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Dispõe sobre o
Código Tributário do
Município de Cuitegí e
dá outras
providencias
correlatas.

EDNALDO PAULO LINO, Prefeito Municipal de Cuitegí, Estado da Paraíba,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faço saber que a Câmara Municipal, em sessão de 25 de Maio do ano de
2007, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1". Sem prejuízo das normas legais supletivas e das disposições
reguJamentares, com fundamento na Constituição Federal e na Lei Orgânica do
Município, esta Lei insütui o Código Tributário do Município de Cuitegí, regulando toda
a matéria Tributária de competência Municipal.

Art. 2". O Código é constituído de 3 (três) Livros, com a matéria, assim

I - LIVRO 1- Das Normas Gerais de Direito Tributário;

II - LIVRO II - Do Sistema Tributário Municipal;

III - LIVRO III - Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais.

Art. 3". O Código Tributário Municipal c subordinado:

1 - à Constituição Federal;

distribuída:
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II - ao Código Tributário Nacional e demais Leis Complementares da União;

III —à Constituição do Estado da Paraíba;

IV - ã Lei Orí'ãnioa do Município (1« Cuitrgi.

LIVRO í

DAS NORMAS GKRAÍS D£ DJWEíTO TRIBUTÁRIO

TÍTÜXO I
DA. COMPETÊNCIA TET5I/T>J?IA

CAPriULO- i

DAS TO.SÍ"OSÍÇOEÍ? GERAIS

Art. 4". Kííte i.-ivro (\stv;<bclccí: rxoi-ina:; ^oliKtWcw ludos os impostos, i.í3:-:s;s c|
contribuições devidins no Municipio de Cuiu-gi, '•

Art. 5". Tributo é iodsi prpf;taçâo pccuniúna corripui.Kcn ia, cm raoeíla ou
valor nela se possa ex])riniir, que não constiLua sanção de alo iiicito, instituída c:n i.ki c j
cobrada mediante atividade administrativa pk-naiiionte vincutada.

Parágrafo Ünico. Anatureza jurídica especifica do tributo e determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante pai aqualificá-la.

I - a denominação c demais raraci.cristicai': íormfüs adotadas-; pela Ler,

II - a dcstinação lc'g.'ü do prov-lulo ('c sua arrí-cadaçao.

.'Vrt. 6". O Município do Cuiirgi. i-fssaivadnr,; as limitações da compotcucm.
tributãi-ia derniidas nos ir.srrumenU.í; norniollvos cilwlor. no artigo 3", Lem com.petenc;aile^siativa plena, quanto n insiiaiicãD. lnn^:iíu-ão, aiTcca.íaçan r fi-íCEhisaçao dosi
tributos tnunicipaiíi. |

1

Art. 7". A i/onipcióncia í,rib\ií;'iria c iriclrl-ígavel. sulvo -irriouições da:^ j
funções de arrecadar ou fisca!i»ir iiibuJos or. de (-xrrutar L<fis, scn-iço.s, atos «"ü ;
decisões administrativas em «irnéria «ributárm. conicnda por uma pc«soajun<üca de;
direito público a outra, nos tf-froos dv. Conshtniçao ví clci al.

§i". Aau-ibuição i-OTiipví-nndc os piivüégios processuais quej
competem à pessoa jurídica <U tiircií o piiblico que a coiiífi-i!. i

21



I ir iTiir TiTili I iri'Mn i
I .. . < . . • . .» <

KSTAin) no rAHiii\

PREFEITURA MUNICIPAL D[-: CUITEGÍ
(iAWMni-: i>(> i'iir:ri:ini

§2®. Aatribuição pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da
pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§3". Não constitui delegação o cometimrnto. à pessoa jurídica de direito
privado, do encargo da função dearrecadar tributos nos lermos da Lci.

Art. 8°. O não-exercicio da competência tributária municipal não a defere a
pessoa jurídica de direito público.

CAPÍTULO n

DAS LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Art. 9". Sem prejuízo de outras garantias aí;scp,L:radas ao coritriouinio, «:
vedado ao Município de Cuitegí:

I - exigir ou aumentar tributos sem Lei que o cylabclcça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se enconlrem em
situação equivalente, proibida qualquer distinção cm razão dc ocupaçao
finçáo por eks exercida, mdependentemcnte da denommaçao jund.ca dos
rendimentos, títulos ou direitos;

III - cobrar tributos;

a) em relação afatos geradores ocoiridos antes inicio da vigência da I^i
que oshouver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que sitio publicada a Lei que os
instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a
lei que os insütuiu ou aumentou, obsci-vado odisposto na alínea b ,

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V- estabelecer limitações ao iriifego cie pessoas ou bens por ^
tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela uüUz^ção de vias consei^adas p.lo
Município, nos termos da Lei;

VI - estabelecer diferença tribut.ária eaire benü e serviços, cie qualquer
natureza, em razão de sua procedência ou destino,
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vil - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros
Municípios;

b) templos de quídquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da legislação aplicável;

d) livros, jornais, periódicos e o pape! destinado a sua impressão.

§1". A vedação do inciso VH, alínea "a", é extensiva às autarquias c ás
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, â
renda e aos serviços vinculados às suas finalidades cssoncifns ou às delas decorrentes.

§2". As vedações do inciso VÍI, alinea '"a" c do Pajágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicávcis a empreendimentos privados, ou
em que haja contraprcstação ou pagamento de preço ou tcuifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem
imóvel.

§3". As vedações expressas no inciso Vil, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados exclusivamente com os
objetivos institucionais das entidades referidas, previstos nos respectivos estatutos ou
atos constitutivos.

§4". O disposto no inciso VII deste aitigo, não exclui as entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caibam reter na fonte,
bem como, não as dispensam da prática de alos assscuratórios do cumprimento de
obrigações tributárias por terceiros, na forma cia

§5**. A Lei determinará medidas para que os consumidores sejam
esclarecidos acerca dos impostos cjuc incidam sobre bens e scn/iços.

§6°. Qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas e contribuições, só
poderá ser concedidos medianie ato do Chefe do Executivo Municipal, juntamente com
parecer da Assessoria Jurídica, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.

§7". A Lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento dc impostos ou contribuição, cujo fato gerador

4
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deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata c preferencial restituição da
quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Art. 10. O disposto no artigo 9°. inciso VII, alínea "c", é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
a qualquer titulo;

II - aplicarem integralmente, no Pais, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e tlesprsas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo Onico. Na falta dc cumprimento do disposto neste artigo ou do
disposto no §4° do artigo 9", a autoridade oompctcntc suspenderá a aplicação do
benefício.

Art. 11. As situações de imunidade, isenção ou não incidência, não excluem
o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, sujeitando
seu infrator à aplicação das cominações ou penalida<ics cabíveis.

Art. 12. A imunidade será apreciada em cada caso mediante requerimento
dirigido ã autoridade competente, em que o interessado faça prova do preenchimento
das condições e requisitos legais para sua concessão.

Parágrafo Único. A eficácia da decisão que deferir o requerimento tratado
neste artigo alcançará os fatos geradores posteriores à data em que o interessado
demonstrar o preenchimento de todos os requisitos necessários ao gozo do beneficio,
vigorando enquanto perdurar essa condição.

TÍTULO n
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção 1
Da Disposição Preliminar

Art. 13. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os decretos
e as normas complementares que versem, no todo ou cm parte, sobre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes.
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Seção n
Das Leis c Decretos

Art. 14. Somente a Lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos ou sua redução;

III - a defmição do fato gerador da obrigação tributária principal c do seu
sujeito passivo;

TV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base do cálculo;

V - a cominaçâo de penalidades para as ações ou omissões contrárias a
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI - hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários
ou de dispensa ou redução de penalidades.

§1". Equipara-se à m^oração do tributo a modificação da sua base de
cálculo que importe em tomá-lo mais oneroso.

§2°. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II
deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Art. 15. O conteúdo e o alcance dos dci-retos;

I - restringem-se aos das Leis em fiancão das quais sejam expedidos,

II - serão determinados com observância das regras de interpretação
estabelecidas nesta Lei.

Seção III
Das Normas Compieinenteres

Art. 16. São normas complementares das Leis e dos decretos:
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I - as portarias, as instruções, avisos, ordens de serviços e outros atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos competentes das instâncias administrativas;

III - as práticas rcitcradamente observadas pelas autoridades
administrativas;

IV - os convênios que o Município celebra com entidades e órgãos da
administração direta ou indireta da União, dos Estados ou dc outros Municipios.

Par^rafo Único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualizaçao do valor
monetário da base de cálculo do tributo.

CAPÍTULO II

DAVIG&fClA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 17. A vigência, no espaço c no tempo, do legislação tributária rege-se
pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto
neste Capítulo.

Art. 18. A legislação tributária do Município vigora fora do respectivo
território, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidadc os convênios de que
participe ou do que disponha a Constituição Federal.

Art. 19. Salvo disposição em contrário, entram em vigor;

I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 16, na data da
sua publicação;

II - as decisões a que se refere o inciso II do artigo 16, quanto a seus efeitos
normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua publicação;

III - os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 16, na data neles
prevista.

Art. 20. Produzem seus efeitos no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que ocorra a sua publicação os dispositivos de Lei:

I - que instituem ou majoram tributos;
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II - que definem novas hipóteses de incidência;

III - que extinguem ou reduzem isenções:

a) salvo se a Lei dispuser de maneira mais favorável ao sujeito passivo;

b) exceto quando a isençáo for concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições.

Parágrafo Único. As disposições contidas nos incisos I e II deste artigo,
observarão o disposto no artigo 9°, Inciso 111, alínea c .

CAPÍTULO m

DAAPLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art 21. Alegislação tributária aplica-sc imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha üdo micio,
mas não estejacompleta, nos termos do artigo 35.

Art. 22. ALei aplica-sc a ato ou fato pretérito:

I-em qualquer caso, quando seja expressamente interpretaüva, excluída a
aplicação de penalidade ãinfração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração,

bl Quando deixe dc tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ouomissão. Io ,e.h. sido fraudulento enâo .cnha unphcado cm falta dc
pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na Lei
vigente ao tempo da sua prática.

DA

CAPÍTULO rv .
INTERPRETAÇÃO EINTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇAO TRIBUTÁRIA
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Art. 23. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste
Capítulo.

Art. 24. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

I - a analogia;

II - os princípios gerais dc direito tributário;

III - os princípios gerais de direito público;

rV - a eqüidade.

§1". Oemprego da analogia náo poderá resultar na exigência dc tributo não
previsto em Lei.

§2°. Oemprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento
de tributo devido.

Art. 25. Os princípios gerais de direito privado utilizivn-sc para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não
para definição dos respectivos efeitos tributários.

Art. 26. ALei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal ou pela Lei Orgânica do Município, para
definir ou limitar competências tributárias.

sobre:

Art. 27. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha

I - suspensão ou exclusão do credito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Art. 28. A Lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades,
interpreta-se damaneira mais favorável ao acusado, em caso do dúvida quanto.

I - à capitulação legal do fato;

II - ã natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou á natureza ou
extensão dos seus efeitos;

9
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III - à autoria, imputabilidade» ou punibilidadc;

IV - á natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

TÍTULO m
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTtJLO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29. A obrigação tributária é principal ou accssória.

Art. 30. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
porobjetivo o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.

Art. 31. A obrigação acessória decone da legislação tributária e tem por
objeto as presta.çôes, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.

Parágrafo Ünico. Todas as pessoas físicas, jurídicas ou entes
despersonalizados, contribuintes ou não, ainda que gozem de imunidade, náo-
incidência ou isenção, estão obrigadas, salvo norma expressa em contráno, ao
cumprimento das obrigações acessórias previstas nesta Lei e em Regulamento,
instituídas no interesse da fiscalização e arrecadação tributária.

Art. 32. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

CAPÍTULO II
DO FATO GERADOR

Art. 33. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em Lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 34. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de fato que não configure
obrigação principal.

10
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Art. 35. Salvo disposição de Lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem
as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe
são próprios;

II - tratando-sc de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicávcl.

Parágrafo Único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
observados os procedimentos a serem estabelecidos cm IjCÍ.

Art. 36. Para os efeitos do Inciso II do artigo anterior, e salvo disposição de
Lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento do seu miplemento;

II - sendo resolutória a condição, desde o momento <la prática do ato ou da
celebração do negócio.

Art. 37. Adefinição legal do falo gerador ê interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos, efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos
seus efeitos;

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

CAPITULO m

DO SUJEITO ATIVO

Art. 38. Sujeito ativo da obrigação é o Município dr. Cuitegi.

CAPITULO IV

DO SUJEITO PASSIVO

Seção 1
Das Disposições Gerais

11
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Art. 39. Sujeito passivo da obrigação principal c a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal, diz-se;

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disi>osição expressa de I^i.

Art. 40. Sujeito passivo da obrigação acessória c a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.

Art. 41. Salvo disposição de Lei cm contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo, não podem ser opostas à
Fazenda Pública Municipal para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.

Se^o n

Da Solidariedade Tributária

Art. 42. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas que concorram para a prática de atos que possam
configurar Crime Contraa Ordem Tributária;

III - as pessoas expressamente designadas em Lei.

Parágrafo Onico. A solidariedade referida neste artigo nao comporta
benefício de ordem.

Art. 43. Salvo disposição de Lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:

I- opagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto
aos demais pelo saldo;

12
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III - a intenrupçào da prescrição, cm favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais.

Seção III
Da Capacidade Tributária

Art. 44. A capacidade tributária passiva independe:

I ' da capacidade civil das pessoas naturais;

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação
ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da
administração direta de seus bens ou negócios;

III - de estar à pessoa regularmente constituída ou inscrita no respectivo
Cadastro Fiscal da Prefeitura Municipal dc Cuitcgi, ba.<5tando que configure uma
unidade econômica ou profissional.

Seção IV
Do DomicÚio Tributário

Art. 45. Na falta de escolha, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da le^slação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta
incerta ou desconhecida, o centro habitual dc sua atividade;

II - quanto às pessoas juridicas de direito privado ou às firmas individuais,
o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem ã obrigação, o
de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas dc direito público, qualquer de suas
repartições no território do Município de Cuitegi.

§1°. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos
incisos deste artigo, considerar-se-á como domicilio tributário do contribuinte ou
responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram
origem ã obri^ção.
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§2°. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio escolhido,
quando impossibilite ou difículte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-
se então a regra do Parágrafo anterior.

§3°. O sujeito passivo comunicará ã repartição competente a mudança de
domicílio, no prazo do Regulamento.

CAPITULO V

DA RESPONSABILroADE TRIBUTÁRIA

Seção I
Da Disposição Geral

Art. 46. Sem prejuízo do disposto neste capitulo, a Lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo credito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento tolal ou parcial da referida
obrigação.

Parágrafo Ünico. A responsabilidade prevista neste artigo é extensiva a
todas as pessoas físicas ou juridicas, bem como os entes despersonalir^dos, inclusive
aqueles alcançados por imunidade, isenção ou não incidência do tributo.

Seção n
Da Responsabilidade por Sucessão

Art. 47. O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários
defmitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias sur^das até a referida data.

Stebseção I
Da Responsabilidade por Sucessão Imobiliária

Art. 48. Sub-rogam-sc na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando
conste do título ã prova de sua quitação, o crédito tributário relativo:

14
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I - a imposto cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bem imóvel;

II - à taxa cujo fato gerador seja a prestação ou disponibilização de serviço
público relativo à bem imóvel;

III - à contribuição cujo fato gerador seja:

a) a execução de obra pública da qual decorra valorização imobiliária;

b) a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em
zona beneficiada pelo serviço de iluminação pública.

Parágrafo Único. No caso de arremataçáo em hasta pública, a sub-rogação
ocorre sobre o respectivo preço.

Subseção n
Da Responsabilidade por Sucessão Pessoal

Art. 49. São pessoalmente responsáveis:

I - o adciuirentc ou renutente, pelos tributos relativos aos bens adc}uiridos
ou remidos;

II - o sucessor a qualquer titulo e o cônjuge meciro, pelos tributos devidos
pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura
da sucessão.

Subseção UI
Da ReiqKmsabilidade por Sucessão ^presarial

Art. 50. Respondem pelo imposto devido pelas pessoas juridicas
transformadas, extintas ou cindidas;

I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;

II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de
cisão de sociedade;
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III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de
sociedade cindida;

IV - a pessoa lísica sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação, ou
seu espólio, que continuar a exploração da atividade social, sob a mesma ou outra
razão social, ou sob firma individual;

V- os sócios, com poderes de administração, da pessoa jurídica que deixar
de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.

