210. A taxa. de licen~a para exeL'U~aode ohms partiL'Ulares sera cohrada. it rnziio de 02% (dois por cento) sobre valor cia
obra.
§ 1°. Verificada. altera~llo no valor da ohm, atraves da v~..toria final, sera cohrada do proprietMio, de ofido, a difer~a
calculada, entre 0 valor do licencia.mento e 0 valor final apurado.
§ 2°. A taxa de licen~a de que trata eh1af:e\=ii.osera renovada anualmente, mediante a cobraru;a de um valor eqnivaler.ae a 15%
(quinze po1'cento) do VaI01' da Lie~a da ohm atualizada.
§ 3°. Sera cohrado 0 mesmo valor mencionado no paf"agrafo anterior, toda Ii vez que ocorrer transfer~cia do alvm de
con::"1ru~ao.

Art. 211. Estiio isentos da taxa:
I • a eXeL'U900de obms pertenc.entes a. Unioo. aos Estados, ao Distrito Federal. It\."1S :Munictpios e suw; respectivllS autnrquias e
fund~oes;
II • a constru~lio de muros de nrrimo on de murn.1hn.s de sn~ii.o.
quando no n1inhnmento da via public.a. nssim como de
pa.sseios, quando do tipo aprovado pela. Prefeitum.;
ill • a limpez." ou pintura. externa. ou intema. de edificios, casas, muros ou grades;
IV • a execu\=ao de oorn.hidraulica de qualquer natureza. pam. aba.stecimento de ligua.;
V • a constru~.ao de hlUToc.oes destinn.dos a gunrda de materiais de obras jli lic.endadns;
VI - as ohra.s que independem de 1icen~a ou comuni~ao para. serem executada.s.
VII • as constru~oes proletarias de tipo economico, constituida.s de urn tinico pavimento, com area. nao superior a 60 m
(sessenta metros quadrados), exceto quando re.a.1iza.daspor empresa.
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§ 1°._A isen~iio previstll no inciso vn deste m1.igoDio desobriga 0 contribuinte de cumprir as obrigm;oes legais atinentes it
solicit.aJ;ao previa da licen;;a.
§ 2°._ Ao contribuinte, ap6s a aprova~ao de Sell pedido, sera fomecido 0 projeto juntamente com 0 fei;pectiVOdiploma do
Alvani de Lic~a.
§ 3°._Constarn do Alvarn., concedjda nos termos dos paragrafos anteriores e do inciso VII, de51eartigo, a expressiio: "ISENTO
DE TA."XADE UCENc;A PARA CONSTRUc;AO."

s~a.orn
Do Pllgnmento
Art. 212. A taxa sera cakulada de acordo com a seguinte tabela:
NATUREZA
1. Execu;;ao de obms particu1ares:
1.1.
Const:ru~ao ate 60 m2 por metro quadrado
1.2.
Conslru;;ao acima de 60 m2, por metro quadrado ou fi"a\:ao
1.3.
Sobre 0 valor da ohm
1.4.
Sobre 0 valor ou reforma de Wmulos
1.5.
Sobre 0 valor das refOrtuHS ou reparos da edifi~()es
1.6.
Nivelamento de soleira, por unidade imobiliaria
2. Ef>1udosde projetos de loteamento e arl1lamento:
1.
Taxafixa
2.
POl'lote, alcm da t.a.'ffi fixa
3.
Por metro linear de armamento, alem da.taxa fixa

UFA
0,005
0,05

2,0
20,0
3%
1,0
2,0
0,2

0,2

Art. 213. 0 valor da obra a ser executada., sera calculado, de acomo com a seguinte tabela:
1 • Comercial e Industrial:
1.1
Comum
320% da lJFA
1.2
Primeira
400% da UFA
1.3
Luxo
1.200% da UFA
2. - Residendal:
2.1
~1edLa
400% da UFA
2.2
Primeirll
1.000% da UFA
2.3
Luxo
2.000f!/i>da UFA
3 - Galpao:
300% da UFA
3.1
Comum
650%daUFA
3.2
Media
3.3
Primeira
750% da lJFA
4. - Sepultum:
500%daL'FA
4.1
Comum
4.2
Primeira
3.500% da UFA
4.3
Luxo
6.000% da.UFA

S~iioIV
Das Penalidades
Art. 215. A e..xecu\,:liode obms e da urbaniza<;ao de areas particulares sem 0 pagamento da taxa. sujeita. 0 infrator a. multa de 01
a 20 UF As sem prejuizo das demais san~oes prevk1as na legis~ao de licenciamento de obms.
Panigrafo imico. A lic~a pode ser cassada a quaJquer tempo pela autoridade competente, se:mpre que verificar a execu~iio da
obm ou urbanizaJ;ao em desacordo com as caracteristicas que deram ensejo a concessao da licen~a., hem como violar as pOl'tums
municipais de regencia.

TAXA DE UTILIZM;Ao

CAPITULO V
DO TER.MlNAL RODOVIARIO, INCIDENCIA E COBRAN<;A
S~iioI
Da Obrig..1.\=3.o
Principal

~

Art. 216. Pela ~ao
do Terminal Rodovi3rio sera. cobrada:
I - Por passagem vendida petas Empresas de 1ransportes coletivos cujos veiculos estacionarem na Rodoviaria Municipal, a taxa.
de 0.05 % da Unidade Fiscal.
II - Taxa de 0,5 da Unidarle Fiscal, por VeL.de &'1a.cionamento, para as Empresas que nao utilizarem 0 sistema de venda de
passagens nos guiches da Rodovi3ria.

<-.
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CAPITULO VI
DA TAXA DE UCEN<;A PARA OCUP A<;AO DE AREAS EM \-1M E LOGRADOUROS p(JBucos
Se~iioI
Da Obrig&;llo Principal
Art. 217. A taxa tem como faro gerador 0 exercicio regular, pelo Poder PUblico Municipal, de auto~ao,
fiscaliz~ao, visando a disciplinar a ocupa~ao de vias e logradouros publicos, para a prmca de qualquer atividade.

vigiIancia e

Art. 218. A licen~a para uso de area de dominio publico e pessoal e intIansferivel e niio gera direito adquirido, podendo ser
cancelada ou alterada, a qualquer tempo, a crite.rio da autoridade compet.ente, s:empre que ocon'er motivo s:uperveniente que
jUf>tifiquetal ato.
Art. 219. Entende-se por ocupa~ao do solo, para efeitos de incidencia da taxa, aquela feita mediante inst<1.1a~oes
provisorias de
baldo, barraca, mesa, tabuleiro, quiosque, aparelho ou qualquer outro move! ou utensilio, depOsito de materiais para [IDS
comerciais ou de pref>1a.~aode servi~os, e estacionnmento privativo de veiculos em locais permitidos.