Parágrafo Onico. Respondem solidariamcnte pelo imposto devido pela
pessoa jurídica:

I - as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica
extinta por cisào;

II - a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu
patrimônio, no caso de cisão parcial;

III - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica extinta, no
caso do inciso V.

Art. 51. A pessoa natural ou jurídica dc direito privado que adquirir de
outra, por qualquer titulo, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razao social
ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do alo:

I - integralmente, se o alienantc cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;

II - subsidiariamentc com o aiienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de 6 (seis) meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

judicial:

judicial.

§1°. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação

I - em processo dc falência;

II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação

§2®. Não se aplica o disposto no §1" deste artigo quando o adquirente for:
16
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I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade
controlada pelo devedor falido ou cm recuperação judicia!;

II - parente, em linha reta ou colateral até o 4" (quarto) grau, consangüineo
ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios;

III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação
judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

§3®. Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa,
filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do
juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente
podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que
preferem ao tributário.

Seçãom
Da Responsabilidade de Terceiros

Art. 52. Nos casos de impossibilidacie de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em
que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;

IV - o ínventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o sindico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou
pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivóes e demais serventuáirios de oficio, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo Único. O disposto neste cirtigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
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Art. 53. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de Lei, contraio social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, propostos e empregados;

IH - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Seção IV

Da Responsabilidade por Infrações e Penalidades

Subseção I
Das Disposições Gerais

Art. 54. Constitui infração toda ação ou omissão que importe em
inobservância, por parte do contribuinte, responsável ou terceiro, das normas
estabelecidas na legislação tributária.

Parágrafo Único. Salvo disposição expressa em sentido contrário, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe;

I - da intenção do agente ou de terceiro;

II - da efetividade, natureza c extensão dos efeitos do ato.

Art. 55. Respondem pela infração, em conjunto ou isoladamente, todas as
pessosis que, de qualquer forma, concorram para a sua prática ou dela se beneficiem.

Art. 56. No concurso de infrações, as penalidades serão aplicadas
conjuntamente, uma para cada infração, ainda que capituladas no mesmo dispositivo
legal.

Parágrafo Único. No caso de enquadramento cm mais de um dispositivo
legal de uma mesma infração tributária será aplicada a dc maior penalidade.
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Art. 57. O pagamento da penalidade não exime o inlrator do cumprimento
das exigências legais de natureza tributária, administrativa, civil ou penal.

Art. 58. Caracteriza reincidência a prática de nova infração referente ao
descumprimento da mesma obrigação acessória, pelo mesmo agente ou terceiro, dentro
de 5 (cinco) anos, a contar:

I - da data do pagamento da exigência do crédito tributário;

II - do término do prazo para interposiçáo da impugnaçáo do lançamento;

III - da data da dccisão condenatória irrecorrivel na esfera administrativa.

Art. 59. Nos termos da Lei, aos agentes e terceiros responsáveis pela prática
das infrações de que trata esta seção, aplicar-se-á, isolada ou cumulativamente, as
seguintes penalidades:

I - muita por infração;

II - suspensão ou perda definitiva de beneficios fiscais;

Art. 60. A responsabilidade é pessoal ao agente:

I - quanto às infrações conceituadas por Lei como crimes ou contravenções,
salvo quEindo praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento dc ordem expressa emitida por quem dc direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo especifico do agente seja
elementar;

III - quanto ás infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico:

a) das pessoas referidas no artigo 52, contra aquelas por quem respondem;

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas juridicas de direito
privado, contra estas.

Art. 61. A responsabilidade é excluída;
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I - pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso. do
pagamento integral do tributo devido atualizado monctariamcntc e dos juros de mora
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração;

II - pela apresentação de consulta formulada validamente, nos termos do
Regulamento.

§1°. Não SC considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

§2°. A apresentação de documentos obrigatórios à administração não
importa em denúncia espontânea, para os fins do disposto neste artigo.

Subseção II
Das Infrações Levíssimas

Art. 62. São infrações consideradas levíssimas, referentes ao
descumprimento de obrigações acessórias:

I - incorrer em irregularidade definida em regulamento quando da
apresentação de informações ou declarações econõmico-fiscais, que não importe na
redução ou supressão de tributo devido, sendo apurada por informação ou declaração
económico-fiscal;

II - preencher livro ou documento fiscal em desacordo com as normas
definidas em regulamento, que não importe na redução ou supressão de tributo devido,
sendo apurada:

a) no caso de livro fiscal, por mês de ocorrência;

b) à razão de 10% {dez por cento) do valor da multa por documento fiscal.

Subseção ni
Das Infrações Leves

Art. 63. São infrações consideradas leves, referentes ao descumprimento
das obrigações acessórias:
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I - descumprir prazos de apresentação de informações ou declarações
econõmico-fiscais, sendo apurada por informação ou declaração cconômico-íiscal;

II - atrasar na escrituração íiscal. sendo apurada por mês de ocorrência;

III - retirar do estabelecimento ou do domicilio do prestador livros ou
documentos fiscais, exceto nos casos previstos em regulamento, sendo apurada:

a) por cada livro fiscal;

b) por cada talonário ou formulário fiscal;

IV - deixar de comunicar à repartição competente a não confecção de livro
ou documento íiscal autorizado, no prazo estipulado em regulamento.

Subseção IV

Das Infrações Moderadas

Art. 64. São infrações consideradas moderadas, referentes ao
descumprimento das obrigações acessórias:

I —não efetuar inscrição no respectivo Cadastro Fiscal, no prazo definido
em Regulamento;

II —extraviar, destruir, inutilizar ou não conservar livros ou documentos
físcais até que ocorra a prescrição dos créditos tribulcirios decorrentes das operações a
que se refiram, sendo apurada:

a) à razão de 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa por cada livro;

b) à razáo de 2% (dois por cento) do valor da muita por cada documento
fiscal;

III - deixar de autenticar livro fiscal eletrônico no pra^o do Regulamento,
sendo apurada à razão de 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa por livro;

IV - utilizar documento fiscal autorizado sem autenticação da repartição
competente, sendo apurada à razão de 2% (dois por cento) do valor da multa por
documento fiscal;

V - emitir documento fiscal com prazo dc validade vencido, sendo apurada
à razáo de 2% (dois por cento) do valor da multa por documento fiscal;
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VI - exercer atividade, quando já inscrito no Cadastro Mobiliário Fiscal, sem
possuir livro obrigatório ou documentos fiscais;

VII - deixar de comunicar qualquer alteração nos dados constantes do
respectivo Cadastro Fiscal, desde que não implique em gozo indevido de isenção, não
incidência ou reconhecimento de imunidade, sendo apurada ã razão de 50% (cinqüenta
por cento) do valor da multa por ato ou fato não comunicado;

VIII - deixar de reter, no lodo ou em parle, tributo decorrente de
responsabilidade atribuída por Lei, sendo apurada ã razão de 50% (cinqüenta por
cento) do valor da multa por mês de ocorrência.

Subseção V
Das Infrações Graves

Art. 65. São infrações consideradas graves, referentes ao descumprimento
das obrigações acessórias:

I - utilizar livro fiscal sem a autenticação da repartição competente, sendo
apurada à razáo de 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa por livro fiscal;

II - utilizar livro fiscal eletrônico sem a autorização da repartição
competente, sendo apurada à razão dc 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa por
livro fiscal eletrônico;

III - utilizar documento fiscal sem a autorização da repartição competente,
sendo apurada à ra^ão de 2% (dois por cento) do valor da multa por documento;

IV - elaborar, guardar, distribuir ou fornecer livro ou documento fiscal não
autorizado ou fora das especificações regulamentarcs, sendo apurada;

a) à razão de 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa por livro fiscal;

b) à razão de 2% (dois por cento) do valor da multa por documento fiscal;

V - negar ou deixar de emitir o documento fiscal, quando obrigatório, sendo
apurada à razão de 2% (dois por cento) do valor da multa por documento fiscal;

VI - inserir elementos falsos ou inexatos ou, ainda, omitir operação de
qualquer natureza, em informações ou declarações econômico-fiscais, que resultem ou
possam resultar na redução ou supressão de tributo devido, sendo apurada à razão de
50% (cinqüenta por cento) do valor da multa por informação ou declaração econômico-
fiscal;
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vil - inserir elementos falsos ou inexatos, ou, ainda, omitir operação de
qualquer natureza, em livro ou documento, contábil ou fiscal, que resultem ou possam
resultar na redução ou supressão de tributo devido, sendo apurada:

a) no caso de livro, à razão de 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa
por mês de ocorrência;

b) à razão de 2% (dois por cento) do valor da multa por documento fiscal;

VIII - inserir elementos falsos ou inexatos ou, ainda, omitir situação de
qualquer natureza em processo administrativo que resultem ou possam resultar na
concessão ou reconhecimento indevido de isenção, não incidência ou imunidade, sendo
apurada à razão de 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa por processo
administrativo interposto pelo sujeito passivo;

IX - deixar de comunicar qualquer alteração nos dados constantes do
respectivo Cadastro Fiscal que possa implicar na perda dc isenção, não incidência ou
imunidade, sendo apurada à razão de 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa por
ato ou fato não comunicado;

X - Comunicar a alteração de dados conslanlcs no respectivo Cadastro
Fiscal sem que corresponda à realidade, sendo apurada ã razão de 50% (cinqüenta por
cento) do valor da multa por ato ou fato comunicado;

XI - exercer atividade sujeita a registro sem prévia inscrição no respectivo
Cadastro Fiscal, sendo apurada à razão de 25"/t> (vinte e cinco por cento) do valor da
multa por mês de atividade exercida;

XII - embaraçar a ação fiscal mediante condutas previstas em
Regulamento.

Subseção VI
Das Infrações Gravíssimas

Art. 66. São infrações consideradas gravíssimas, referentes ao
descumprimento das obrigações acessórias, as seguintes situações e procedimentos:

I - lavrar, registrar ou averbar cm registro público ato que importe cm
incidência de tributo sem a exigência dc comprovação do seu recolhimento ou da
dispensa por isenção, não incidência ou imunidade, sendo apurada por ato lavrado,
registrado ou averbado;
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II - elaborar, guardar, distribuir ou fornecer prognima de processamento de
dados que permita ao sujeito passivo possuir informação contábil diversa daquela que é
fornecida à Administração Fazendária, sendo apurada por programa de processamento
de dados;

III - violar lacre utilizado por autoridade fiscal cm armários, arquivos,
depósitos e outros móveis, sendo apurada por lacre violado.

Subseção Vil
Das Penalidades

Art. 67. As infrações referentes ao descumprimento das obrigações
acessórias serão punidas consoante a tabela do Anexo 11 desta Lei.

Art. 58. Na reincidência de infração decorrente de obrigação acessória a
multa será aplicada em dobro.

TITULO IV

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

CAPÍTÜ^ I
DAS DISPOSIÇO£S GERAIS

Art. 69. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.

Art. 70. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão
ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuidos, ou que excluem sua
exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.

Art. 71. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica
ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas a sua efetivação ou as respectivas
garantias, sob pena de responsabilidade funcional na forma da Lei.
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CAPÍTULO n
DA CONSTITTJIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 72. Compete privativamente ã autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

§1". A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, não podendo o crédito tributário ter seu
nascimento obstado, nem os seus elementos modificados, por autoridade de qualquer
nível.

§2°. A autoridade competente poderá, quando o lançamento tenha sido
efetuado por declaração do sujeito passivo ou, tendo sido efetuado de oficio, decorrente
de procedimento interno, lançar o tributo cm cotas, a sc vencerem cm periodos
determinados.

Art. 73. Sem prejuÍ7X) do instituto da remissão do crédito tributário, a
autoridade competente poderá:

I - eximir-se do lançamento da multa por descumprimento da obrigação
acessória, quando o seu valor seja incompatível com os custos presumidos de cobrança;

II - desprezar o lançamento do tributo, para abranger fatos geradores de
periodos futuros, quando o seu valor inicial seja incompatível com os custos
presumidos de cobrança.

Parágrafo Único. Ato do Poder Executivo Municipal definirá,
periodicamente, os custos presumidos de cobrança, com base cm estudos
desenvolvidos pela Secretaria de Finanças e Tributos e pela Procuradoria Geral do
Município.

Art. 74. Salvo disposição de Lei cm contrário, quando o valor tributário
esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda
nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.
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Art. 75. Olançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela Lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.

§1" Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente á ocorrência
do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes dc investigação das autoridades adnunistraüvas,
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste ulümo caso,
parao efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

§2° O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por
períodos certos de tempo, desde que a respectiva Lei fixe expressamente adata em que
o fato gerador se considera ocorrido.

Art. 76. Olançamento regularmente notificado ao sujeito passivo so pode
ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 80.

Parágrafo Ünico. O órgão ou autoridade administrativa responsável pelo
lançamento certificará o término do prazo para impugnação do mesmo
manifestação do sujeito passivo, sendo vedada a interposiçao de qualquer especie d
recurso ou pedido de reconsideração.

Art 77. Amodificação introduzida, de oficio ou em conseqüência de decjsào
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser ^âo
mesmo sujeito passivo, quanto afato gerador ocorrido posteriormente asua mtroduçao.

Seção n
Das Modalidades de Lançamento

Art 78. Olançamento éefetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro quando um ou outro, na forma da legislaçao tributaria, presta a
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, mdispensaveis a su
efetivação.
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§1°. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§2°. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Art. 79. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tem em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Art. 80. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:

I - quando a Lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem dc direito, no prazo e
na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, debce de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por paile da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro,
que dê lugar à aplicação dc penídidadc pecuniária;

Vil - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

Vlll - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
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IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato
ou formalidade especial.

Parágrafo Ünico. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto
não extinto o direito da Fazenda Pública Municipal.

Art. 81. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato cm que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.

§1°. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

§2°. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.

§3°. Os atos a que se refere o Parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.

§4°. O prazo para a homologação será de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador.

§5°. Expirado o prazo fixado no Parágrafo anterior sem que a Fazenda
Pública Municipal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

CAPÍTULO ni

DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I
Das Modalidades de Suspensão

Art. 82. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - a moratória;

II - o depósito do seu montante integral e em dinheiro;
28
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III - as reclamações e os recursos, nos termos da legislação reguladora do
processo tributário administrativo;

IV - a concessão de mediíia liminar cm mandado de segurança;

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo Ünico. Salvo disposição expressji cm contrário, o disposto neste
sirtigo;

I - não dispensa o cumprimento das obrigações asscssórias;

II - não suspende a fluência de juros e atualização monetãna relativos ao
crédito tributário.

Seção n
Da Moratória

Art. 83. A moratória somente pode ser concedida:

I - em caráter geral, por Lei;

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa,
desde que autorizada por Lei nas condições do inciso anterior.

Parágrafo Único. A Lei concessiva dc moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do Município, ou a
determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.

Art. 84. A Lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua
concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I - o prazo de duração do favor;

II - as condições da concessão do favor em caráter individual;

III - sendo caso:

a) os tributos a que se aplica;
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b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se
refere o inciso l, podendo atribuir ã fixação de uns e de outros à autoridade
administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual;

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de
concessão em caráter individual.

Art. 85. Salvo disposição de Lei em contrário, a moratória somente abrange
os créditos definitivamente constituídos à data da Lei ou do despacho que a conceder,
ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado
ao sujeito passivo.

Parágrafo Ünico. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou
simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.

Art. 86. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de oficio, sempre que se apure que o benericiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir
os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de
mora:

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em beneficio daquele;

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo Ünico. No caso do inciso 1deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do
direito á cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode
ocorrer antes de prescrito o referido direito.

Seção m

Do Depóàto do Crédito Tributário

Art. 87. Para fins do disposto no inciso II do artigo 82, considerar-se-á
montante integral, a importância referente ao valor originário e seus acréscimos, na
forma da Lei.

Art. 88. O depósito do montante integral do crédito tributário:

I - obedecerá ã forma e ãs condições estabelecidas em Regulamento;
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11 - será determinado jjela autoridade administrativa como garantia
prestada pelo sujeito passivo, nos casos de transação.

Art. 89. Considerar-se-ão operantes os efeitos decorrentes do depósito a
partir da data da sua efetivação nos órgãos arrecadadores municipais ou nos
estabelecimentos devidamente credenciados pela Secretaria de Finanças e Tributos.

Seção IV

Do Parcelamento do Crédito Tributário

Art. 90. Os créditos tributários poderão ser objetos de parcelamento, cuja
concessão competirá;

I - à Secretaria de Finanças e Tributos, quanto ao crédito não inscrito em
Divida Ativa da Fazenda Pública Municipal;

II - à Procuradoria Geral do Município, a partir da sua inscrição em Divida
Ativa da Fazenda Pública Municipal.

§1". Acompetência descrita neste artigo poderá ser exercida conjuntamente
pelos respectivos órgãos, nos termos de ato do PoderExecutivo Municipal.

§2". O parcelamento dos créditos tributários tlecorrentes das obrigações de
retenção na fonte, na condição legal de responsável, observará a forma e as restrições
estabelecidas em Regulamento.

Art. 91. O parcelamento do crédito tributário disposto no artigo anterior,
quando concedido implicará:

I - no reconhecimento irretratável da certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito pelo sujeito passivo;

II - na interrupção e suspensão do prazo prescricional, durante sua
vigência.

Art. 92. O parcelamento limitar-se-á ao máximo de 36 (trinta e seis)
parcelas mensais e sucessivas, devendo obedecer às condições estabelecidas em
Regulamento.

Art. 93. Durante a execução do parcelamento, serão devidos:

I - juros de 2% (dois por cento) ao mês;
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11 - atualização monetária, nos mesmos índices e períodos aplicáveis ao
crédito tributário.

Art. 94. Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições
desta Lei relativas à moratória.

CAPÍTULO IV

DA HCTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Das Modalidades de Extinção

Art. 95. Extin^em o crédito tributáno:

I - o pagamento;

II - a compensação;

in - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos
do disposto no artigo 81 e seus §§1" a 5";

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no §2" do artigo
104;

IX - a decisão administrativa irreformávcl, assim entendida a defmitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatóna;

X - a decisão judicial passada em julgado;

XI - a dação em pagamento cm bens imóveis, na forma e condiçoes
estabelecidas em Lei;
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Parágrafo Único. A Lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou
parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 75 e 80.

Seção n
Do Pagamento

Subseção I
Das Dispo^ções Gerais

Ari. 96. O pagamento c efetuado:

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;

II - por processo mecânico;

III - por transferência eletrônica.

§1". A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o
pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o tome impossível ou mais
oneroso que o pagamento em moeda corrente.

§2". O crédito pago por cheque somente sc considera extinto com o resgate
deste pelo sacado.

§3". Opagamento efetuado por transferência clelrónica será regulamentado
em ato do Poder Executivo Municipal.

Art. 97. O pagamento dos tributos far-se-á nos órgãos arrecadadores
municipais ou nos estabelecimentos devidamente credenciados pela Secretaria de
Finanças e Tributos.

§1". Na hipótese da arrecadação da Contribuição Para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública, é permitido o credenciamento de instituição náo bancária.

§2°. Ressalvadas as hipóteses expressamente determinadas em Lei, quando
do pagamento do tributo, será expedido obrigatoriamente o documento de arrecadaçao
municipal, na forma estabelecida em Regulamento.

§3°. Não se considera válido o pagamento efetuado:

I - através de órgãos ou cslabelccimentos distintos daqueles mencionados
no caput deste artigo;
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II - através de documento de arrecadação:

a) confeccionado fora dos padrões aprovados pela Secretaria de Finanças e

b) emitido com rasuras ou entrelinhas.

§4°. Respondem pelo eventual prejuízo causado à Fazenda Pública
Municipal os agentes públicos ou terceiros que recebam pagamentos efetuados na
forma descrita no inciso II do Parágrafo anterior.

Art. 98. O pagamento de um crédito não importa em presunção de

I - quando parcial, das prestações em que se decomponha;

II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros

pagamento:

tributos.

Art. 99. Salvo disposição legal em contrário, o recolhimento dos tributos
dar-se-á nas datf^w fixadas em Calendário Fiscal expedido pela Secretaria de Finanças e
Tributos, obedecidas as normas gerais dispostas em Regulamento.

Subseção II
Da Mota

Art. 100. O valor originário do tributo não pago até o vencimento, seja
integral ou parcialmente, ficará sujeito cumulativamente aos seguintes acréscimos:

I - atualização monetária;

II - multa de mora;

III - juros de mora.

§1°. Ovalor da atualização monetária será acrescido ao valor originário do
tributo e ao valor originário da multa de infração por dcscumprimcnto dc obrigação
acessória para todos os efeitos legais.

§2". No lançamento via auto de infração, o valor originário do tributo ficará
sujeito á multa de infração em substituição á multa dc mora, nos termos de disposição
específica de Lei.
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Art. 101. Os acréscimos previstos no artigo anterior serão calculados
conforme as seguintes condições:

I - atualização monetária, fixada com base em índices oficiais dcfínidos na
legislação aplicável, sobre o valor originário do tributo ou da multa dc infração por
descumprimento de obrigação acessória;

II - multa de mora dc 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor
originário do tributo atualizado monctariamente, até o limite de 12% (doze por cento);

III - juros de mora dc 10% (dez por cento) ao mês calculado sobre o valor
originário do tributo já atualizado monetarinmentc.

Parágrafo Único. Os acréscimos referidos nos incisos I e III incidirão a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do tributo.

Art. 102. Excetuado os casos c.xprcssos cm Lei ou mandado judicial, é
vedado ao servidor;

I - receber crédito tributário com desconto ou dispensa sobre o valor
originário ou sobre quaisquer de seus acréscimos legais;

II - receber dívida não-tributária com desconto ou dispensa sobre o valor
originário ou sobre quaisquer dc seus acréscimos legais.

§1°. Ainobservância ao disposto neste artigo sujeita o infrator, sem prejuízo
das penalidades que lhe forem aplicáveis, a indenizar o Município cm quantia igual à
que deixou de receber.

§2°. Se a infração decorrer de ordem do superior hierárquico, ficará este
solidariamente responsável com o infrator.

Subseção III
Da Imputaçáo do Pagamento

Art. 103. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do
mesmo sujeito passivo para com o Municipio dc Cuilcgi, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros dc mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrifiação própria, e cm segundo
lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;
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II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim
aos impostos;

III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;

IV - na ordem decrescente dos montantes.

Subseção IV
Da Consignação em Ps^^imento

Art. 104. A importância de crédito tributário pode ser consignada
judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos;

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro
tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obngaçao acessona;

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências
administrativas sem fundamento legal;

III - de exigência, por mais de uma pessoa juridica de direito público, de
tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

§1". A consignação só pode versar sobre o credito que o consignante se
propõe pagar.

62" Julgada procedente a consignação, opagamento se reputa efetuado ea
importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignaç^.
nTtoTou em parte, cobrasse ocrédito acrescido de atualização monetaria ejuros de
mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Subseção V
Da Restituição do Pagamento Indevido

Art 105 O sujeito passivo terá direito, independentemente de prévio
protesto, àrestituição total ou parcial do credito tributário pago. nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circuns
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboraçao ou conferencia de
qualquer documento relativo ao pagamento;
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111 - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatòria.

Art. 106. A restituição de crédito tributário que comporte, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver
assumido o referido encargo, ou, no caso de tc-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.

Art. 107. A restituição total ou parcial de crédito tributário abrangerá
também, na mesma proporção, os acréscimos que tiverem sido recolhidos
indevidamente, salvo os valores referentes às infrações de caráter formal não
prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo Único. O valor objeto de restituição será acrescido dc juros de
mora de 0,5% {meio por cento) ao més sobre o valor a ser restituído, contados a partir
do primeiro dia do mês subseqüente àquele em que a restituição deveria ter sido
efetuada, na forma do Regulamento.

Art. 108. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipóteses dos incisos 1 e II do artigo 105, da data da extinção do
crédito tributário;

II - na hipótese do inciso III do artigo 105, da data em que se tomar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatòria.

Parágrafo Único. Para os efeitos do inciso i deste artigo, tratando-se de
tributo sujeito a lançamento por homologação, a data daextinção do crédito tributário é
aquela do pagamento antecipado de que trata o §1" do artigo 81.

Art. 109. Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória da decisão
administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo Único. O prazo de prescrição é interrompido pelo inicio da ação
judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação
validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública Municipal.

Seção III
Da Compensação

Art. 110. Compete á autoridade administrativa promover a extinção de
crédito tributário pela modalidade de compensação.
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§1°. Apenas serão objetos de compensação:

I - crédito tributário definitivamente constituído à data em que se der a
compensação;

II - crédito certo, líquido e exigível do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública Municipal.

§2". Considera-se o crédito:

I - certo, quando a existência formal e material da obrigação está
demonstrada;

II - líquido, quando o objeto da obrigação está determinado;

líl - exi^vel, quando ocumprimcnlo daobrigação não se encontra sujeito a
qualquer condição ou termo suspensivo.

§3®. Ê vedada a compensação de créditos tributários:

I - do sujeito passivo com créditos de terceiros;

H- objeto decontestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.

§4°. É facultado à autoridade administrativa sujeitar a compensação ao
oferecimento de garantias cspecíficas pelo sujeito passivo.

Art. 111. Acompensação obedecerá ã forma e às condiçoes estabelecidas
em Regulamento.

Seção IV
Da Transação

Art. 112. No intuito de terminar litígio, a autoridade administrativa poderá
extinguir o crédito tributário pela transação, competindo:

I - ã Secretaria de Finanças e Tributos, quanto ao crédito não mscnto em
DívidaAtiva da Fazenda Pública Municipal;

II - à Procuradoria Geral do Município, a partir da sua inscrição em Divida
Ativa da Fazenda Pública Municipal.
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Parágrafo Único. A competência descrita neste artigo poderá ser exercida
conjuntamente p>elos respectivos órgãos, nos termos de ato do Poder Executivo
Municipal.

Art. 113. A transação poderá ser proposta pelo sujeito passivo ou pela
autoridade competente para extinção do credito pela transação.

Art. 114. Cabe a transação quando:

I - o montante do tributo tenha sido fixado por estimativa ou arbitramento;

il - a matéria sobre a qual versa o lançamento seja controvertida;

ni - ocorrer conflito de competência com outras pessoas de direito público
interno;

Município.

transação:

IV - a demora na solução normal do litígio seja onerosa ou temerána ao

Art. 115. É vedada a modificação das seguintes parcelas pelo instituto da

I - valor originário do tributo;

II - valor da atualização monetária.

Seção V
Da Remissão

Art. 116. A remissão, total ou parciíü, do crédito tributário, poderá ser
concedida através de despacho da autoridade administrativa, de acordo com Lei
especifica, atendendo as seguintes condições:

I - ã situação econômica do sujeito passivo;

II - ao erro ou ignorância escusãvel do sujeito passivo, quanto á matéria do
fato;

III - ã diminuta importância do crédito tributário;

IV - á consideração de equidade, em relação com as características pessoais
ou materiais do caso;
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V - as condições peculiares à determinada região do território do Município
de Cuite®.

§1". Odespacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-
se, quando cabível, o disposto no artigo 86.

§2". A avaliação da diminuta importância do credito tributário pela
autoridade administrativa, nos termos do inciso IIl, pautar-sc-á em ato do Poder
Executivo Municipal que definirá, periodicamente, os custos presumidos de cobrança,
com base cm estudos desenvolvidos pela Secretaria dc Finanças e Tributos e pela
Procuradoria Geral do Município.

Seção VI
Da Decadência

Art. 117. O direito de a Fazenda Pública Municipal constituir o crédito
tributário extingue-se após 05 (cinco) anos contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo Único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data cm que tenha
sido iniciada a constituição do crédito tributário, pcln notificnção ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Seção Vn
Da Prescrição

Art. 118. Aação para cobrança do credito tributário prescreve em 05 (cinco)
anos, contados da data da sua constituição definitiva.

§1". A prescrição se interrompe:

I- pelo despacho do juiz que ordenar acitação cm execução fiscal,

I] - pelo protesto judicial;
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III - por qualquer ato judicial que constitua cm mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial que importe cm
reconhecimento do débito pelo devedor.

§2". A prescrição se suspende:

I - enquanto pender causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário;

II - a partir da inscrição do débito em Divida Ativa da Fazenda Pública
Municipal, por 180 {cento c oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal se esta
ocorrer antes de findo aquele prazo;

III - enquanto o processo de cobrança excculiva do crédito tributãrio esteja:

a) suspenso, cm face de o sujeito passivo ou devedor não houver sido
localizado ou não tiverem sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora,

b) arquivado, em facc do decurso do pnizo de 1 (um) ano, após a
determinação da suspensão prevista na alínea anterior, sem que seja localizado o
devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

CAPÍTULO V

DAEXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I
Das Modalidades de Exclusão

Art. 119. Excluem o credito tributáu-io:

I - a isenção;

II - a anistia.

Parágrafo Ünico. A exclusão do crédito tributário não dispensa o
cumprimento das obrigações acessórias, dependenles da obrigação principal, cujo
crédito seja excluído ou dela conseqüente.
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Seção n
Da Isenção

Art. 120. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de Lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão, os tributos a que se apHca e, sendo caso, o prazo de sua duração.

Parágrafo Único. A iíjençào po<le ser restrita a determinada região do
território do Município de Cuitegi, em função de condições a ela peculiares.

Art. 121. Salvo disposição de Lei em contrário, a isenção não c extensiva:

I - às taxas e às contribuições dc melhoria;

II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.

Art. 122. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por Lei, a qualquer tempo,
observado o disposto no inciso III do artigo 20.

Ari;. 123. Aisenção, quando não concedida cm caráter geral, é efetivada, em
cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em Lei ou contrato para concessão.

§1". Tratando-se de tributo lançado por período certo dc tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.

§2". O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-
se, quando cabível, o disposto no artigo 86.

Seção ni
Da Anistia

Art. 124. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas
anteriormente ã vigência da Lei que a concede, não se aplicando:
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I - aos atos qualificados em Lei como crimes ou contravenções e aos que,
mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo
sujeito passivo ou por terceiro em beneficio daquele;

II - salvo disposição em contrário, ás infrações resultantes de conluio enlre
duas ou mais pessoas naturais ou juridícas.

Art. 125. A anistia pode ser concedida:

I - cm caráter geral;

II - limitadamente;

a) ãs infrações da legislação relativa a determinado tributo;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado
montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;

c) a determinada região do território do Município de Cuitegí, em função de
condições a ele peculiares;

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela I^i que a
conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma I>ei ã autoridade administrativa.

Art. 126. Aanistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em
cada caso. por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumpnmento dos
requisitos previstos em Lei para sua concessão.

Parágrafo Ünico. O despacho referido neste artigo não gera direito
adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 86.

CAPÍTULO VI

DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 127. Aenumeração das garantias atribuídas neste Capitulo ao crédUo
tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em Lei, cm função da
natureza ou das caracteristicas do tributo n que sc refiram.
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Parágrafo Único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário
não altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que corresponda.

Art. 128. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens,
que sejam previstos em Lei, responde pelo pagamento do credito tributário a totalidade
dos bens e das rendas, dc qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio
ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de
inalienabilidade ou impcnhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou
da cláusula, excetuados unicamente os bens c rendas que a Lei declare absolutamente
impenhoráveis.

Art. 129. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração dc bens ou
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em debito para com a Fazenda Pública
Municipal por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem
sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficicnlcs ao total pagamento da dívida
inscrita.

Art. 130. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não
pagar nem apresentar bens á penhora no préízo legal e não forem encontrados bens
penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidadc dc seus bens e direitos,
comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades
que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de
imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário c do mercado dc capitais, a
fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§1°. A indisponibilidadc de que trata o capul deste artigo limitar-se-á ao
valor total exigivel, devendo o juiz determinar o imedínlo levantamento da
indisponibilidadc dos bens ou valores que excederem esse limite.

§2°. Os órgãos c entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o
eaput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e
direitos cuja indisponibilidade houver promovido.

Seção n

Das Preferências do Crédito Tributário

Art. 131. O credito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a
natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da
legislação do trabalho ou do acidente dc trabalho.

Parágrafo Único. Na falência:
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I - o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou ás
importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimcntar, nem aos créditos
com garantia real, no limite do valor do bem gravado;

II - a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos
créditos decorrentes da legislação do trabalho;

III - a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.