g~l1on
DaIsen<;l'i.o
Art. 221. Esfiio isentos da 1•.um:
I - os vendedores ambulantes de jomais, revistas e bilhetes de loteria;
II - os que venderem nas feiras-livres, exclusivamente, os produtos de sua lavoura e os de cria~llo pr6pria (aves e pequenos
animais), desde que exen;am 0 con~rcio pessoa1mente;
ill - os deficientes fisicos;
IV - as pessoas com idade superior a 60(sessenta) anos, que, comprovadamente, nllo exefl;anl outra atividade economica;
V - as marquises, toldos e bambinelas;
VI - os ca.rrinhos de pipoea, sorvete e similares;
VII - os hens def>1inadosa prom~oes sociais e fllantropicas ef>1a.belecidasno municipio;
VIII - a utiliza\:llo de area pUblica para realizaJ;ao de qualquer evento promovido por assoeia~lio de mOF.ulores, partido
politico e associ~iio de elasse.
Par3.grafo imico. 0 reconhecimento da isent;lio prevista neste artigo deve constar, obrigatoriameute, de licent;a para 0 exercicio
da atividade.
Set;lio III
Do Pagamento
Art. 222. 0 pagamento da taxa e calculado de a.cordo com a seguinte tabela:
NATUREZA DA ATIVIDADE
1. Espa.;o ocupado pot' balceies, barracas, tabuleiros e semelhantes, ou uso de qualquer m6veis ou
instal~oes, nas feiras, ou em locais permitidos pela prefeituras.
1.1. Nas feiras-livres:
1.1.1
ate 2,00 metros quadrados
0,05 da lJFA
1.1.2
excedente de 2,00 m2, por metro ou fraJ;lio
O,lOdaUFA
NATUREZA DA ATMDADE
1.2 Fora das feiras-livres:
1.2.1
ate 2,00 me1.rusqnadrados
O,30dB.UFA
1.2.2
eJ[c.edente
de 2,00 m2 pot metro ou fra<;ao
0,50daUFA
Tapumes, por metro linear
0,05 da lJFA
1.4. CaminhOes:
Pordia
a)
0,1 dalJFA
l,OdaUFA
Pormes
b)
Ef>'tacionamento privativo de veiculos, inclusive para fins
comerciais, em locais designados pela Prefeitura., por metro
quadrado
Bombas e outros aparelhos, para venda de inflanuiveis ou
qualquer ocup~ao de solo para fins comerciais
10 lJF As
1.7. Mesas e cadeiras colocadas nas partes e.'\.'1erllasdos e.-t.ahelecimentos, enllocais permitidos:
a)
Pormesa
0,3 da lJFA
b)
Por cadeira
0,05 da UFA
1.8
Estantes ou bancas parajornais ou revistas, por metro quadrado
2 UFAs
Pagamento uruco
1.9. Entrada para veicnlos, com interru~iio de me1o-fio apOs aprova<;:aoda Secretaria de Ohms:
a)
are 3 (tres) metros lineares
2 UF As
b)
pelO excedente de 3 (ires )metros, por mdro ou fra<;:ao
1 UF A
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Art. 223. 0 pagamento taxa

e efetuado

qUBDdoda concessli.o da licefl\:a para

0

e..''!:ercicioda atividade pernlB.IleDteou provis6ria

S~aoIV
Da Obrigar;ao Acess6ria
Art. 224. 0 comprownte de pagamento da ta."C8.,
acompanhado da licen~a, devem ser mantidos em poder do contribuinte, no
local em que exer/.;a sua atividade.
Se~iioV
Das Penalidades
Art. 225. 0 descumprimento de qualquer obri~l'l.o, principal ou acess6ria pertinente a taxa, f>'Ujeita0 infrBior as seguintes
penalidades:
I - apreensiio de hens e mercadorias, no caso de exercicio de atividade sem licen\=a on em desacordo com os terroos da licen\=ii,
sem prejuizo das multas cabiveis;
II - multa de 100% (cern por cento) sobre 0 valor B1ualizado da respectiva taxa, no caso de exercicio de atividade sern licen/.;a;
III - 50% (cinqiienta por cento) sohre 0 valor atnalizado da ta."C8.,
no caso de exercicio de atividade em desacordo com os termos
da liceD/.;a;
IV - 01 a 05 UF As, por inobservancia do disposto no artigo anterior;
V - cass3./.;uoda licen\=3.,a qualquer tempo, pela autoridade competente, sempre que hoover tmnsgressao da legisla~ao vigente.
TITIJLO V I II
DAS T AXAS PELA UTILIZA~Ao DE SERVI~OS PUBLICOS
CAPlTIJLOI
DA TAXA DE COLETA DO LIXO E LIMPEZA PUBLICA
Se~li.oI
Da Obri~ao
Principal
Art. 226. A taxa tem como fa.to gerador a utiliz~ao, efetiva ou potencial do servi~o, prestado ou posto
I - coleta do lixo domiciliar;
II - \'lUri~ao, lavagem e cap~ao
de vias e logradouros pilblicos;
III - Jimpeza e desobf>1ru~aode c6rregos, canais, valas, galerias pluviais, bueiros e caixas de raIo;
IV - desinfe~ao de lugares insalubres;
V - conserv3./.;aode cal~amento;
VI - il~
publica

a disposi~ao,

de:

Art. 227. Constitnem, tamt>em, [Bio gerarlor da taxa:
I - a rerno<;o de lixo extra-domiciliar, entuJhos, cadliveres de animais, poda de iirvores e qnaisquer outros localiz.ados nas vias
publicas, passeios publicos, logradouros publicos e terrenos particulares;
II - servi/.;os de assif>1:enciasanitaria
Par3.grafo unieo. A pr~ao
dos servi~os a que se refere este artigo deve ser, obrigB1oriamente, solicitada pelo interessarlo.
Art. 228. Contribuinte da taxa e 0 proprietario ou 0 titular do dominio irtil ou 0 possuidor, a qualquer titulo, de imove!
ulcan~ado pol' quaisquer dos servi~os previstos nos artigos 226 e 227, edificado ou nao, que constitua unidade autonoma,
independentemente de sua de~ao.
§ 10 • Sao tBmbem confrihuintes da taxa os promitentes compradores imitidos na posse dos im6veis, os posseiros e os ocupantes
dos im6veis beneficianos dos servi~os.
§ 2° . A importfulcia correspondente a taxa de servi~os urbanos, relativa a carla exerclcio, nao podern. ser inferior a 10% (dez
por cento) da Unidade Fiscal, por unidade imobiliaria.
Art. 229. Estao isentos da taxa:
I - os im6veis cedidos ao Municipio, a qualquer titulo, desde:que 0 contrato ef>1abe:le~a
0 repasse do onus tributilrio;
II - os proprios federais e estaduais, quando exclusivamente utilizados pOl'servi~os da Uniao e do Estado;
ill - os Tenlplos de quulquer cuho.
Art. 230. A base de ealculo da taxa de Servi\=os Urbanos e 0 metro linear de tef>1adareal do terreno, multiplicado pelo numero
de servi~os efetivamente prestados ou po,,1:osa disposi~o do contribuIDte.
Panigrafo linico. As aliquotas da taxa de servi~os urbllDOS l~adas nli.oacumulativarnente, sao as seguintes:
I - Para im6veis com ate 20 (vinte) metros de testada real, 01% (urn por cento) da Unidarle Fiscal por metro da testada
referida;
~"
ref~~
Para im6veis com mais de 20 (vinte) metros de testada real, 02% (dois pol' cento) da Unidarle Fiscal pol' metro da tef>1ada~

Art. 231. 0 valor da Taxa de Ser'li/.;os Urbanos, apurado nag condi~l:)es ef>1abelecidasno antigo anterior sera lan~ado em carla
unidade imobiliana cadastrada no respeetivo terreno considerarlo.
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Art. 232.
:E facultada a cobranca da taxa juntamente com 0 ~10
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana,
observando-se os mesmos prazos e fomm de pagamento.

Se~a.oII
Da Penalidade

Art. 234. Aplica.m-se as mesmas penalidades previh1as para Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana,
quando a taxa for cobrada juntamente com &"1:e imposto.
Art. 235. As peruilidades prevb"ias nesta Secao nao excluem as decon-entes de ~oes
Jimpeza urbana..

a. IegislaJ;a.o

municipal

de

CAPITULO II
DA TAXA DE ILUMINA<;AO PUBUCA
SecaoI
Da Obrig..~ao Principal
Art. 236. A tmr.a tern como f3otogerador a utiJizaJ;ao, efetiva ou potencial, dos serviCos de iluminacao de vias e Jogradouros
publicos situ ados no Munictpio.
Art. 237. Contribuinte da taxa e 0 proprietario ou 0 titular do dominio litH ou possuidor, II.qualquer titulo, de im6vel edificado
pelo servico, que constitua unidade aut.onoma, independentemente de sua destinaCao.
Pani.grafo unico. Siio tambem contribuintes da 1axa os promitentes compradores imitidos na posse dos im6veis, os posseiros e os
ocupantes dos im6veis beneficiarios do servico.
ou

ruw, a1~ado

Se;iio II
DaIsencao
Art. 238. Estao isentos dB.taxa:
I • os im6veis cedidos 1lO Municipio, a qualquer titulo, desde que 0 contrato estabeleca 0 repasse do 6nus tributario, hem como
aqueles locali.zados em logradouros ruw servidos por ilumin.a.\:aopubli~
II • os pr6prios federais e estaduais, quando exdusivamente utilizados por servicos da Uniiio e do Estndo;
ill • os Templos de qualquer culto.
Seciio III
Do Pagamento
Art. 239. A taxa. devida anualmente, e calculada levando-se em conta 0 custo dos servicos e a loc~ao
do im6vel, por
setores e sua distribuiCiio em regioes fiscms, defmidos periodicamente pelo Poder Executivo, para efeitos de tribu~iio.
Art 240. 0 pagame:nto da taxa e efetuado na fol"...llae nos prazos fixados
com os \ralores previ:>los no artigo 230.

pOT

ato do SecretArio Municip.11 de Faz-e:nd~de a.cordo

Se9li.o1V

Das Penalidades

Art. 242. Deve ser impostn. multa correspon<knte a 01 (uma) UFA, se pessoa fisica, ou 10 (dez) UFAs , se pessoajuridicn, a
quem, sem autoriza,(;a.o,utiliza.r a rede de ilumin~.o publica ou implanw.r i1~ao
em vias ou logradouros publicos, dobrnndose a mult.a a c.ada rcincidencia..
Dif,'poSi~iIoGerais
Art. 243. 0 pagamento da taxa e das penalidades
de i1umin..1.~aopublica..

000

ex:clui

0

pagamento de prevos ou tarifas pela prestacoo eventual de

c: .•
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CAPITIJLO III
DA TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIC;OS DIVERSOS
S€:9°O I
Da (>Jmgay!o Principal

Art. 244. A taxa tern como gerador a u~ao
dos seguintes servi~os prestados por qualquer a.utoridade ou seTvidor municipal
competente .•e e calculada de acordo com a tabela abaixo:
EXPEDIENTE E SERVIC;OS DIVERSOS
1.
Taxa de Ex:pediente· pela indeniza~ao de fommlarios:
Re.querimentos
1.1
0,10
1.2
0,10
Guia de receita, original por guia
1.3
C'Mtiio de inscri~.ao original
0,10
1.4
Diploma de Alvara, original
0,10
1.5
Segunda via dos documentos mencionados nag alineas a, bee
0.10
1.6
Segunda via do documento de baixa
0,05
1.7
Transferenoa de im6veis
0,30
1.8
Transferencia de I'aZao social
0,30
1.9
Transferenoa de ponto de taxi
2,5
1.10
TransferellCia de contrato de qualquer nafureza
0,20
1.11
Pedido de baixa
0,30
1.12
Pedido de viabilidade de projetos de ohms:
1.12.1 ate 60 m2 de Area edificada
0,10
1.12.2 acima de 60 m2 de area a ser edificada
0,10
EXPEDIENTE E SERVlC;OS DIVERSOS
UFA
1.13
Fornecimento de certidoes ou af.estados relativos a situa~ao fiscal por inscri~ao
0,2
1.14
Fornecimento de certidOes ou atestados de qualquer outra especie a pedido cia parte interessada, por
pagina. desde que nao seja pam defesa de direitos e esclarecimentos de situ~oes de interesse pessoal
1.15
Pedidos de concessOes endere~adas ao prefeito:
a) de favores, em virtude de Lei Municipal sobre 0 valor da concessao, alem dos item; 1.12 e 1.13
b) de privilegio individual ou it Empresa, sobre 0 valor efetivo do arbitramento. alem do itens 1.12 e 1.13
Taxa de servi~os diversos:
De numera~ao de predio, por numero
De apreensao e depOsito de bens e mercadorias:
a) Apreensao ou arrecad~i1o de bens abandonados na via publica ou colocado fora de local permitido,
por lote com ate 50 pecas
Armazenamento, por dia ou ~iio, no dep6sito municipal:
0,25
a) de veiculo, por unidade
b) de animal, por cabe~a
0,25
c) de merca.dorias ou objetos de qualquer especie. por Kg
0,025
Alem das taxas acima, serlio cobradas as despesllS com alim~ao
e 0 1rBimnento dos animois, hem
como as de tram;porte ate 0 depOsito
Alinhamento e nivelamento. por metro linear
De Cemiterio