Art. 132. A cobrança judicial do crédito tributário não c sujeita a concurso
de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou
arrolamento.

Parágrafo Único. O concurso de preferencia somente se verifica entre
pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União e suas Autarquias;

II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas Autarquias,
conjuntamente e pró rata;

III - Municípios e suas Autarquias, conjuntamente e pró rata.

Art. 133. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos
geradores ocorridos no curso do processo de falência.

§1°. Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo
competente, mandando reservar bens suficientes à c.xtinção total do crédito e seus
acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma,
ouvido, quanto à natureza c valor dos bens reservados, o representante da Fazenda
Pública Municipal.

§2°. O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.

Art. 134. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em
inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários
vencidos ou vincendos, a cargo do de cujus ou dc seu espólio, exigiveis no decurso do
processo de inventário ou arrolamento.

Parágrafo Ünico. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do
disposto no §1° do artigo anterior.

Art. 135. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos
tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em
liquidação judicialou voluntária, exigiveis no decurso da liquidação.
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Art. 136. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de
todos os tributos.

Art. 137. A concessão de recuperação judiciai depende da apresentação da
prova de quitação dc todos os tributos, observado o disposto nos artigos 82, 157 e 159
desta Lei.

Art. 138. Nenhuma sentença dc julgamento de partilha ou adjudicação será
proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou
às suas rendas.

TITULO V

DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELÍMTRAR

Art. 139. A Administração Fazendària tem por objetivo o planejamento, a
implementação, gerenciamento e controle dc todas as ações voltadas ã execução desta
lei, especialmente sobre a cobrança, administrativa ou judicial, dos créditos fazendários
de qualquer natureza; a físcalização do cumprimento da legislação referente aos
tributos e demais receitas públicas; a aplicação de penalidades aos infratores e os
julgamentos administrativos de jurisdição voluntária e contenciosa.

§1". A Administração Fazendària será exercida harmonicamcntc por ações
conjuntas e complementares, principalmente, entre a SecrcttU"ia de Finanças e Tributos
e Procuradoria Geral do Município.

§2". As funções de cobrança, a que sc refere este artigo, serão exercidas
pela Secretaria de Finanças e Tributos e pela Procuradoria Geral do Município, nos
termos do Regulamento.

CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 140. Todas as funções administrativas referentes ã fiscalização dos
tributos municipais, à aplicação de sanções por infração à legislação tributária do
Município, bem como as medidas de prevenção e repressão ãs fraudes, serão exercidas,
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privativamente, pela Secretaria de Finanças e Tributos, segundo as atribuições
constantes da legislação que dispuser sobre a organiíiação administrativa do Município.

§1°. A fiscalização a que se refere este artigo;

I - será exercida por servidores nomeados cm regime efetivo, para os cargos
integrantes das Categorias Funcionais do Grupo Ocupacional Auditoria, Tributação,
Arrecadação e Fiscalização, considerados Autoridades Administrativas em suas
atribuições legais, quando forem criados por I^i específica;

n - será exercida sobre todas as pessoas físicas, jurídicas ou entes
despersonalizados, contribuintes ou não, inclusive as que são imunes, isentos ou
quando não incidam os tributos municipais;

111 - poderá estender-se além dos limites do Município, desde que prevista
em Convênios.

§2°. Aadministração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro dc
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da legislação municipal.

§3°. A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do
Município, terá recursos prioritários para a realização dc suas atividades.

Art. 141. Qualquer pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado é parte
legítima para representar ou denunciar infrações à legislação tributária.

Parágrafo Único. A representação ou <lcnúncia seguirá os trâmites de
processo administrativo definido em regulamento.

Seção n
Dos Poderes da Fiscalização

Art. 142. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, inclusive informatizados, documentos, e demais controles
contábeis ou fiscais dos prestadores de serviços, comerciantes, industriais ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Parágrafo Ünico. Os livros obrigatórios dc escrituração contábil e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
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Art. 143. Independentemente de prévia instauração de processo, as pessoas
sujeitas à fiscalização franquearão ao servidor fiscal os seus estabelecimentos,
depósitos e dependências, bem como veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora
do dia ou da noite, desde que os estabelecimentos estejam funcionando.

Parágrafo Único. No exercício de suas funções, a entrada do servidor fiscal
nos estabelecimentos, bem como o acesso a suas dependências internas, não estarão
sujeitos à formalidade diversa da imediata e.xibicâo aos encarregados diretos e
presentes ao local, da identidade funcional, a qual não poderá ser retida, cm qualquer
hipótese, sob pena de ficar caracterizado o embaraço ã ação fiscal.

Art. 144. A Secretaria de Finanças e Tributos, através de procedimento
interno ou por ação direta do Agente Fiscal encarregado da execução de procedimento
fiscal regular, poderá:

I - exigir do sujeito passivo ou terceiro, informações, e.sclarecimenlos
escritos ou verbais, bem como a exibição dc dados bancários, extratos, relatórios,
documentos, taJóes ou livros, inclusive armazenados cm meio magnético ou já
arquivados, obrigatórios ou não;

II - fazer inspeções, vistorias, levantamentos c avaliações nos veículos,
cofres, arquivos, armários ou outros móveis localizados no estabelecimento do sujeito
passivo ou do terceiro;

III - notificar o sujeito passivo ou lerrciro para comparecer à repartição
fazendària, ou para dar cumprimento a quaisquer das obrigações previstas na
legislação tributária;

IV - solicitar o auxilio dn forço pública ou requerer ordem judicial, quando
vitima de embaraço ou desacato, ou quando indispensável á realização de atos
necessários ao cumprimento dc suas funções.

Parágrafo Único. As requisições previstas neste artigo serão feitas por
intimação em que o agente fiscal assinará prazo razoável para o seu cumprimento,
ressalvadas aquelas destinadas as autoridades ou órgãos públicos, as quais serão
processadas exclusivamente por oficio da Secretaria de Finanças e Tributos.

Art. 145. Para os efeitos do artigo anterior, entende-se por terceiro a pessoa
que detenha informações sobre bens, negócios ou atividades de outrem, tais como.

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II - os bancos, casas bancíirias, correspondentes bancários, caixas
econômicas e demais instituições flnajiceiras ou dc crédito em geral;
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III - as empresas de administração de bens;

IV- os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - os inventariantes;

VI - os síndicos, comissários e liquidatàrios;

Vil - órgão ou entidade representante de categoria proríssional ou
econômica;

VIII - os ocupantes, a qualquer titulo, dc cargos ou funções dc órgãos,
entes e entidades da Administração direta ou indireta da Uniao, dos E^^ados, cio
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive aqueles integrantes do Poder Executiv ,
Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público;

IX - os responsáveis, prepostos e empregados das entidades ou instituições
classificadas como serviços sociais autônomos;

X- qualquer outra pessoa fisica, jurídica ou ente clespcrsonalizado que, em
razão de seu cargo, oficio, função, ministério, aUvidade ou
informações necessárias à Administração Fazendaria. nos termos do Regulamento.

Parágrafo Ünico. Aobrigação prevista neste artigo não abrange os fatos
sobre os quais oinformante esteja legalmente obrigado apresewar segredo em razao de
cargo, oficio, função, ministério, atividade ou profissão.

Seção III
Das Medidas de Exceção

Art 146 Havendo fundada suspeita dc infração ã legislação tnbutána ou
na hipótese de embaraço à ação fiscal, ainda que não se configure cnme ou
contravenção penal, poderá a autoridade fiscal, sem prejuízo de outras ações cabíveis,
tomarem as seguintes medidas:

I - apreender üvros, talões, relatórios, documentos contábeis ou fiscms.
inclusive os armazenados em meio magnético ou já arquivados, que estejam cm poder
do sujeito passivo ou de terceiros;

terceiros;

II - apreender bens em trânsito ou em poder do sujeito passivo ou de
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III - lacrar armários, arquivos, depósitos c outros móveis onde
presumivelmente estejam os itens citados nos incisos anteriores;

IV —Interdição de estabelecimento.

§1". A apreensão c o lacre terão por finalidade a conservação dos elementos
probantes da infração.

§2°. A opção por apreender ou lacrar, nos termos deste artigo, terá por base
a conveniência e oportunitiade do ato.

§3". Ê vedado à autoridade fiscal utilizar-se de coação fisica ou moral para
levar a efeito as medidas descritas nesta seção.

Art. 147. A Procuradoria Geral do Município requererá a exibição judicial
quando os bens citados nos incisos 1e 11 do artigo 146 ou os móveis lacrados estiverem
em locail inviolável, nos termos do artigo 5", inciso XI, da Constituição Federal.

§1". A autoridade fiscal representará à Procuradoria Gcrsü do Município
para que seja promovida a exibição judicial.

§2". Na ação de exibição judicial, após trazida á colação os bens e
documentos constantes em local inviolável, o procurador municipal habilitado nos
autos requererá a extração de certidões, traslados ou cópias, autenticadas por tabelião
ou serventuário da justiça, necessárias para resguardar os interesses da Administração
Fazendária.

CAPITULO I

DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO

Art. 148. Faculta ao Município instituir regimes especiais de tributação e de
fiscalização para otimização dos mecanismos de tributação, bem como para verificação
do cumprimento de suas obrigações, que serão aplicados com vistas a:

I - eficácia da arrecadação e da simplificação dos procedimentos;

II - coibir a sonegação fiscal e demais atos que estimulem e importem cm
indícios da prática de crime contra a ordem tributária.

§1° O Poder Executivo Municipal poderá, mediante Termo de Acordo,
estabelecer ajuste de condutas com contribuintes, visando cstabclecer os regimes
especiais de que trata o caput deste artigo.
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§2" O Termo de Acordo a que alude o Parágrafo anterior poderá ser revogado a
qualquer tempo pelo Poder Executivo Municipal, desde que notificado o contribuinte no
prazo de 20 (vinte) dias anterior à data da revogação.

§3° Compete ao Município, mediante decreto, regulamentar os Regimes
Especiais de Tributação e dc Fiscalização que serão implementados com a anuência do
Secretário municipal, com competência na área de tributos.

Art. 149. O Regime Especial de Fiscalização c de Tributação será determinado
pelo chefe do Poder E.xecutivo Municipal quando da prática dos atos consleintes do
artigo anterior, bem como quando o contribuinte houver, reiteradamente, violado o
Legislação Tributária Municipal.

Art- 150. Competem às respectivas leis que instituírem os tributos municipais
descreverem as infrações e as respectivas penalidades aplicáveis ao caso cm espécie.

§1° A reincidência do contribuinte poderá ser utilizada para graduar a
penalidade proposta, bem como para averiguação da oportunidade e da conveniência
na concessão de pleitos formulados pelo contribuinte.

§2" Considera-se como reincidência a prática do contribuinte de nova infração
idêntica a anteriormente cometida, desde que dentro do prazo de cinco anos, contados
da data em se tomar definitiva a decisão administrativa relativa a infração anterior.

CAPÍTULO m

DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO

Art. 151. As pessoas físicas c jurídicas sujeitas às obrigações tributárias deste
Município deverão promover a inscrição no Cadastro dc Contribuintes do Município, em
observância ao disposto neste Capitulo e em regulamento.

§1" A inscrição será de ofício ou deferida após requerimento do contribuinte
ou de seu representante legal mediante formulário próprio, a ser instituído pela
Administração Tributária Municipal.

§2" Compete à Administração Tributária Municipal proceder de ofício á
alteração de informações quando constatar ine.xatidão nos dados fornecidos pelo
contribuinte.

§3° O cancelamento de inscrição no Cadastro náo implica quitação de débitos
fiscais para com o Município.
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§4® Cabe ao regulamento estabelecer as hipóteses dc concessão, suspensão e
cancelamento de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município.

Art. 152. O regulamento p>oderá estabelecer exigências para a concessão de
inscrição no cadastro de contribuintes, visando otimizar a tributação.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá manter um cadastro específico
para cada espécie tributária, quais sejam; ISS, rTBI, IPTU, TAXAS e contribuições.

CAPÍTXnXJ V
DA DÍVIDA ATIVA E DA CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

SEÇÃO I
DA DIVIDA ATIVA

Art. 153. Constitui Divida Ativa Municipal a proveniente dc crédito de
natureza tributária, regularmente inscrita na repartição administrativa competente,
depois de esgotado o prazo Tixado paia pagamcnlo, pela lei ou por decisão final
proferida no Contencioso Administrativo Fiscal.

§1" A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a
liquidez do crédito.

§2° Compete a unidade jurídica do Município proceder à cobrança do débito
fiscal inscrito na Dívida Ativa e que ali fora remetido para cobrança administrativa e
judicial.

§3° Orecebimento de tributos na hipótese do Parágrafo anterior somente será
possível a vista de documento visado peia unidade jundica do Município com
competência para a cobrançaadministrativa e judicial.

§4". ADívida Ativa da Fazenda Pública Municipal, definida como tributária ou
não-tributária, abrange a atualização monetária, juros, multa de mora e demais
acréscimos ou encargos definidos cm Lei ou contrato.

Art. 154. OTermo de Inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal,
autenticado pela autoridade competente, conterá:

I - o nome do devedor, o, sendo o caso, dos co-responsávcis e, sempre que
conhecido, o domicilio ou a residência dc um ou de outros;
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II - a quantia devida, o valor originário da divida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em Lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação se for o caso, de estar a divida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicia] para o cálculo;

V - a data c o número da inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Pública
Municipal;

VI - o número do processo administrativo ou do Auto de Infração de que se
originar o crédito, se neles estiver apurado o valor da divida.

§1". A Certidão da Dívida Ativa da Faw;nda Pública Municipal, autenticada
pela autoridade competente, conterá, além dos elementos descntos neste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.

§2". As autenticações previstas neste artigo poderão ser efetivadas por meio
eletrônico.

83" A omissão de quaisquer dos requisitos previstos neste artigo, ou o erro a
eles relativo, são causas de nulidadc da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente, podendo a nulidadc ser sanada alé a decisão admmistrativa, mediante
substituição da certidão nula, devolvendo ao sujeito passivo, o prazo paia defesa, que
somente poderá versar sobre a parte modificada.

Art. 155. A cobrança de divida ativa será feita por meio de ação executiva
fiscal e por via amigável antes da propositurn da ação.

§1°. Decorrido o prazo de cobrança amigável, sem quitaçao do debito, será
imediatamente procedida à cobrança judicial, na forma da legislação federal em vigor.

82°. Iniciada a cobrança executiva, não será permitida a cobrança amigavel,
salvo a composição procedida mediante audiência de conciliação nos autos da execução
fiscal.

§3". Sempre que o interesse público exigir o poder executivo poderá contratar
serviços especializados para cobrança judicial da dívida ativa.

Art. 156. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré - constituída.
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Parágrafo úxiico. A presunção a que se refere este artigo è relativa e pode ser
ilidida porprova inequívoca, a cargo dosujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.

SBÇÃO n
DA CERTIDAO negativa MUNICIPAL

Art. 157. Aprova da quitação de débitos fiscais do Município será através da
Certidão Negativa de Débitos, expedida à vista de requerimento do interessado, que
contenha todas as informações necessárias â identificação de sua pessoa, domicilio
Rscal e ramo de negócio ou atividade c indique o período a que se refere o pedido.

§1" Acertidão negativa será expedida dentro de 10 (dez) dias contados da data
do protocolo de requerimento na repartição.

§2" A Certidão Negativa de Débitos Fiscais será exigida nas seguintes
hipóteses:

I - celebração de contratos ou transações de quaiscjuer naturezas com órgãos
públicos municipais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas esociedade de
economia mista municipais;

II - restituição de indébito tributário e recebimento de qualquer crédito;

III - participação em qualquer tipo de licitação promovida pelo Município,
inclusive para prestação de serviço ou obtenção de concessão de serviço de carater
público;

IV - requerimento para concessão dc bcncficios e incenüvos nscais de
qualquer natureza;

V- transação, a qualquer título, com o Município, assim como nas demais
hipóteses previstas na legislação especinca eem decreto do poder executivo.

83° Em relação ao debito fiscal sob o regime de parcelamento e d^sde que não
haja atraso no pagamento das respectivas parcelas, poderá ser expedida Cerüdao
Negativa de Débitos Fiscais.

§4° Salvo disposição cm contrário, oprazo de validade da Certidão Negativa de
Débitos Fiscais será de 60 (sessenta) dias, contados dadata dasua expedição.

§5° Efetuado opagamento do débito, oMunicípio providenciará ^
dívida, mediante Termo de Quitação, lavrado no Livro de Inscnção da Divida Aüva
Municipal.
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§6° Aplica-se idêntico efeito ao previsto no caput deste artigo à Certidão que
consigne a existência dc créditos não vencidos, cm curso de cobrança executiva em que
tenha sido efetuada a penhora ou cuja exigibilidade do crédito esteja suspensa em
decorrência de lei.

§7° O escrivão, tabelião e oficial de registro não poderão lavrar, inscrever ou
transcrever atos relativos a imóveis sem certidão da repartição fiscal declarando a
isenção, a quitação dos tributos ou demais ônus sobre o respectivo imóvel

Art. 158. Os contribuintes que sc encontram com débitos inscritos na Divida
Ativa Municipal estão proibidos de praticar os atos enumerados no §2" do arügo
anterior, cabendo ao Decreto do Poder Executivo estender tais vedações aos
contribuintes que, embora não estejam com débitos inscritos na Dívida Ativa,
apresentem situação irregular quanto ao recolhimento mensal dos tributos lançados,
com vistas a desestimular a concorrência desleal, dc forma a fortalecer a Hvre iniciativa.

TÍTULO V

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBüTÂEUO

CAPÍTULO I

DA ABRANGHiCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Art. 159. O Processo Administrativo Tributário abrange o contencioso
administrativo fiscal;

Art. 160. O Processo Administrativo Tributário será regido pelas disposições
constantes deste Título e será iniciado por petição da parte interessada, ou de ofício
pela autoridade competente, conforme o caso.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá c.xpcdir normas para
regulamentar oProcesso Administrativo Tributário, desde que compatíveis com esta Lei.

CAPÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS APLICÁVEIS AO

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Seção I
Da Petição a da Intimação

Art. 161. O contribuinte poderá postular pessoalmente ou mediante
representante regularmente habilitado para tal.
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§1° A petição deverá conter as seguintes indicações:

! - nome completo do requerente;

II - inscrição municipal;

III - endereço para recebimento de intimaçõcs;
IV - o pedido c seus fundamentos, assim como a declaração do montante que

for reputado devido quando a controvérsia versar sobre valor.

§2° A petição será indeferida de plano quando manifestamente inepta ou
quando a parte for ilegítima, bem como será vedado ao servidor recusar o seu
recebimento.

§3® É vedado reunir na mesma petição mais de uma das matérias que
envolvam:

I - o contencioso administrativo fiscal;

II - o reconhecimento de direitos;

III - o parcelamento de débitos fiscais;

IV - a restituição de indébito fiscal.

§4° Os interessados poderão apresentar suas petições, juntamente com os
documentos anexados, em duas vias de igual teor, a fim de que uma das vias seja
devolvida devidamente autenticada pela repartição, valendo como comprovante de
entrega.

Art. 162. O interessado deve ter ciência do ato que determinar o inicio do
Processo Administrativo Tributário, bem como de todos os demais de natureza decisória
ou que o determine a prática de qualquer ato, sendo que a recusa deverá ser
comprovada com a declaração escrita de quem fizer a intimação ou comprovada na
forma como dispuser o regulamento.

Art. 163. A intimação poderá ser realizada mediante Aviso de Recebimento -
AR e estará consumada depois de 15 (quinze) dias após a sua entrega à agência postal
ou telegráílca, nas hipóteses previstas neste Titulo em que não conste a forma de
intimação e o momento dc sua ciência.

Art. 164. A intimação prevista no artigo anterior poderá ser mediante edital
quando não for encontrada a pessoa a ser intimada ou o seu proposto, hipótese em que
considera-se feita ã intimação 20 (vinte) dias após a publicação do edital.
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Seção n

Dos Prazos

Art. 165. No tocante aos prazos observar-se-ã:

I - na contagem, são contínuos e peremptórios, de forma que excluir-se-á o dia
do começo e incluir-sc-á o dia do vencimento;

n - se iniciam ou vencem em dia de expediente normal da repartição
fazendãría em que tramita o processo ou em que deva ser praticado o ato,
considerando-se prorrogado até o primeiro dia útil, se o início ou vencimento cair em
dia que não haja expediente na repartição municipal

III - será de 15 (quinze) dias o prazo para a prática de ato a cargo do
contribuinte na hipótese de omissão da lei e do regulamento, assim como nos casos de
exigências previstas em intimação ou notificação omissa quanto ao prazo a ser
observado.

Seção III
Dos Atos e Termos Processaais

Art. 166. Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma
determinada, conterão apenas o indispensável â sua finalidade, de forma que serão
lavrados sem espaço em branco e sem entrelinhas, rasuras ou emendas ijão
ressalvadas, devendo ser lançados com clareza e nitidez para que o texto seja lido com
facilidade.

Art. 167. A movimentação do processo não poderá ser suspensa e nem
interrompida, salvo determinação judicial.

Art. 168. Ao contribuinte ou seu representante legal, durante a fluéncia dos
prazos para manifestação, defesa ou recurso, é facultado o exame do processo nas
dependências da repartição fazendária do Município.

Art. 169. Fica assegurado ao contribuinte, em qualquer fase do processo em
que for parte, o direito de obter certidão de qualquer peça ou despacho, utilizando,
sempre que possível, de cópia reprográfica autenticada pelo funcionário público
habilitado para tal.

§1° Acertidão a que alude o Parágrafo anterior indicará se a decisão transitou
em julgado na via administrativa.

§2" A certidão de atos opinativos somente será expedida quando tais atos
indicarem expressamente os atos decisórios com o seu fundamento.
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Seção rV
Do Procedimento e da Ação Fiscal

Art. 170. O procedimento se inicia pela ciência dada ao contribuinte de
qualquer ato praticado p>elo servidor competente para tal ou com:

I - a notificação, no prazo de 20 (vinte) dias, para apresentar livros,
documentos, bens, bem como outros elementos exigidos pelo Fisco Municipal;

II - a lavratura de Termo de Apreensão e ou de Termo de Depósito de Bens,
livros e/ou documentos fiscais em virtude de infração às normas tributárias;

III - a lavratura de Termo de Início de Fiscalização;

IV- o lançamento, mediante auto de infração ou notificação de lançamento;

V - a notificação de decisão que indefere pedido de restituição, isenção ou de
qualquer benefício fiscal.

Parágrafo único. O início do procedimento administrativo tributário exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e aos demais atos
relacionados com as infrações verificadas.

Art. 171. O procedimento de verificação da regularidade fiscal do contribuinte
deverá ser concluído no periodo máximo de 60 (sessenta] dias, prorrogável por igual
período, mediante ato escrito da autoridade administrativa que, antes da prorrogação,
cientificará o contribuinte de tal circunstância.

Art. 172. Verificada a ocorrência das infrações previstas na Legislação
Tributária Municipal, a autoridade fiscal procederá ao lançamento, propondo a
aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 173. A apresentação de livros, documentos, bens e outros objetos
necessários à instrução do procedimento, far-se-á mediante termo circunstanciado que,
posteriormente, serão juntados ao lançamento, conforme o caso, observado, no que
couber, as normas relativas ao lançamento.

Art. 174. As autoridades e os servidores da Administração Municipal direta e
indireta são subsidiariamente responsáveis pela fiscalização dos tributos municipais
nos atos oficiais de que participarem.
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Art. 175. Quando, pelos elementos apresentados pela pessoa fiscalizada, não
se apurar convenientemente a movimentação tributária do contribuinte, colher-se-á os
elementos necessários através de livros, documentos ou papéis de outros
estabelecimentos que com o fiscalizado transacionaram, ou através de outras fontes
subsidiárias.

Art. 176. Ficam sujeitos à apreensão, pelo Fisco Municipal, os livros,
documentos, papéis, bens e qualquer outro material que faça prova da ocorrência do
fato gerador do tributo ou que caracterize infração â Legislação Tributaria Municipal.

§1° Aapreensão limitar-se-á ao tempo necessário ã comprovação material do
fato gerador do tributo e/ou da prática da infração, de forma que serão liberados logo
após a detida análise e reprodução reprográfica, mediante recibo firmado pelo
possuidor ou proprietário.

§2" Os documentos apreendidos, bem como aqueles apresentados pelo
contribuinte poderão, em qualquer fase do processo, ser restituídos e substituídos por
cópias autenticadas, desde que não haja prejuizo para a instrução do processo.

Art. 177. Os termos decorrentes do procedimento fiscal serão lavrados,
sempre que possível, em livro fiscal, extraindo-sc cópia para anexar ao processo e
quando não lavrados em livro entregar-se-á cópia ã pessoa fiscalizada.

Seção V
Da Ifulidade

Art. 178. São nulos em geral:

j _ os atos praticadospor autoridade ou servidor incompetente,

II - as decisões não fundamentadas;

III - os atos ou decisões que impliquem preterição ou prejuÍ7X) do direito de
defesa.

Art. 179. A nulidade do procedimento fiscal, bem como de atos processuais
dele decorrentes, inclusive de decisões proferidas, também será declarada na hipótese
de erro quanto ã idenüficação do autuado, bem como no caso de falta de mtimaçao
válida e vício insanável quanto ao procedimento fiscal, em especial no tocante ao
lançamento.
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Art. 180. A nulidade de ato não alcança os atos posteriores, salvo quando
deles decorram ou dependam. A decisão, ao pronunciar a nuHdade, declarará que atos
serãoatingidos, ordenando as providências, a fim dc que sejam repetidos ou retificados

CAPÍTULO ra
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Seção 1

Dos Princípios, das Fases e das Providências do
Contencioso Administrativo Fiscal

Art. 181. A Administração Tribulãria Municipal procederá à instauração do
Contencioso Administrativo Fiscal, para apuração dc créditos tributários e d^
infrações, bem como para aplicação das respectivas penalidades previstas na Legislaçao
Tributária Municipal, de forma a observar os seguintes princípios básicos:

I - instrução contraditória e ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes;

II —instrumentalidadc das formas;

III - forma escrita dos atos e termos processuais;

rV - regime de prazo;

V - economia e celeridade processual;

VI - ônus da prova;

Vil - motivação da decisão;

VIII - duplo grau dc jurisdição administrativa;

IX - legalidade e verdade material;

X- irrecorribilidade do despacho necessário à instrução e movimentação do
processo, desde que não viole os princípios previstos neste artigo eas disposiçoes deste
Titulo.

Art. 182. O Contencioso Administrativo Fiscal compreenderá as seguintes
fases:
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I - ÚNICA INSTÂNCIA:

a) lançamento c respectiva intimação;

b) impugnação (defesa) do lançamento pelo interessado;

c) sustentação do lançamento pela autoridade fiscal;

d)Saneamento do processo, realização dc diligencia ou perícia, conforme o

e) julgamento;

f) execução da decisão, se procedente no todo ou em parte o crédito fiscal
lançado, desde que não haja depósito, pagamento ou interposição de recurso no prazo
regulamentar;

II - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO;

Art. 183. No curso do processo, serão tomadas as seguintes providências:

I - intimação para pagamento do credito tributário ou impugnação (defesa) do
lançamento, na hipótese do autuado não ter tomado ciência no próprio Auto de Infração
ou na Notificação de Lançamento, ressalvadas quanto ao último as normas previstas
em regulamento;

n - exame do processo pelo autuado c/ou seu representante legal, nas
dependências da repartição fazendária, se solicitado;

III - encaminhamento do processo ao funcionário para sustentação do
Lançamento, no caso de impugnação (defesa) do lançamento e, na hipótese de
interposição de recurso, remessa para que o funcionário apresente as contra - razões
do recurso voluntário ou do pedido dc reconsideração;

IV - recebimento e juntada da impugnação (defesa) do lançamento, da
sustentação ou das razões do recurso, conforme o caso;

V - lavratura do termo de revelia ou dc pcrcmpção, conforme o caso;

VI - levantamento de informações sobre os antecedentes fiscais do autuado,
para certificar-se da ocorrência da reincidência;
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VII - encaminhamento do processo, conforme o caso, para julgamento;

VIII - ciência do julgamento e intimação para pagamento ou interposiçâo de

Art. 184. A tramitação do Contencioso Administrativo Fiscal dar-sc-á no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da instauração, salvo determinação
diversa prevista em regulamento.

Seção II
Das Disposições Gerais Aplicáveis ao
Contencioso Administrativo Fiscal

Art. 185. O autuado poderá, sem prejuízo da impugnação (defesa) do
lançamento ou do recurso, efetuar depósito administrativo do total do débito fiscal
exigido no lançamento que terá como efeito a suspensão da atualização monetária.

§1° O depósito administrativo será efetuado em Jocal, forma c condições
estabelecidas em ato do Poder Executivo Municipal.

§2® Reduzido ou extinto o debito fiscal, o Poder Executivo Municipal
autorizará, no prazo dc 30 (trinta) dias contados da data em que tomar ciência da
decisão, a liberação parcial ou total do valor depositado.

§3° Julgado procedente o lançamento, por decisão da qual não caiba mais
recurso, o depósito atualizado monetanamente será convertido em receita, destinado ao
pagamento do crédito exigido.

Art. 18Ô. As eventuais incorreções no lançamento não acarretam nulidade,
desde que seja possível determinar, com segurança, a infração, o autuado, a matéria
tributável e a penalidade proposta, juntamente com as respectivas fundamentações
legais.

Art. 187. Olançamento cujo crédito fiscal for pago ou for objeto de pedido de
parcelamento, dentro do prazo de impugnação (defesa) do lançamento ou de recurso,
não será julgado pelas instâncias administrativas, por se tratar de confissão irretratável
da divida.

Art. 188. O julgamento do lançamento serão proferidos no prazo fixado em
regulamento.

Art. 189. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar o contencioso
administrativo fiscal.
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Art. 190. Fica vedada à realização de julgamentos por funcionários que sejam
sócios, ascendentes, descendentes em qualquer grau, ou colateral até 3" grau, por
consangüinidade ou afinidade do contribuinte objeto da autuação fiscal.

Art. 191. É garantida ao autuado ampla defesa na esfera administrativa,
observadas as formas e os praais legais.

Art. 192. A inobservância dos prazos destinados à instrução, movimentação,
exame e julgamento do processo não acarretará a nulidade dos atos processuais,
implicando tão-somentc responsabilidade do funcionário que der causa.

Art. 193. As decisões administrativas são incompetentes para:

I - declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, decreto, portaria,
instrução normativa, ou qualquer outro ato normativo;

II - dispensar por analogia e/ou eqüidade o cumprimento da obrigação
tributária principal.

Art. 194. Nenhum processo por infração à legislação tributária municipal
será arquivado sem que haja julgamento, salvo nas hipóteses de:

I - parcelamento e pagamento integral do debito fiscal com os acréscimos
legais;

II - suspensão, por ato do Senado Federal, da execução, no todo ou em parte,
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,

III - declaração de inconstitucionalidade, no todo ou em parte, de lei ou ato
normativo Municipal.

IV-decisão judicial incompatível com o prosseguimento do processo.

Art. 195. Aperda ou extravio, no todo ou cm parte, de autos do Contencioso
Administrativo Fiscal, implicará abertura do competente inquérito e/ou processo
administrativo, tendente a apurar a responsabilidade administrativa do agente público,
sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis.

Art. 196. Constitui prova contra o contribuinte ou responsável deixar de
entregar, por qualquer motivo, livro e/ou documento que interessem â instauração e
instrução do processo.

Art. 197. O autuado, em qualquer fase do Contencioso Administrativo Fiscal,
poderá, sem prejuízo da impugnação (defesa) do lançamento ou do recurso, efetuar o
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pagamento parcial do tributo e/ou da multa na parte em que concordar com o
lançamento.

§1° O pagamento parcial do débito fiscal tem como efeito, em relação à
quantia paga, confissão irretratável do débito, assim como renúncia à defesa ou ao
recurso interposto.

§2° Compete à repartição municipal noticiar a autoridade julgadora sobre o
parcelamento de débito objeto de lançamento, para que seja declarada a extinção do
processo ante a caracterização de confissão irretratável da divida fiscal.

Art. 198. O Contencioso Administrativo Fiscal observará, subsidiariamente,
as normas do Código dc Processo Civil - CPC.