In~ii.o

emsepulturamsa:

a) de adulto por 5 (cinco) anos
b) de inf..'UItepor 3 (Ires) anos
Inum~80 em carneiro:
a) de adulto por 5 (cinco) anos
b) de infante por 3 (tres) anos
Pr01Tog~ao de praro de sepultura rasa:
3) de adulto por 3 (tres) anos
b) de infante por 2 (dois) anos
SepuJtur3~tua
(aq~ao)

2,0

E~80

Fomecimento de pJaca
Abertura de sepultura, carneiro,jazigo ou mausoleu ~tuos,
De remm;ao de entulho por metro quadrado ou fra~ao
Art. 245. Contribuinte da taxa

e 0 peticioniuio

para nova inurn~lio

1,2
5,45
2,0
0,30
1,5
5,0

ou quem tiver interesse direto no ato da autoridade ou servidor municipal.
Se~iioII

~~.

DB. lsen~llo

Art. 246. Estao isentos da taxa:
I -II. Uniiio, os Estados, 0 Distrito Federal. os municipios,

IT •

0

~
e SUBSre.spectivBS lI.lrtarqUiBSe fu~oe$,

fomecimento de certidao:
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a) de matricula em hospitais, dif;pensarios e ambulat6rios do Municipio;
b) de admissao de menores nos esta.belecimentos de ensino mantido pelo Municipio;
c) de primeira via de contratos ou termos lavrados em livros do Municipio;
d) a servidores municipais, quanto relativa a :roa vida funcional;
ill • a lavratura de termos de do~lio em processos admini!>1raUvosou livros do Municipio.
Se~aoill
Do Pn.gamento
Art. 247. 0 pagamento da taxa deve ser efetuado afraves de gum do DARM antes da ~iio
e.""pecificadosna tabeIa constante do artigo 245.

de qualquer dos servi~os

Art. 248. Aos responsaveis pelos 6rgaos municipais que tfm 0 encurgo de realiz.ar os lItos tributados pela taxa. incumbem
verifi~ao do respectivo pagamento, na parte que Ihes for atinente.

it

;\rt. 249. Do documento consubstanciador do ato da autoridade ou servidor municipal deve com,1m' 0 numero da guia de
pagarnento da taxa ref>'Pectiva,que deve ficar anexada ao procedimento que )he deu origem.
Se~aoIV
Das Penalidades
Art. 250. A utiliza~i1o dos servi~os ermmerados na tabela com1ante do artigo 245, sem
o infrator ou servidor responsavel Ii. multa de 05 (cinco) UF As.
Art. 251. 0 nfio cumprimento do disposto no artigo sujeita
exigida,. pelo seu valor atualizado.

0

0 ref><pectivo
pagamento

da taxa, sujeita

responsa.vel it multa igual iitaxa ou iiparte dest..'tque deixou de ser

1TTIJLOIX
DA CONTRIBUl<;AO DE MELHORIA
Art. 252. A contnl>ui~ao de melhoria tern como faro gerador a r~ao
indiretos, a hens im6veis.
Art. 253. Contribuinte da contribui~iio de melhoria
do in16vel situ ado na area de influencia da obra.

e 0 propriet3rio,

de obms publicas que aca.rretem beneficios, diret.os ou

0

titular do dominio util ou 0 po8!>'Uidor,a qualquer titulo,

Art. 254. A contribui~.ao de mellioria sent devidn. quando 0 Munidpio re.alizar qualquer das seguint.es obras pllblic.as;
1- abertura, alargamento, pavim~l'i.o>
ilu~ao,
arbo~ao
e oufros mellioramentos de pr~as e vias publicm;;
II • constru~iio e ampli3.9lio de parques, cmnpos de desportos, pontes e pontilhoes;
ill - constrn~l'i.oou a.mplia~ao de sistemas de 1:J.iIDsito,
inclusive todas as obrl.L'3
e edific~oes necessarias;
IV - prote~lio conira inun~oes,
erosoes, e de saneamento e drenagem em geral;
V • constrn~ao e pavimenf.a\:lio e melhoranlentos de esfradas de rodagem;
VI • aterros e realizas:oes de embelez<llllento em geral, inclusive desapropri3.9oes e desenvolvimento de pIanos de aspecto
paisagistico.
Pnn'igrafo lmico. A realiza9Ro de obm publica sobre a qual inddini 0 tributo pode.ni ser re.querida pda mtUoria absoluta dos
titulares dos im6veis situados na area de influencia de ohm defmida neste artigo.
Art. 255. A c.obfan~a do 1ributo nOOexceder3.
desapropria~oes,

0

cu,,1:odl.L'3obms, computad.1.Sas despesas de estudos, projetos, f1Se.aliza~OO,

ailmini!:tra<;ao, execu<;ao e finllflc-iamenro, inclusive

prfunios de reembolso

e outras de

praJffi.

e 1£ril

!>'U3

expressao

monet.ana amaliz.ada na epot--ado lanr,;amento mediante apli~ao de coe.ficient.esde corre~ao monettria.
§ 111• Incluem-se nos or~amentos de cu!>10das (,bras todos ('S inve.":timentosnecessill'ios para que (.'!lbenefkic'!l dclas dee:orIen1es
sejanl integralmente al~ados
pelos im6veis situados na area de influencia da obra.
§ 2°. A ~iio
do percentual do custo da obm. a ser cobrado mediante a cont.ribui~iio de melhoria considerara a natureza. da
obm., os beneficios para os usuarios, I.L'3
atividades economicas preponderantes e 0 nivel de desenvolvimento da area beneficiada.
Art. 256. Pam a cobran~.a.da contribui~lio de melhoria, 0 Poder Executivo public.arA,previamente. Edital contendo, pelo menos,
os seguintes e1enlentos :
I • de~lio
da area de influencill da obm. e a rd3.9l'i.odos im6veis que 0. int.egrnm;
II - menlorial descritivo do projeto;
ill - or~amento total do CUli>io
da ohm;
IV • ~ao
dn.parcela do custo da obrn. a ser ressarcida pela contribui~llo de mellioria, com 0 corre:.--pondenteplano d
mt.eio entre os im6veis situlldos DB. area de influeIldll. da obm.
dispuser 0 Poder Executivo. dentre ouiros, os seguint.es elementos:
I • situa~ao na area de influencia da obm.;
II - testada;