Seção in
Da Instauração e dos Autos do Contencioso Administrativo Fiscal

Art- 199. Considera-se instaurado o Contencioso Administrativo Fiscal com a
impugnação (defesa) do lançamento, assim como a partin

I - do indeferimento dos pedidos dc restituições de tributos, nele
compreendidos os acréscimos legais e as penalidades;

II - da recusa de recebimento de tributos, nele compreendidos os acréscimos
legais e as penalidades que o contribuinte pretenda em recolher.

Art. 200. O Contencioso Administrativo Fiscal sen\ organizado em forma de
autos forenses, cujas folhas serão numeradas c rubricadas e dispostas na ordem em
que forem juntadas, bem como terá como peça inicial o Auto de Infração ou a
Notificação de Lançamento e considerar-se-ã instaurado com a intimação do
interessado para impugnar ou recolher ü tributo lançado.

Art. 201. A autoridade deverá proceder à rcsí>ccliva autuação do processo na
forma de autos forenses, que consistirá em:

I - colocar capa no Auto de Infração ou na Notificação de Lançamento e seus

II - preencher devidamente a capa, vedada o uso de abreviaturas;

III - numerar e rubricar Iodas as folhas do processo cm ordem crescente, a
começar da capa.
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Art. 202. A segunda folha dos autos do Contencioso Administrativo Fiscal
será obrigatoriamente o Auto de Infração ou a Notificação de Lançamento, seguida,
conforme o caso:

I —do Termo de Apreensão e Termo de Depósito de Bens ou de Documentos;

II - do Termo de Início de Fiscalização e do Termo de Fiscalização;

III - do Termo de Arrecadação e outros anexos.

Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo poderão ser
dispensados quando desnecessários para o Isinçamento e a sua instrução.

Art. 203. As peças que forem juntadas ao processo serão numeradas e
rubricadas em ordem cronológica pelo funcionário onde se encontrar o processo,
mediante Termo de Juntada, que conterá as seguintes indicações;

I - a denominação: Termo de Juntada";

II - a identificação do documento juntado c o número de folhas deste;

III - o local e data do recebimento;

IV - a assinatura por extenso do funcionário recebedor e respectivo número da Cédula

de Identidade ou outro documento individual que a lei autorize a sua substituição.

Art. 204. Os autos processuais serão enfeixados em volumes contendo no
máximo 100 (cem) folhas, constituindo-se a última folha em Certidão de Encerramento,
na qual se noticiará a abertura ou não de outro volume, conforme o caso.

Art. 205. Os atos e termos processuais serão digitados, datilografados ou
escritos de forma legível, com tinta preta ou azul, assinando-os as pessoas que neles
intervierem.

Seção V

Do Processo

Subseção I

Do Auto de Infração e da Notificação de Lançamento
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Art. 206. O Contencioso Administrativo Fiscal terá como peça inicial o Auto
de Infração ou a Notificação de lançamento que conterão, no mínimo, e de forma clara
e precisa:

I - dia, hora e local de sua lavratura;

II - a qualificação e a identificação fiscal do autuado;

III - os fundamentos legais da penalidade proposta e da ocorrência do fato
gerador, conforme o caso;

IV - relatório sumário e objetivo da infração;

V - o montante do tributo devido, juntamente com os acréscimos legais;
VI - a assinatura da autoridade autuantc, assim como do autuado, seu

representante legal ou preposto;
VII - a indicação do prazo para pagamento, juntamente com os descontos

legais, se for o caso;

VIII - prazo para impugnação (defesa) do lançamento;

IX - data da ciência.

Parágrafo único. Dccrcto do Poder Executivo poderá reduzi: os requisitos
previstos neste artigo no tocante a Notificação de Lançamento, desde que respeitado o
direito de defesa do contribuinte.

Art. 207. O Auto de Infração será lavrado em, no mínimo. 3 (trés) vias, que
terão as seguintes destinações:

1-1° via: será entregue pessoalmente ao auluado, ou remetida mediante
Aviso de Recebimento - AR, conforme o caso;

II - 2®' via: será, conforme o caso, anexada aos autos do Contencioso
Administrativo Fiscal;

III - 3° via de caráter facultativo: será arquivada na unidade do Município com
competência para o controle do contencioso fiscal.

§1" Quando ocorrer cancelamento do lançamento, devidamente justificado,
todas as vias serão arquivadas na unidade do Município com competência para o
controle ou Planejamento Fiscal.

6f.



y:

IMADO IH) rAHUiA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE CUITEGÍ
<; MUM.n:no luii-.n.no

§2° As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, ã Notificação de
Lançamento.

Art. 208. Quando a infração consistir em falta de pagamento de tributo,
deverá ser feito, no próprio auto ou em anexo, demonstrativo dc apuração do tributo,
discriminando mensalmente os valores devidos c os períodos dc referencia, juntamente
com as datas de vencimento.

§ 1" Quando não for possível discriminar os fatos geradores, mês a mês,
considerar-se-á o tributo como devido no último dia do mês dc dezembro do exercício
fiscalizado.

§ 2" Na hipótese de não ser possível discriminar os fatos geradores, mês a
mês, relativos ao exercício em que ocorrer o cancelamento da mscnçao municjpal, o
tributo será lido como devido e vencido no último dia do mcs cm que for procedido o
cancelamento.

Subseção n
Da Intimarão do Sujeito Passivo

Art. 209. Após o lançamento o autuado será intimado para recolher o tributo
ou impugnar (defesa) olançamento por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de
sua ciência.

Art. 210. A intimaçáo do lançamento far-se-ã:

I - na pessoa do autuado, do seu representante legal ou dc seu preposto;

II - mediante Aviso dc Keccbimento - AK. juntamente com o documento de
lançamento, quando:

a) houver recusa de assinatura do documento dc lançamento;

b) o autuado resida em domicílio fora deste Município;

III - por edital se o autuado estiver em lugar incerto, inacessível ou
desconhecido.

Art. 211. Para todos os efeitos legais, considera-se efetivada a intimação;

I- se pessoal, na data da ciência pelo autuado, mandatário ou preposto;

II - se por Aviso de Recebimento - AR:
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a) na data de seu rcccbimento pelo autuado;

b) se a data do recebimento for omitida, no dia da devolução do Aviso de
Recebimento - AR à repartição fazendária que providenciou a respectiva intimação;

III - se por edital, 20 (vinte) dias após a sua publicação.

Parágrafo único. A assinatura do autuado, seu representante legal ou
preposto não importa confissão, nem sua recusa implica nulidade do respectivo
iançamenio.

Subseção 111

Da Impngnação e da Sustentação do Lançamento

Art. 212. O interessado deverá protocolar a impugnação (defesa) do
lançamento, no prazo de 30 (trinta) dias. junto ao competente órgão Municipal. A
referida impugnação suspenderá a cobnínça do crédito fiscal até decisão administrativa
final que declare a procedência do tributo lançado e conterá, no mimmo, os seguintes
elementos: r ^ a

I - o órgão julgador a quem c dirigida, o número do processo íiscaJ e ao
lançamento, conforme o caso;

II - a qualificação do autuado e dos co-responsáveis, conforme o caso, bem
como os respectivos endereços;

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta impugnação
(defesa) do lançamento;

IV - as provas documentais;

V- as diligências requeridas, expondo os motivos que as justifiquem.

§ 1® A impugnação apresentada supre eventual omissão ou defeito da
intimação.

§ 2" Ê vedado a apresentação de uma única defesa envolvendo mais de um
Lançamento.

§ 3" Oservidor que receber a impugnação (defesa) do lançamento ccrtificarã,
obrigatoriamente, na própria peca e com clareza, a data do recebimento, seguida de
sua assinatura por extenso, e do número da Cédula de Identidade ou outro documento
que o substitua legalmente.
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§ 4" A impugnação (defesa) do lançamento decorrente do não pagamento de
tributo lançado pelo contribuinte em livro ou informação econômico-fiscal será restrita
à apresentação do documento de arrecadação comprobatório do pagamento.

Art. 213 Decorrido o prazo sem a impugnação (defesa) do lançamento, lavrar-
se-á Termo de Revelia e, logo após, será inscrito o débito na Divida Ativa Municipal,
ressalvada disposição em contrário prevista no regulamento.

Art. 214. Apresentada a impugnação (defesa} do lançamento será o processo
encaminhado ao funcionário para que, no prazo de 30 (trinta) dias, faça a sustentação
do lançamento.

§ I" Aautoridade fazcndária sustentará o lançamento, de forma a manifestar
sobre cada um dos pontos alegados na impugnação (defesa) do lançamento.

§ 2" Asustentação conterá, sem prejuízo do disposto no Parágrafo anterior, os
seguintes elementos;

I - o órgão julgador a quem é dirigida c o número do processo fiscal e do
lançamento, conforme o caso;

II - a qualificação do funcionário e a identificação do autuado;

III - os motivos de fato c de direito cm que se fundamenta a procedencia do
lançamento;

IV - as diligências requeridas, expondo os motivos que asjustifiquem.

Art. 215. Quando a impugnação (defesa) do lançamento ou a sustentaçao for
redigida em termos injuriosos. a autoridade julgadora mandará riscá-los, de oficio ou a
requerimento das partes, determinando amda quando for o caso, o seu
desentranhamento.

Art. 216. Instruído o processo com a impugnação (defesa) do lançamento e a
sustentação, juntamente com os informes sobre os antecedentes fiscais do autuado a
düigéncia ou a perícia, conforme ocaso, será oprocesso encammhado para julgamento.

Subseção IV
Do Julgamento
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Art. 217. O julgamento far-se-á pelo Secretário com competência na área dc
tributação ou por outro funcionário público municipal, mediante delegação prevista em
portaria.

Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo poderá disciplinar a forma como
as decisões observarão a jurisprudência firmada pelos julgados anteriores.

Art. 218. A contagem do prazo para julgamento terá início a partir da data do
seu recebimento pelo julgador ou da sua devolução, cm caso dc diligência ou perícia.

Art. 219. São requisitos das decisõcs:

I - o relatório, que conterá o nome da parte interessada, o resumo da infração,
da impugnaçáo do lançamento (defesa) e da sustentação, bem como o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo;

direito;

II - os fundamentos em que o julgador analisará as questões de fato e de

III - a conclusão, em que o julgador decidirá sobre a nulidade, a procedência
ou não do credito reclamado que, no caso dc procedência, poderá ser total ou parcial.

Art. 220. O interes.sado será intimado da decisão pela procedência do
lançamento para pagamento do crédito tributário lançado ou para recorrer da decisão.
A intimaçâo da decisão será mediante Aviso de Recebimento —AR ou por edital, nas
hipóteses previstas no artigo 94, III, observada as disposições do artigo 95, II e III,
respectivamente, relativas a ciência da decisão.

§ 1" O autuado terá o pra^o de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência,
para pagamento do débito fiscal ou apresentar recurso.

§ 2° Decorrido o prazo de que trata o Parágrafo anterior, sem que o autuado
efetue o pagamento ou interponha recurso, lavar-se-ã, no processo. Termo de
Perempção, remetendo-o em seguida para inscrição na Divida Ativa Municipal.

Subseção m
Do Pedido de Reconsideração

Art. 221. Será facultado ao regulamento instituir o pedido de reconsideração
a ser formulado no prazo de 30 (trinta] dias, contados da ciência da decisão que seja
não unânime quando colegiada ou que seja divergente de outra decisão colcgiada ou
singular proferida anteriormente em idêntica matéria.
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Seção vn
Da ^cecnção das Decisões pela
Procedência do Crédito Fiscal

Art- 222. Após o trânsito cm julgado da decisão administrativa que declare
a procedência no todo ou em parte do crédito tributário lançado serão, conforme ocaso,
adotadas as seguintes providências:

i - intimação do contribuinte, responsável e do garantidor, se houver, para
que recolha odébito com seus acréscimos legais no prazo de 15 (qumze) dias;

n —conversão do depósito em renda;

!II - venda dos títulos dados em garantia, convcrtcndo-sc o seu valor em
renda;

IV - inscrição do débito na Divida Miva Municipal, com a imediata emissão da
Certidão de Dívida Ativa para propositura da ação de execução Fiscal.

Ait, 223. Nas hipóteses dos incisos U e 111, os valores depositados ou
apurados em montante superior ao valor do débito serão colocados a disposição dos
interessados.

Seção m
Das disposições Comuns

Art. 224. Cabe ao Poder Executivo Municipal expedir decreto para
disciplinar, amplamente, as matérias constantes deste Capitulo.

LIVRO 11

DOS TRIBUTOS

TÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO DOS TRIBUTOS
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Art. 225. Ficam instituídos, no âmbito deste Município, os seguintes

I - IMPOSTOS:

a) Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ~ IPTU;

b) Sobre Serviços de Qualquer Naturejsa - ISS;

c) Sobre a Transmissão Inter Vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou accssâo fisica, c direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos ã sua aquisi<rAo - ITBI;

11 - TAXAS:

a) em razão do exercício regular do poder de polícia:

1. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Atividades;

2. Taxa de Licença para Execução de Obras, Rcmanejamenlo e
Parcelamento do Solo;

3. Taxa de Licença para Utilização dos Meios de Publicidade;

b) pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos municipais
específicos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

1. Taxa de fiscalização da vigilância sanitária e de estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de serviços, quanto as condiçoes de higiene,
segurança e uso;

2. Taxa de Licença Para Ocupação por Comercio Ambulantes de Áreas em
Vias e Logradouros Públicos;

PÜBLICAS

III - COI^RIBUIÇOES DE MELHORIA, DECORRENTE DE OBRAS

IV - PREÇOS PÚBLICOS

Parágrafo Ünico. Compete ao Poder Executivo, fixar e reajustar,
periodicamente, os preços destinados a remunerar a utilização de bens e semços
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públicos, bem como os relativos ao custeio de despesas com a prática de atos
administrativos do interesse dos que o requerem, tais como o fornecimento de cópias de
documentos, a expedição de certidões e alvarás, a realização de vistorias e outros atos
congêneres.

TÍTULO II

DOS IMPOSTOS

SUB-TÍTÜLO I
DO IMPOSTO SOBR£ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

CAPÍTULO I
DA INCIDÊNCIA

Seção 1

DO FATO GERADOR

Art. 226. Constitui fato gerador do Imposto Predial a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bem imóvel construído, looalizfido na zona urbana do
Município.

Art. 227. Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana toda a
área em que existam melhoramentos executados ou mantidos pelo Poder Público,
indicados em p)elo menos dois dos incisos seguintes;

I - meio-flo ou calçamento, com canalizíição de óguas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV —rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;

V —escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de três
quilômetros do imóvel considerado.

Art. 228. Ainda que localizadas fora da zona urbana do Município, segundo
definida pelo artigo anterior, considerar-se-ão urbanas destinadas à habitaçao,
inclusive residências de recreio, à indústria ou ao comércio, a seguir enumeradas e
posteriormente descritas em regulamentação própria de tabela de valor imobiliário.
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I - as áreas pertencentes a parcelamento de solo regularizado pela
Administração Municipal, mesmo que executados irregularmente;

II — as áreas pertencentes a loteamentos aprovados, nos termos da
legislação pertinente;

III - as áreas dos conjuntos habitacionjüs, aprovados e executados nos
termos da legislação pertinente;

IV - as áreas com uso ou edificação aprovada dc acordo com a legislação
urbanística de parcelamento, uso c ocupação do solo e dc edificações.

Parágrafo Único. As áreas referidas nos incisos deste artigo terão seu
perímetro delimitado por ato do Poder E.xccutivo.

Art. 229- Para os efeitos deste imposto, considera-se construído todo imóvel
no qual exista edificação que possa servir para habitação ou para serviço de quaisquer
atividades.

Art. 230. A incidência, sem prejuízo das cominaçõcs cabíveis, independe do
cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas.

Art. 231. O imposto náo incide:

I - nas hipóteses dc imunidade previstas na Constituição Federal,
observado, sendo o caso, o disposto cm lei complementar;

II - sobre os imóveis, ou partes destes, consi<lcrados como náo construído
para os efeitos da incidência do imposto territorial urbano.

Seção n
Base de Cálcmlo

Art. 232. O imposto calcula-se à razão dc 0,5% (meio por cento) sobre o
valor venal do imóvel residencial, e 0,5% (meio por cento) sobre o valor venal do imóvel
comercial, previamente construído para este fim, valor este obtido com o cálculo
previsto na Planta Genérica de Valores Imobiliários, (o valor venal do terreno acrescido
do valor venal do prédio).

Art. 233. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer titulo.

Art. 234. O imposto c devido, a critério da repartição competente;
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I - por quem exerce a posse direta do imóvel, sem prejuízo de
responsabilidade solidária dos possuidores indiretos.

II - pK>r qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos demais e dos possuidores diretos.

Parágrafo Único. O disposto neste artigo aplica-sc ao espólio das pessoas
nele referidas.

S«çao ni
Do Aspecto Temporal

Art. 235. O lançamento do imposto ê anual e feito um para cada prédio, em
nome do sujeito passivo, na conformidade do disposto no artigo anterior.

Parágrafo Único. Considera-se ocorrido o fato gerador em 1" de janeiro do
ano a que corresponda o lançamento.

Art. 236. O lançamento considcra-sc regularmente notificado ao sujeito
passivo com a entrega do DAM - Documento do Arrecadação Mimicipal (recibo de
lançamento, camé de pagamento, notiFicação/recibo etc.), pessoalmente ou pelo
correio, no local do imóvel ou no local por ele indicado, observadas as disposições
contidas em regulamento.

§1". A notificação pelo correio deverá ser precedida de divulgação, a cargo
do Executivo, das datas de entrega nas agencias postais dos DAMs (recibos de
lançamento, camês de pagamento, notiricação recibo ctc.) c das suas correspondentes
datas de vencimento.

§2". Para todos os efeitos de direito, no cas«) do Parágrafo anterior e
respeitadas as suas disposições, presume-se feita a notificação do lançamento, e
regularmente constituído o crédito tributário correspondente, 10 (dez) dias após entrega
dos DAMs (recibos de lançamento, camês de pagamento, notificações recibos etc.) nas
agências postais.

§3". A presunção referida no Parágríifo anterior é relaüva e poderá ser
ilidido pela comunicação do não recebimento do DAM (recibo de lançamento, camé de
pagamento, notificação recibo, etc.) protocolado pelo sujeito passivo junto a
Administração Municipal, no prazo fixado pelo regulamento.

§4". A notificação do lançamento far-se-á por edital, consoante o disposto
em regulamento e, na impossibilidade de identificação do contribuinte, de sua na forma
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prevista neste artigo, ou no caso de recusa de seu recebimento, consideram-se
notificados pela publicação na imprensa local.

Art. 237. O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou
em prestações, mensais e sucessivas, na forma e prazo rcgulamentares.

§1°. Para efeito dc lançamento, o imposto será calculado em moeda
corrente, pelo valor vigente no mês de ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.

§2". No caso dc pagamento antccipatlo, o vídor da prestação será expresso
em moeda corrente, pelo valor vigente na data dc pagamento.

§3". O recolhimento do imposto não importa em presunção, por parte da
Prefeitura, para quaisquer fins, da legitimidade da propriedade, do domicílio útil ou
posse do imóvel.

§4". Do valor do imposto integríd, ou do valor das prestações em que se
decomponha, poderão ser desprezadas as frações da moeda.

Art. 238. Os débitos não pagos nos respectivos vencimentos serão
atualizados, monetariamentc, e acrescido dc juros, na forma prevista por Lei, além de
multa equivalente a 10 % (dez por cento) do imposto devido.

Art. 239. Na hipótese de parcelamento do imposto, não s»erã admitido o
pagamento de qualquer prestação sem que estejam quitadas todas as anteriores.

§1". Observado o imposto neste artigo c quando não vencida a última
prestação, poderá ser efetuado o pagamento de quaisquer das parcelas.

§2". Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação, somente
será admitido o pagamento integral do débito, qtie será considerado vencido à data da
primeira prestação não paga.

§3". O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na
Dívida Ativa e, sendo o caso, ajuizamento, ainda que no mesmo exercício a que
corresponda o lançamento.

Seção IV
Das Isenções

Art. 240. São isentos do Imoosto Predial c Territorial Urbano - IPTU;
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I - os imóveis reconhecidos pjor lei como de interesse histórico, cultural e

II — os imóveis de propriedade de pessoas jurídicas de Direito F*úblico
interno e externo;

III - os imóveis utilizados como teatros e museus;

IV - os imóveis cedidos ao município a qualquer título, desde que o contrato
estabeleça o repasse do ônus tributário.

Seção V

Do Imposto Territorial Uiitano

Art. 241. Constitui fato gerador de Imposto Territorial Urbano a
propriedade, o domínio úti! ou posse do bem imóvel não construído, localizado na zona
urbana do Município, segundo referidos nos artigos 249 c 250 desta Ivci.

Art. 242. Para os efeitos deste imposto, considcram-se não construídos os
terrenos:

I - em que não existir edificação como definida no artigo 195 desta Lei;

n - em que houver obra paralisada ou em andamento, edificações
condenadas ou em ruínas, ou construção de natureza temporária;

III - cuja área exceder de 5 (cinco) vezes a ocupada pelas edificações;

IV - ocupados por construção de qualquer espécie, inadequada à sua
situação, dimensões, destinos ou utilidade.

Parágrafo Ünico. No cálculo dc excesso de área dc que trata o inciso III,
toma-se por base o do terreno ocupado pela edificação principal, ediculas e
dependências.

Art. 243. A incidência, sem prejuízo das cominaçõcs cabíveis, independe do
cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas.

Art. 244. O imposto não incide nas hipóteses dc imunidade da Constituição
da República, observado, sendo o caso, o disposto em Lei complementar.
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Art. 245. O imposto calcula-sc a razao de 1% (um por cento) sobre o valor
venal do imóvel, obtido pelos valores imobiliários previstos na Planta Genérica de
Valores Imobiliários do Município de Cuite^.

Parágrafo Único. Aplicar-se-á a progressividade anual, de 0,5% (meio por
cento), por cada ano em que o imóvel permanecer sem construção predial, sem muro e
sem passeio até o limite de 20% (vinte por cento) do valor venal.

Seção VI
Do Contribuinte

Art. 246. O contribuinte do imposto é proprietário do imóvel, o titular de
seu dominio útil, ou o seu possuidor a qualquer titulo.

Art. 247. O imposto é devido a critério da repartição competente:

I - por quem exerce a posse direta do imóvel, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

1! - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

Parágrafo Único. O exposto neste artigo aplica-se ao espólio das pessoas
nele referidas.

Art. 248. O lançamento do imposto c anual e em nome do sujeito passivo,
na conformidade do disposto no artigo anterior.

Parágrafo Único. Considcra-sc ocorrido o fato gerador em 1" de janeiro do
ano a que corresponda o lançamento.

Art. 249. A notificação do lançamento do imposto obedecerá às disposições
do artigo 241 desta Lei.

Art. 250. Aplicam-se ao pagamento do imposto, as normas fixadas, por esta
Lei, nos artigos 242,243 e 244.

Art. 251. São isentos do imposto:

I - as áreas ocupadas por Horesta nativa superior a 10.000 M'-' (dez mil
metros quadrados).
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II - os imóveis que constituem reserva florestal, definidas pelo Poder

Seção Vn

Di^KWições comtms, reativas ao impostos predial, territorial e urbano

Art. 252. Na apuração do valor venal do imóvel, para fins de lançamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano, os valores unitários de metro quadrado de
construção e de terrenos serão determinados em função dos seguintes elementos,
tomados em conjuntos ou separadamente:

I —preços correntes das transações e das ofertas ã venda no mercado
imobiliário, previstos na Planta Genérica de Valores Imobiliários do Município de
Cuitegi.

II - locações correntes;

III - característica da região em que se situa o imóvel;

IV- outros dados informativos tecnicamente reconhecidos.

Art. 253. Observado o disposto do artigo anterior, ficam definidos.^ como
valores unitários, por metro quadrado, para os locais e padrões de construções no
território do Município:

I - relativamente aos terrenos constantes da Planta de Valores Genéricos
em anexo a esta Lei;

II - relativamente às construções, os valores indicados no anexo desta Lei,
correspondentes acada um dos padrões previstos para os tipos de edificações indicados
na mesma Tabela.

§1°. Considera-se padrão "A":

a) Os imóveis construídos com estrutura de alvenaria ou concreto armado
revestido; acabamento interno e externo; pisos cerâmicos ou madeira corrida e tacos,
forros de laje ou madeira; dependências com até 03 três dormitonos, suite e garagem
para automóveis.

§2°. Considera-se padrão "B":
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a) Os unóveis com arquitetura modesta, rebocados, com pintura de vinil ou
látex, piso de cerâmica, madeira ou cimento, banheiro interno, instalações elétricas e
hidráulicas sunples c que se localizem no perímetro mencionado no Parágrafo ura deste
artigo.

§3°. Considera-se padrão "C":

a) Os imóveis simples, com vãos c aberturas pequenos, estrutura de
alvenaria ou madeira simples, sem revestimento ou com revestimento rústico, pintura
ou caJ, piso de cimento ou cacos de cerâmica, ausência de forro e instalações elétricas e
hidráulicas mínimas e que se localizem no perímetro mencionado no Parágrafo um
deste artigo.

§4". Considera-se padrão "A-I":

a) Os imóveis com as mesmas características do padrão "A" mas que se
localizem fora do perímetro mencionado no Parágrafo um deste artigo.

§5". Considera-se padrão

a) Os imóveis com as mesmas características do padrão "B" mas que se
localizem fora do perímetro mencionado no Pai ágrafo um deste artigo.

§6". Considera-se padrão "C-l":

a) Os imóveis com as mesmas características do padrão 'C mas que se
localizem fora do perímetro mencionado no Peirágrafo um deste artigo.

§7°. Considera-se "Especial":

a) os imóveis com preocupação no estilo arquitetônico e na forma, com
acabamento interno com massa corrida, azulejos decorados, lambrís de madeira; com
pisos cerâmicos ou pedra polida, forro, dependências grandes; com escritório, sala de
TV ou som, biblioteca, área de serviço, abrigo para dois ou mais carros, jardins, piscina
e instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com o tamanho da edificação.

§8". Os logradouros ou trechos dc logradouros, que não constarem da
Planta de Valores referidas no inciso I, terão seus valores unitários de metro quadrado
de terrenos fixados pelo Poder Executivo.

§9". O Poder Executivo poderá atualizar, anualmente, os valores unitários
de metro quadrados de construção e de terreno, desde que essa atualização não supere
a inflação do período.

Art. 254. Na determinação do valor venal não serão considerados:
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I - o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou
temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoscamento ou
comodidade;

II - as vinculações restritivas do direito de propriedade e o estado de
comunhão.

Art. 255. O valor venal do terreno c o de excesso de área, defínido no inciso
III do artigo 17 desta Lei, resultará na multiplicação de sua área total pelo
correspondente valor unitário de metro quadrado de terreno constante da Planta de
Valores do genéricos em anexo.

Parágrafo Único. Quando a área total do terreno for representada por
número que contenha fração de metro quadrado, será feito o arredondamento para a
unidade imediatamente superior.

Art. 256. O valor unitário de metro quadrado de terreno corresponderá:

I - ao da face da quadra onde situado o imóvel;

II - no caso de imóvel não construído, com duas ou mais frentes, ao da face
da quadra para a qual e voltada a frente indicada no titulo de propriedade ou, na falta
deste, ao da face de quadra á qual atribuído maior valor;

III - no caso de imóvel construido em terreno com as caracteristicas do

inciso anterior, ao da face relativa à sua frente efetiva ou, havendo mais de uma, á
frente principal;

IV - no caso de terreno interno ou de fundo, ao da face da quadra por onde
a ele se tenha acesso, ao da face da quadra ã qual atribuído maior valor;

V - no caso de terreno encravado, ao da face da quadra correspondente, â
servidão de passagem.

Art. 257. Para os efeitos do disposto nesta Lei consideram-se:

I - excesso de área ou área de terreno não incorporado, aquela que,
consoante definido pelo inciso III do artigo 181, exceder de 5 (cinco) vezes a área
ocupada pelas edificações;

II - terreno <le duas ou mais frentes, aquele que possui mais de uma
testada para logradouros públicos;

III - terreno encravado, aquele que não se comunica com a via pública
exceto por servidão de passagem por outro imóvel;
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IV - terreno de fundo, aquele que, situado no interior da quadra, se
comunica com a via pública por corredor de acesso com largura igual ou inferior a 4
(quatro) metros;

V - terreno interno, aquele localizado em logradouros não relacionado na
Planta de Valores, tais como vilas, passagens ou assemelhados, acessório de malha
viária do Município ou de propriedade de particulares.

Art. 258. No cálculo do valor venal dc terreno, no qual exista prédio em
condomínio, será utilizada a fração ideal correspondenrc a cada unidade autônoma.

Art. 259. A construção será enquadrada cm um dos tipos e padrões
previstos na Tabela e seu valor venal resultará na multiplicação da área construída
bruta pelo valor unitário metro quadrado dc construção, constante tia mesma Tabela.

Art. 260. A área construída, bruta, será obtida através da medição dos
contornos externos da parede ou pilares, computando-se também a superficie das
sacadas, cobertas ou descobertas, de cada pasnmento.

§1". No caso de coberturas de postos dc serviços e assemelhadas, será
considerada como área construída a sua projeção vertical sobre o terreno.

§2". No caso dc piscina, a área construída será obtida através de medição
dos contornos internos de suas paredes.

§3°. Quando a área construída bruta for representada por número que
contenha fração dc metro quadrado, será feito o arredondamento para a unidade
imediatamente superior.

Art. 261. No cálculo da área construída bruta das unidades autônomas de
prédios cm condomínio vertical, será acrescentada, à área privativa de unidade, a parte
correspondente nas áreas comuns em função de sua quota-parte.

Parágrafo Único. Na convStruçáo vertical do prédios em condomínio,
residencial ou comercial, a área construída será calculada por piso cm que se situarem
cada unidade.

Art. 262. para os efeitos desta Lei, as obras paralisadas ou em andamento,
as edificações condenadas ou em ruína, as construções dc natureza temporária e as
construções, de qualquer espécie, inadequadas a sua situação, dimensões, destino ou
utilidade, não serão considerados como área construída.

Art. 263. O valor unitário de metro quadrado dc construção será obtido
pelo enquadramento da construção num dos tipos da Tabela anexa, em função de sua
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área predominante, e no padrão dc construção cujas características se assemelhem às
suas.

§1°. nos casos em que a área predominante não corresponde à destinação
principal da edificação, ou conjuntos de edincações, poderá ser adotado critério diverso,
a juízo da Administração.

§2". Para fins dc enquadramento dc unidades autônomas dc prédio em
condomínio e um dos padrões de construção previstos na Tabela única, será
considerada a área construída correspondente à área bruta da unidade autônoma
acrescida da respectiva área da garagem, ainda que esta seja objeto de lançamento
separado, podendo a unidade autônoma ser enquadrada em padrão diverso daquele
atribuído ao conjunto a que pertença, desde que apresente benfeitorias que a
distingam, de forma significativa, das demais unidades autônomas.

Art. 264. O valor venal do imóvel construído será apurado pela soma do
valor do terreno com o valor da construção, calculados na forma desta I/ci.

Art. 265. Apartir do segundo ano de término da construção, será concedido
desconto de 5% (quatro por cento), a razão da depreciação progressiva, e 2% (dois por
cento) a cada ano da edificação, ate o limite de 20% (vinte por cento) do valor da
construção.

Parágrafo Único. Os casos dc reforma, ampliação de área construída e de
existência de mais dc uma edificacão no mesmo lançamento serão objeto de
regulamentação por decreto do R.xecutivo.

Art. 266. Nos casos singulares de imóveis para os quais a aplicação dos
procedimentos previstos nesta Lei possa conduzir a atribuição, manifestamente, injusta
ou inadequada, poderá ser adotado, a requerimento do interessado, processo de
avaliação especial, sujeito â aprovação da autoridade fiscal competente.

Art. 267. Os valores unitários de metro quadrado de terreno e de metro
quadrado de construção serão expressos cm moeda corrente e, no processo de cálculo
para obtenção do valor venal do imóvel, o valor do terreno e o da construção
arredondada para a unidade monetária imediatamente superior.

Art. 268. As disposições constantes desta Seção são extensivas aos imóveis
localizados nas áreas urbanizávcis c de expansão urbana, referidas no artigo 166 desta
Lei.