1\'
••

ill - area;
IV - finalidade de e.A'Plo~ao ecooomica.
Art 257. 0 contribuinte de.finido no artigo 254 podera, no prnzo improrrogD.vel de 30 (irinUt) dillS.,11come~1lf da data da
publiCID;OO
do Edital impugnar qualquer dos elementos do Edital. cabendo-lhe 0 orws da prova..
A.rt. 258. 0 Poder Executivo, considemndo 0 custo da ohm., a situas;ao do Municipio e as peculiaridades da area de influencia
da ohm,. podera detenninar que 0 pagamento da contribui~iio de melhoria seja fcito de uma s6 vez ou em parcelas mensais e
sucessivas, acrescidas de corre~a.o monetilria.
Par.i.grBfounico. E facultado ao POtier Executivo, no caso de a contribui~io de melhoria ser cobrada parceladarnente, conceder
descooto para 0 pagamento em cota. Unica ou em prazo menor do que 0 fixado nas guias.
Art 259. A reparti~ao £'lZeDdariacompetente notificara 0 sujeito passivo:
I-do valor da contribui~ao de melhoria l~ada;
II - do prnzo Pllfa. 0 seu pagamento e, se for 0 caso, do mlmero de PIlfCelasmensnis e respectivos vencimentos;
ill - dos descontos, se os hom,-er concedido para 0 pagamento nas forma.s referidas no artigo anterior;
IV - do prazo para impUgJlll\OOdo lan~amento.
Panigrafo unico. Consider-ar-se-! regularmente notificado 0 sujeito passivo Da data em que, atraves de publiCID;ao, se der
ciencia ao publico da emisslio das guias de pagnmento da contribui~lio de melhoria.
Art. 260. A impu~ilo
contado da ciencia.

do lan~amento sera apresentada

a reparti~ao

fa.zendaria competerrte, no prazo de 30 (trinta) dias,

Art. 261. A contribui9li.o de melhoria. nl10 paga no vencnnento aplicar-se-ik, os acrescimos morat6rios previstos no Titulo X.
~"St~

lei.
TITf.JLO X
DAMORA

Art. 262. A cobnm~a dos tributos £'U"-se-Ii:
I . Para pagamento a boca do cofre;
II - Por procedimento amigavel;
ill - Mediante as;ao executi.v8.
§ 1°. A cobran\;'a para pagamento a boca do co:fre,far-se-a pela forma e nos prazos estabelecidos neste c6digo, e nllS leis e nos
regulamentos.
§ 2°. Expirddo 0 prazo para pag.'UIlento ii. boca. do co:fre, ficam os contribuintes sujeitos aos seguintes acrescimos
momt6rios sobre 0 credito fiscal CQrrigido:
J - ate 30 dias de atraso
31 a 60 dias de atraso
de 61 a 90 dias de atraso
IV • de 91 diasde atraso em dianteate

10%
20%
30%

n . de

m-

§ 3°. Ao tennino
(dez por cento ).

0 termmo do exercicio
40%
do exercido, a. divida, induidos os acresdmos morat6rios, sem inscrita. em Divida Ativa, acrescida de 10%

LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS TRffiUT ARIAS
TITULO!
DISPOSI<;OES GERAIS
Art 263. Aplicam-se ao Municipio de Areal as normas gerais tributBrias corn:tantes do C6digo TributArio Nacional.
Par<igrafo imico. As tabelas de tributos, instituidas nesre Codigo, sera.o revistas e publica.das int.egralmente, pdo Poder
Executivo, sempre que houvere:m sido f,'Ubf,1:ancialmentealteradas.
TITULO n
DA ADMlNISTRA.<;Ao TRIBUTARlA
Art. 264. Incumbe a. Secretaria Municipal de Fazenda, atraves de 6rgao e:;pedfico, conduzir a Adm.inih1ra~li.oTributaria,
procedendo ao lan\:.amento, controle e ftscalizas;ao dos tributos de competencia do Municipio, hem. COOlO ao acompanhamento e
aruilise da arrecada~io municipal, inclusive de f>'Ua
divida a:tiva.
ParligrBfo (mico. No desenvolvimento de :mas atribui~oes, a Secretaria Municipal de Fazenda deve promover a orient:ru;liodos
contribuintes quamo ao cumpnmento de {masobriga~ot'.s fiscais.

°

Art. 265. Pode a Secretaria Municipal de Fazenda celebrar convemos com a Unilio, os Estados,
Distrito Feik-rnl e OiJ1rOS~~
!"1unicipi~s, obje~v~do a t"?Utua assiste.ncia para con1role e :fiSl.~iio
dos tributos respectivos, hem como a permuta d·
info~oes
econoIDlco-fiscais.
Panlgmfo (mico. A faculdade prevista nesk artigo estende-se aos 6rgaos do.ndministra~ao indireta., no tocante as lltividades
arrec,ro~oo e cobrnn<;a de tributos.

"'t
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UVRO TERCEIRO
PROCESSO ADMIN1STRA<;Ao TRIBUT ARIo
TITULO I
DISPOSICOES GERAIS
CAPlTIJl.O I
DISPOSI<;OES PREUMINARES
Art. 266. Este livro rege 0 processo administrativo 1ributario que verse, originariamente ou nao, sobre a apli~o
ou a
interpr~ao
cia legis~ao trib1.JUiria.
Par3grafo iinico. 0 Poder Executivo expedira os atos normativos destinados a complemental' as disposi~oes de-'t.e livro e dispora
sobre a. compet&lcia. das autoridades para. 0 prepa.ro e julgamento dos processos, inclusive refererrtes a pedidos de ref,1itui~a.ode
i.rldebito.

Art. 268. Os contribuint.es que estiverem em debito de 1ributos e multas nao poderao receber quaisquer quantias ou creditos
que tiverem com Ii Prefeitur~ pa.rticipar de concorrenci~ coleta. ou tomada de pre~os, celebrar contratos on termos de
adminitrtr~ao do Municipio.
Pa.ri1grafo UrllCO. Quando os contribnintes ef>1iveremem debito de 1ribntos, acrescimos morat6rios e nmltas, mas tiveram
creditos rutS reparti~5es pagadoras do Municipio, regulannente processados, podera ser fei:ta compensa~ao a crit.erio cia
MunicipaJidade e Ii reqnerimento do interessado.
CAPITULO II
DOSPRAZOS

Art. 270. Os prnzos s6 se inicia.m ou se vencem em dia de expediente normal da reparti~ao em que corra
pmticado 0 ato.

0

processo ou deva ser

Art. 271. A autoridade competente pode proft'ogar- os pru.zos on re.abri-Ios, levi1f!t!illdo a pert'IDp~ao, He lliisim jnlgar
conveniente.
Pari.grafo linieo. Nli.o havendo prazo fixado ern lei, regulamento ou aio normativo, sera. de 15 (qninze) dias prazo pam a
pratica de ato a cargo da parte..

°

CAPITULO ill
DOS POSTULANTES
Art. 272. 0 sujeito passivo ou aquele que mantiver interesse juridico na situ~ao que coru--1ituaobjeto do processo podera
J>Ohwlarpessoalment.e on atraves de despacbante., ou, a.inda, representado mediante mandato expresso.

TITULO II
DA DIVIDA ATIV A
Art. 274. Constitui oivida ativa iodo e qua1quer crcdno oa Faz.enda Municipal, tributaria 01.1 nno, regulannenie inscriio na
Teporli!;.iioadministratiV/l, c:ompetente, depois de esgotado 0 pTIlZOfixado para pagmnent.o poT lei ou por decisiio final proferida em
processo regular.
Art 275. A inscri~ao na divida ativa far-se-a dentro de 60 (sem:senta)dillS ap6s t1'anscorrido 0 prazo para cobr-d.il~ailfiligavel,
contado:
I - do dia 1 do exercicio seguinte ao do lan~amento, no caso do itnpo:,-rosobre a propriedade territorial e predial u..-bana;
II - dB.data do registro da nota de debito pam os demais creditos trib1.JUirioson mo.
0

Art. 276. 0 termo de inscric;iio da divida ativa, autenticado pela autoridade compeienie indieara obrigatoriamenie:
I· 0 nome do devedor. dos co-responsa.veis e, sempre que conhecido 0 domidlio ou a.residencia de um on de outro;
II • 0 valor originario da divida, 0 seu termo inieial e a forma de calcular os acreseinlos morat6rios e demais encargos previstos
em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e 0 fundamenio legal da divida;
IV - 0 tenno inicial pam 0 cti1culo;
~
V - a data e 0 rllimero da inscri~ao no registro da divida ativa;
'.
VI· 0 nlimero do processo administrativo on do auto de infra.9iio se ndes estiver llpumdo 0 valor da divida.
§ 10• A certidao da divida ativa contera os mesm.os elementos do termo de ins~ao
que sera autenticada pela autori
competente.

.••. •••.
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§ 20• 0 te:rmo de inscri~ao e a certidiio da divida a:tiva poderao ser preparados e ml1nerados pol"processo manual, medinico ou
eletronico.
Art. 277. As dividas reIa:tivas ao mesmo devedor poderao ser cumuladas em uma s6 ~ao, podendo a Fazenda Municipal, se 0
preferir, emitir Ulna s6 certidao de divida anva.
§ 10• Nlio sera inscrito 0 debito nllo saldado pe10 contribuinte autonomo, :relativo aos tributos devidos pol" sua profissao,
ex:cetnando-se os profissionais liberais, 0 qual tera sua inscri~iio suspensa ate ulterior regul~ilo
do pagamento;
§ 2° . Se decorridos 2 (dois) anos, sem que 0 contribuinte mencionado no panigrafo anterior haja satisfeito 0 pagamento de seu
debito, sera a sua inscri~ilo cancelada de oficio, considerada a data do ultimo pagamento realizado;
§ 3° . 0 contribuillte querendo re:.""t.abeIecer
a sua inscri~ao, devera faze-Io a1raves de requerimento;
§ 40 • Devera constar do Alvara ou da Guia de Reco1himento a adv~ncia
contida no paragrafo 2°.
Art. 278. Nlio haverli., em hip6tese alguma, para debitos inscritos na divida ativa elou jil. ajuizados, di&'JleDSii
de multa, juros de
mora e corre~ao monetaria.
Art. 279. 0 recebinlento de debitos constantes da divida ativaja encaminhadas para cobran<;ajudicial sera feito exclusivamente
com 0 vi&10do orglio juridico da Prefeitura.

a vista de guia propria

Art. 280. E solidariamente re&-ponsavelcom contribninte a autoridade que determ.inar a redu~iio on remissao de rnulta, jnros de
mora., e con'e;;;ao monetaria para debitos inscritos na divida ativa dou ajuizados, ficando obrigado a reposi<;ao das quantias que por
sua il.utoriza~ao forani reduzidas ou remidas salvo se 0 flZer em cmnprimento de mandado judicial ou em atendimento a situil.~oes
especiais devidament.e comprovadas em processo administrativo.
Art. 281. Encaminhada a certidao para cobran<;a judicial, cessam a comperencia da Secretaria de Fazenda para agir ou decidir
quanto a ela, cumprindo-lhe, entretanto, prestar as inform~oes solicitadas pela Procuradoria Juridica Municipal, ou pela
antoridade judiciaria.
TITULO ill
DA RE1vllSSAO
Art. 282. 0 Prefeito Municipal de Areal podeni conceder, por despacho fundan:tentado, a remissiio total ou
cial do credito
1ribut8.rio, atendendo:
I - a. situ~ao economica do sujeito passivo;
II - a erro ou ignoratlcia escusavel do &'Ujeitopassivo quanto a materia de fato;
ill - Iidiminuta importli.ncia do credito 1ributario;
IV - as considera\=oes de equidade em rel~ao as cardCf.eri£.,1icas
pe&'Soaisou materiais do caso;
V - as condi~oes peculiares a determinada regiao do territ6rio do Municipio;
VI - calamidade publica.
Par3.grafo umco. 0 despacho referido neste artigo, nao gera direito adquirido e sera revoga.do de oficio se for apurado que 0
beneficiario nao satisfazia as condi~oes para a concessilo do favor, caso em que 0 credito sera exigi do com os acrescimos legais e
na hip6tese de dolo ou sin1Ul~ do con1ribuinte ou de terceiros enl beneficio daquele com a multa cabiveI.
TITULO IV
DOPARCELAMENTO
Art. 283. 0 Prefeito do Municipio de AREAL podera pennitir 0 parceIament.o, sob as condic;oes previstas ~1a lei, de creditos
tributarios ja vencidos e ainda nilo ajuizados, e de multas administrativas, tendo em visia a situ~ao econ6mico-fmanceira do
sujeito passivo, podendo deIegar comperencia para a sua concessa.o, seglmdo 0 valor do credito a ser parcelado.
Art. 284. Nio poderao ser objeto de pagamento parcelado:
I • os c:reditos tributaries bendiciados por mornt6ria gent! ou individual;
IT • os creditos tributarios decorrent..esde 1ralls~ao ou parcelamento descumprido;
III - os o:editos de valor global inferior a 1,5 UFAs.
Art. 285. Apresentado 0 requerimento 0 contribuinte pagani, mensaln1ente, a:t.e ser deferido
COITe&-pondente
a 10% (dez por cento) do valor total do credito 1ributario atualizado.

0

pedido, uma frw;ao

Art. 286. A falta. de pagamerrto mensal da ~ao
e&1ipuladano artigo anterior, implicara indeferimento do pedido, devendo ~
repartic;ao fazen~
adow, ~e imedi~o, ~ provi~&:tcias necessarias para a inscric;ao do credito em Divida Miva e a conseqiiente
cobran~a executiva, quando ainda nilo mscrrto ou ajuizado.
Art. 287. Deferido 0 pedido, a faha de pagamento de qualquer parcela tomara sem efeito
aplicw;ao das providencias previstas no artigo anterior.

Ii

concessao e importani. imediata

"
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Art 288. 0 credito tributario a parcelar sem atualizado e consolidado, devendo sen cB.lcnlo ter como referencia a data. do
recebimento de pedido.
§ 10. 0 parcelamento obedeceri!. ao seguinte criterio:
I - em ate 10 (dez) parcelas, para c.reditos de montante igual ou inferior a 30 (trinta) UFAs;
II - em ate 15 (quinze)parcelas, para e:reditos de montante h'Uperiora 30 (trinta) lJFAs e inferior a 100 (cem) IJFAs;
ill - em ate 20 (vllre) pii.fcelilJ:l,
pa.ra creditos de montante superior a 100 (cem) UFAs e inferior a 300 (trezetlw) UFAs;
IV - em ate 30 (trinta) parcel as, para os creditos de montante h1lperior a 300 (treze:ntas) UFAs.
§ 2°. Os montantes previstos neste artigo serao considerados em relaA;aoao roes em que 0 parcelamento foi requerido.
Art. 289. A conc.essao do parcelamento dos creditos tributnrios e administrntivos nao implica morat6ria, nova¢o on trnnslt9iio
e 000 dara ao confribuinte 0 direito de obter certidfto de regularidade de sua situacao fiscal em relacao ao credito objeto do
parcelamento, ressa1vado 0 disposto no § 1°. deste artigo.
§ 1°. A autoridade competente podera fornecer a certidao a que se refere este artigo desde que 0 contribuinte esteja cumprindo
todos os compronllssos decorrentes da concessao do parcelamento.
§ 2°. Em qualquer caso, a certidao de qu~ao fiscal a que se refere 0 artigo 205 do C6digo Tributario Nacional somente sera
conc.edida, inclusive para 0 disposto no artigo 1137 do C6digo civil, ap6s 0 pagamento da llltima parc.ela da amortiz.~iio.
Art 290. Ocorrendo del~ao
de competencia, na forma autorizada no artigo 298, desta. Lei, cabera re(.'Urso ao Prefeito do
Municipio de Areal, dos despachos das autoridades de1egadas, no prazo de 15 (quinze) diilJ:l,contados da ciencia da decisao.
ParAgrafo ilnico. Nlio cabern. recurso do despacho do Prefeito do Municipio de Areal
TITULO V
DO PROCESSO EM GERAL
CAPITULO I
DO REQUERIMENTO
Art. 291. A peti~a:o deve conter as indica~oes seguintes:
I - nome completo do requerente;
II - inscri~ao fiscal;
ill - endere~o para recebimento das in~oes
no local oode fur apresentado 0 requerimento;
IV - 11 pref.ensao e seus fundamentos, assim como declara~iio do montante que for reputado devido, quando a dUvida on litigio
verse sobre 0 valor.
§ 1°. A peti~iio sera indeferida de plano se manifeh1amente inepta ou quando a parte for ilegitima, sendo, entretanto, vedado
recusar seu recehimento.
§ 2°. :E vedado reunir em a mesma peti~ao, lllateria referente a tributos diversos, bem como defesa ou recurso, relativo a mills
de uma autuaA;ao, laru;amento, decisao ou contribuinte.

CAPrruwll
DA INTlMA<;A.o

Art. 293. A intima\;UOsera feita pdo servidor competente e comprovada com a. assinatura do intimauo ou de preposto seu ou,
no c.aso de :recusn, CQ'Dl dedllrR9H.oesc:rita de quem :fizer Il.intimn~lio .
...\rt. 294. Podera a. autoridade competenie

:fu.ze:r8. irrti.mB.t;lIopol" via. postal

Oll

telegrMiCft, com pI'C,va.de recebimento.

Pacigrafo Unico. Caso nao cotb'1:edata da entrega, conmdera.-se feita a inti:maJ;ao 15 (quinze) mas ap6s a entreg.a.da intifila~a.o a
agencia postal ou telegrMica, salvo prova em contrano.
Art. 295. Quando na.o encontrada a pessoa a ser intimada ou preposto scu, podera a intima\;ao ser feita por edit.a1.
§ 1°. Considera-se fcita a ~a.o
3 ('Ires) dias apOS II publiCll900 do e.ditat, UIrul. Unic.'tvez, no orgao o:ficial, de cuja data
comecani a contar 0 prazo determinado.
§ 2°. Cwo 0 orgiio o:ficia1niW circule regulnnne.nte no loc.ul, 0 edita1 seni. afixn.do em dependencin. da repnrli.\;'!Wit qual estiver
afeto 0 caso, devendo tal dependencia ser designada expressamente em ato oficial e ser de livre acesso ao pilblico.
§ 3°. 0 edital deve pennanecer afixado durante, pelo menos, 10 (dez) dias.
CAPITULO III
DO PROCEDllv1ENfO PREVIa DE OFIClO
Art. 296. 0 procedimento de oficio se inicia pela denda., dada
servidor competenl:e para esse fun.

lW

sujeito passivo ou requerente de qualquer ato pratic.1do
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Art. 297. 0 procedimemo previo de oficio, com a finalidade de exame da situa~ao do h'Ujeitopassivo ou requerente, devem
e::."1arconcluido dentro de 60 (sessenta) dias, PfOITOg3.Ve:iS
pelo mesmo prazo, :mcessivatlWlte, por qualquer ato de ciencia, ao
interessado, dessa pron'o~ilo, antes do termino do prazo anterior.
§ 1°. A prorroga~ao con'era do dia seguinte a. data do tbmino do prazo anterior.
§ 2°. A soma total das prorrog~oes ininterruptas nile podera ul1rapassar 180 (cento e oitenta) dillS, salvo casos excepcionais, a
criterio da autoridade competente.
Art. 298. A apreensao de livros, documentoil, mercadorias e outros objetos, para instruir 0 procedimento, far-se-a sempre
mediante auto circunstanciado, eumulado em urn so documemo, ou MO, com 0 auto de infra~lio, observados, no que couberem, os
principios relativos a lavratura do auto de in.fi:aJ;.ao.
CAPITULO IV
DO PROCESSO DE OFICIO

"""

Art. 299A exigencia do credito tributario principal- acess6rios e multas - constara de auto de ~iio
ou not.a de lan~amento.
distinto para carla tributo.
Par3grnfo imico. Quando mais de uma infr~ao ou ma.i.sde um credito tributario decon'er do mesmo fato e a prova de ilicitude
de cada infracao on de carla autl18J;30 ou lan~amento podera. cODsubstanciar todas as ~oes,
infratore8, debitos e devedores.
Art. 300. 0 auto de inftai,;ao e a nota de lani,;amento con1:erao:
I - a qualiiica~ao do aut.uado ou intimado;
II - 0 local e daia da lavralura;
III - a descri;;ao circuru.1.anciadado fato pUn1velou dos fatos concretos que justifiquem a exigencia do tribut.o;
IV - a capitul~ao do fato, mediante ~
do dispositivo legal infringido e do que lhe comine a san~ao ou do que justifique a
exigencia do tributo;
V - 0 valor do tributo eJou das multas exigidos;
VI - a notifi~iio para 0 recolhimento do debito no prazo de 30 (trinta) dias, com a indi~ao de que no mehi1lOpra.zo podem
ser apresentada a impugila~ilo;
VII - a indi~ao da reparti~ao onde sera inh1:aurado 0 processo e daquela em que a m-.IJ)llgna~aopodera ser apresentada;
VIII - a assinatura do autuante e a indica~iio de seu cargo ou filll~ao e 0 nfunero de matricula.
Par3.gra:foiJnico. Prescindem de assinatura 0 auto de infr~ao e a nota de lan~amento emitidos per processo eletronico.
Art 301. 0 auto de ~ao
fundamentado.

e a nota de lan\,amenfo podem ser retificados antes de

Sell

julgamento, mediante procedimento

Art 302. Os aluS e termos processuais ser-ao lavrados em espru;os em branco, sem entrelinbas ou rasuras nilo ressalvadas,
devendo ser lan~ados com clareza e nitidez, de modo que 0 t.exto poh'Saser lido com facilidade.
CAPITULO V
DAS NULIDADES
Art. 303. Sao nulos:
I - os atos praticados por autoridade, orgao ou servidor incompetente;
II - as decisoes 000 fundanlentadas;
III - os nos ou decisoes que impliquem em preteri~lio ou prejuizo do direito de defesa.

TITULO VI
DO PROCESSO CONTENCIOSO
CAPITULO I
DOLITIGIO
Art. 305. Considera-se instaurado 0 litigio tributario, para os efeitos legaig, com a apresentAflio, pelo contribuinte, de
impugn~lio a:
I - nota de laru;amento ou auto de ~ao;
II - indeferimento de pedido de reh1itui~ao de tributo, acrescimos ou penalidades;
ill - recusa de recebimento de tributo, acrescimos ou penalidades, que 0 contribuinte procure espomane.1n1ente recolher;
IV - lan~amento de tributo cujo caIculo tenha por base, ou tome em consid~ao,
0 valor on () pr~{) de hens, direitos, servi~os
ou atos juridicos.
Par.igrafo Unico. 0 pagamento do auto de inf~lio ou da nota de lan~amento, com redu~oes, ou sem elas, previh1:as Jj
iecurso, ponclo fnu ao litlgio tributario.

.
'
" •••

Art. JOt)·· 11 nnpugml~~io, ihmmljzada em peti~ao escrit~l, 110prii.zo de 30 (tril1tii) diag di'l
intU1.1ac;a\1 do at~ji:nlpll~~nado~.
t~~ra
~;teit{) supr~;s£ivo~
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Para;:;rafo (Jnico .. 0 pedido de pericia ou de diligcnda serf} expresso e Hmdamentado, com a

.thr.rnuta~aode que sitos.
Art. 309 .. 1'odos os mdos kgais" ainda

qU(~ nao

(~sp(~dfkados,. sao hiibr;is para provar a

verdadc dos nltos argf:rUlosWi impugna~ao.
Art :HO .. Na aprecia~ao ria pnr,,}!, a autmirlade julgadora formarii livremellte sua collviq;ao,

pockndo d(~tf;r.minar as dilig'~m:ias qm: r;ntr;ndf;r nr;~:i';ss3rias.
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Art. 311 .. A consulta sobre materia tributal'ia, bem como

0

pedido de reconhecimento de

imu:nidadr:,. nao indd(;nda (; is\~niiaO df: tributos r; dGfflais procr;ssos de interr;sse do sujr;ito passivo
serao disciplinados pelo :Poder :f..xecutivo, dispoudo sobre sellS efeitos pmcedim(~uto e competencia
para dedsao.

Art. 312 .. 0 Hsco podcni reqlllsiHir a tcrcdros, todas as inH)nnat;oes e dados refercntes a
flit:os geradores de obrigat;.(les tr.ibut:ar.ias p:mi <)S quais t:enharn contribuido ou que M~rarn couhec{;r,
salvo IJ0l' njr~a de Lei, cstejam obrigados a guardar sigilo em rcla~ao a esses fatos.

I'an1eraH) tJnico .. As lnnmna~()es oblidas pilr H)r~a destc artil~() tern carMer sigHoso c s6
p{~dGr~\\}ser utilizadas (;rn dd~;sa dos iI.t{:(;n;ss(;s!is~;ais da lJnia~),du Est:adu c dos NLunidpios.
Art. 313 .. E5ta Lei entra em vigor nil data de sua publical;Ro, pro(Iuzindo deitns a pmur de 01
de Janeiro de 1996, rcvogadas as disposit;(ks em contrllrio.