SUBTÍTULO n

DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "IJíTER VIVOS", A QUALQUER
TÍTULO, PORATO ONEROSO, DEBENS mÓVEIS, POR NATUREZA OU ACESSÃO
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FISiCA, E DE DIREITO REAIS SOBRE O IMÓVEIS, EXCETO OS DE GARASTIA,
nvM COMO A CESSÃO DE DIREITOS E SUA AQUISIÇÃO - I T B I

Seção I
Do Fato G«rador

Art. 269. O imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de
Direitos Reais sobre eles tem como fato gerador:

I - a transmissão "Inter Vivos", a qualquer titulo, por ato oneroso:

a) de bens imóveis, por natureza ou accssão física;

b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto osde garantia e as servidões,

II - a cessão, por ato oneroso, cie direitos relativos à aquisição de bens
imóveis.

Parágrafo Ünico. O imposto de trata este artigo refere-se a atos c contratos
relativos à imóveis situados no território deste Município

Art. 270. Estão compreendidos na incidência do imposto:

I - a compra e venda;

II - a adoção em pagamento;

III - a permuia;

IV - o mandato em causa própria ou com podcres equivalentes para a
transmissão de bem imóvel c respectivo substabelecimento, ressalvado o disposto no
artigo 68, desta Lei;

V - a arrematação, a adjudicação e a remissão;

VI - o valor dos imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na
partilha, forem atribuidos a um dos cônjuges separados ou divorciados, ao cônjuge
supérstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão;

VI! - o uso. o usufruto c a enfitcuse;

VIII - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicalãrio, depois de
assinado o auto de arrematação ou adjudicação;

IX - a cessão de direito decorrente de compromisso de compra e venda;
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X - a cessão de direitos ã sucessão;

XI - a cessão de benfeitorias e construções em terrenos compromissados à
venda ou alheio;

XH —todos os demais atos onerosos translativos de imóveis, por natureza
ou acessão fisica, e de direitos reais sobre imóveis.

Seção n
Da não incidência

Art. 271. O imposto não incide:

I - no mandato em causa própria ou com podercs equivalentes e seu
substabelccimento, quando outorgado para o mandatário rcccbcr a escritura definitiva
do imóvel;

II - sobre a transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do
antigo proprietário por força de rctrovenda, de retroccssão ou pacto de melhor
comprando;

III - sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de
pessoas jurídicas em realização de capital;

IV - sobre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em
decorrência de sua dcsincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram
conferidos;

V - sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão,

incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica.

Art. 272. Não se aplica o disposto nos incisos 111 a V do artigo anterior,
quando o adquirente tiver como atividade a compra c venda desses bens ou direitos, a
sua locação ou arredondamento mercantil.

§1". Considera-se predominante a atividade quando mais de 50%
(cinqüenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores
à aquisição, decorrer dos contratos referidos no "caput" <lcste artigo, observado o
disposto no §2".
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§2®. Se o adquirente iniciar sua atividade após a aquisição, ou menos de 2
(dois) anos antes dela, para efeito do disposto no Parágrafo anterior serão considerados
as receitas relativa aos 3 (três) cxcrcícios subseqüentes à aquisição.

§3°. Não se caracteriza predominância da atividade, para fins deste artigo,
quando a transmissão de bens ou direitos for feita junto com a transmissão da
totalidade do patrimônio do alienante.

Art. 273. O Poder Executivo regulamentará o reconhecimento
administrativo da não incidência c da unidade e da concessão de isenção, nos casos

previstos nesta Lei.

Seção m
Do Contribuinte

Art. 274. São contribuintes do imposto:

I - os adquirentcs dos bens ou direitos transmitidos;

II - os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromisso de
compra e venda.

Seção IV
Da Base de Cálculo

Art. 275. A base de cálculo de imposto ê o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos, obtidos na Planta Genérica de Valores Imobiliários do Município de
Cuitegi, em anexo a este código.

§1". Não serão abatidas, do valor venal, quaisquer dividas que onerem o
imóvel transmitido.

§2". Nas cessões de direito á aquisição, o valor ainda não pago pelo cedente
será deduzido da base de cálculo.

Art. 276. Em nenhuma hipótese, o imposto será calculado sobre o valor
inferior ao valor do bem, utilizado, no exercício, para base de cálculo do Imposto sobre
a propriedade Predial c Territorial Urbana.
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§1®. Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os descontos
eventualmente concedidos sobre o valor fiscal apurado para efeito do cálculo do
Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana.

§2". Na inexistência de lançamento do Imposto sobre a propriedade Predial
e Territorial Urbana, os atos translativos somente serão celebrados mediante
apresentação de certidão dessa circunstância, expedida p>cla autoridade competente.

Art. 277. O valor mínimo fixado no artigo anterior será reduzido:

I - na instituição de usufruto c uso, para 1/3 (um terço);

II - na instituição de enfiteuse e de transmissão dos direitos do enfiteuta,
para 80% (oitenta por cento);

Parágrafo Único. Consolidada a propriedade plena na pessoa do
proprietário, o imposto será calculado sobre o valor do usufruto, uso ou enfiteuse.

Art. 278. O imp>osto será calculado mediante a aplicação da alíquota de 2%
(dois por cento) sobre o valor venal do imóvel previsto na Planta Genérica de Valores
Imobiliários do Município de Cuitegí, em anexo a este código.

Art. 279. O imposto será pago mediante documento próprio de arrecadação,
na forma regulamentar, antes da lavratura do ato de transmissão, devendo constar, no
corpo da escritura o valor recolhido em favor do Município de Cuitegí.

Parágrafo Único. A inexatidão ou emissão de elementos no documento de
arrecadação sujeitará o contribuinte bem como, nos atos cm que intervierem, os
Notários, Oficiais de Registro de Imóveis e seus propostos, ã multn de 500 (quinhentas)
Unidades Fiscais Municipais.

Art. 280. Ressalvado o disposto nos artigos seguintes, o imposto será pago
na data da prática do ato ou da celebração do contrato o qual incide, se por
instrumento público e, se por instrumento particular, no prazo de 10 (dez) dias
contados da data da prática do ato ou da celebração do contrato, para que o serviço
notarial de Registros Públicos comunique ao Município do recolhimento efetivado.

Art. 281. Na arrematação, adjudicação ou remissão, o imposto será pago no
prazo de 10 (dez) dias contados da data de efetivação desses atos, antes da assinatura
da respectiva carta e mesmos que essa não seja extraída.

Parágrafo Único. Caso oferecido embargos, o prazo será de 05 (cinco) dias, a
contar do trânsito em julgado da sentença que os rejeitar.
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Art. 282. Nas transmissões realizadas por termo judicial, em virtude de
sentença que houver homologado seu cálculo.

Art. 283. Além da atualização monetária e dos juros moratórios previstos
nesta Lei, a falta de pagamento do imposto nos respectivos prazos de vencimento
acarretará a aplicação das multas equivalentes a:

I - 10% (dez por cento) do valor do imposto devido, quando
espontaneamente recolhido pelo contribuinte;

II - 20% (vinte por cento) do imposto devido, quando apurado o debito pela
fiscalização.

in - 100% (cem por cento) do imposto devido nas transmissões realizadas
fora da Comarca de Cuitegí e que não forem recolhidos os valores a elas pertinentes,
relativos ao rTBí.

IV - 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido àqueles que nào
o recolherem no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da emissão do DAM, válido
para a emissão do Título Definitivo de Terras, emitido pela PMC.

Art. 284. comprovada, a qualquer tempo, pela fiscalização, a omissão de
dados ou a falsidade das declarações consignadas nas escrituras ou instrumentos
particulares de transmissão ou cessão, o imposto ou sua diferença serão exigidos com o
acréscimo da multa dc 10%(dez por cento), calculada sobre o montajite do débito
apurado, sem prejuízo dos acréscimos devidos cm razão de outras infrações
eventualmente praticadas.

Parágrafo Único. Pela infração prevista no "caput" deste artigo respondem
solidariamente com o contribuinte, o alienante ou cessionário.

Art. 285. Nào serão lavrados, registrados, inscritos ou averbados pelos
Notários, Oficiais de Registro dc Imóveis ou seus prepostos, os atos e termos
relacionados com a transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sem a
prova do pagamento do imposto ou do reconhecimento administrativo da não
incidência, da imunidade ou da concessão de isenção.

Art. 286. Os notários, oficiais de Registro de Imóveis ou seus prepostos
ficam obrigados:

I - a facultar, aos encarregados da fiscalização, o exame em cartório dos
livros, autos e papéis que interessem à arrecadação do imposto;

II - a fornecer aos encarregados da fiscalização, quando solicitada, certidão,
dos atos lavrados ou registrados, concernente a imóveis ou direitos a eles relativos;
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III - a fornecer, na forma regulamentar, dados relativos às guias de
recolhimento;

IV - a registrar nos atos de transmissão de bens imóveis a quitação da
Fazenda Municipal, relativo aos impostos municipais.

Art. 287. Os notários, oficiais dc Registros de Imóveis ou seus prepostos
que infringirem os dispostos nos artigos 82 c 83 desta Lei fícam sujeitos à multa de 50
(cinqüenta) Unidades Fiscais de Rcfcrcncia, por descumprimcnto do previsto nos itens
I, 11, III e multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto sobre o item IV do Art.
225.

Art. 288. Em caso de incorreção do lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Terriíonial Urbana, utilizado para efeito de piso, na forma do
artigo 215 desta Lei. o Fisco Municipal poderá rever, de ofício, os valores recolhidos a
título de Transmissão.

Art. 289. Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé os
esclarecimentos, as declarações, os documentos, ou os recolhimentos prestados,
expedidos ou efetuados pelo sujeito passivo ou por fcrceiro legalmente obrigado, o orgao
fazendário municipal competente, mediante processo regular, arbitrara ovalor referido
no artigo 214, na forma e condições regulamentarcs.

Parágrafo Único. Não concordando com o valor arbitrário, o contribuinte
poderá oferecer avaliação contraditória, na forma, condições e prazos regiilamentares.

SÜB-TÍTULO m

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR^A

CAPÍTULO I
DA mciDÊvrciA

Seção I
Do Aspecto Material

Art. 290. O Imposto Sobre Serviços dc Qualquer Natureza tem como fato
gerador a prática de qualquer das atividades econômicas previstas na Lista de Serviços
constante do Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único. Osujeito passivo que c.xcrcer, cm caráter permanente ou
eventual, mais de uma das atividades relacionadas no Anexo desta Lei, ficará sujeito ao
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imposto que incidir sobre cada uma delas, inclusive quando se tratar de profissional
autônomo.

Art. 291. O imposto incide ainda:

I - sobre serviços provenientes do exterior do Pais;

II —sobre serviços cuja prestação tenha se iniciado no exterior do Pais;

III — sobre serviços prestados através da utilização de bens e serviços
públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão,
cora pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

Art. 292. A incidência do imposto cncontra-sc sujeita á ocorrência da
situação fática que configure, substancial ou economicamente, prestação de serviços.

Parágrafo Único. A incidência independe:

I - da denominação dada à atividade desempenhada;

II - da existência de estabelecimento fixo;

ni - do cumprimento de quaisquer e.xigcncias legais, regulamentares ou
administrativas relativas à atividade, sem prejuízo das cominações cabiveis;

IV - do resultado financeiro da atividade ou do pagamento do serviço
prestado;

V - da e.xistência de pacio expresso entre as partes;

VI - da preponderância que a atividade de prestação de serviços representa
frente ao conjunto de operações praticadas pelo prestador.

Seção II
Do Aspecto Espacial

Art. 293. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do
estabelecimento prestador ou, na fíüta do estabelecimento, no local do domicilio do
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XX deste artigo, quando o
imposto será devido no local:

90



ESTADO ÍX) l'ARÍUA

PRCI-HÍTURA MUNICIPAL Dií CUITBGÍ
('Ai>i\i:ri-: no i'Ri:n:!i n

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta
de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese de o serviço ser
proveniente do exterior do Pais ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no
caso dos serviços descritos no Anexo I desta Lei;

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no Anexo I desta
Lei;

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no anexo I desta Lei;

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso
dos serviços descritos no Anexo desta I^i;

VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final dc lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no
caso dos serviços descritos no Anexo I desta I^i;

Vil - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no
caso dos serviços descritos no Anexo I desfa Lei;

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do coríc e poda de árvores,
no caso dos serviços descritos no Anexo 1 desta Lei;

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes
físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no Anexo I desta Lei;

X - do florestamento, refiorestamento, semeadura, adubação e congêneres,
no caso dos serviços descritos no Anexo I desta l/ci;

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no Anexo I desta I>ci;

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no Anexo I
desta Lei;

XIII - onde o bem estiver guardado ou esiacionado, no caso dos serviços
descritos no Anexo I desta Lei;

XIV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados, no caso dos serviços descritos no Anexo I desta Lei;
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XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do
bem, no caso dos serviços descritos no Anexo I desta Lei;

XVI - da execução dos serviços de diversão. Jazer, entretenimento e
congêneres, no caso dos serviços descritos no Anexo I desta I>ci;

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo Anexo I desta Lei;

XVIII - do estabclocimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no cas» dos serviços descritos pelo Anexo
I desta I-pCÍ;

XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo Anexo I
desta Lei;

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo Anexo I desta Lei.

§1". No caso dos serviços a que se refere o subilem 3.04 do Anexo I desta
Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Município, caso haja,
em seu território, extensão da ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos c condutos de
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito dc passagem
ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§2®. No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 do Anexo I desta
Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Município, caso haja,
em seu território, extensão dn rodovia e.xploradn.

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

Art. 294. Considera-se estabelecimento prestador a unidade econômica ou
profissional onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços de modo
permanente ou temporário.

Parágrafo Único. Ê irrelevante para a caracterização do estabelecimento
prestador:

I —a denominação dr sede, filial, agência, sucursal, escritório, loja, oficina,
matriz, contato, posto de atendimento ou quaisquer outras que venham a ser
utilizadas;
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11 - o cumprimento de formalidades legais ou rcgulfimentares aos quais está
sujeito o exercício da atividade.

Art. 295. Indica a existência de estabelecimento prestador a conjugação
parcial ou total dos seguintes elementos;

I - manutenção dc pessoal, material, máquinas, instrumentos e
equipamentos necessários à execucão dos serviços;

II —estrutura organizacional ou administrativa, qualquer que seja o seu
porte;

ni - inscrição em órgáos previdencitirios, fazcndários ou entidades
representativas de classes;

IV - indicação como domicilio fiscal para efeito dc outros tributos;

V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração
econômica de atividades de prestação dc serviços, extcriorízada por elementos tais
como:

a) indicação <lo endereço cm imprensa, formulários ou correspondência,

b) locação de imóvel;

c) realização de propaganda ou publicidade no Município ou com referência
a ele;

d) fornecimento d..- «ncrgia elétrica, água ou gás em nome do prestador ou
seu representante ou preposto;

e) aquisição do direito ao uso de linha telefônica.

Se^o in
Do Aspecto Temporal

Art. 296. Considera-st! ocorrido o fato gerador do imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza:

I - no primeiro dia dc cada ano, para o contribuinte classificado como
profissional autônomo que já obteve, cm exercício passado, o defenmento da sua
inscrição no Cadastro Mobiliário Fiscal da Prefeitura Municipal de Cuitegi,

II - no efetivo momento cm que o serviço for prestado, nos demais casos.
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CAPÍTULO n
DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 297. O imposto nào incide sobre:

I - os serviços prestados em relação de emprego;

II - os serviços prestados por trabalhadores avulsos, conforme definidos em

III - os serviços prestados por diretores c membros de conselho consultivo
ou de conselho fiscal de sociedades ou fundações, dentro das atividades que lhe são
peculiares;

IV - os serviços prestados por sócios gerentes e por gcrcntes-dciegados,
dentro das atividades que lhe são peculiares;

V - os serviços destinados ao exterior do Pais;

VI —o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários;

VII - o valor dos depósitos bancários;

VIII - o valor do principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Parágrafo Único. Não se enquadram no disposto no inciso V os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja
feito por residente no e.xterior.

CAPÍTULO in

DAS ISENÇÕES

Art. 298. São isentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature^ os
profissionais autônomos, sem formação profissional e que atendam as seguintes
exigências:

I - estar devidamente licenciado, perante o órgão municipal competente,

II - provar a quitação das dividas municipais tributárias e não-tributárias,
inscritas ou não na Divida Ativa da Fa?.enda Pública Municipal, que pesem sobre o
contribuinte beneficiário e, sc for o caso, sobre o imóvel que servir de estabelecimento,
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Art. 299. A concessão das isenções de que trata este Capitulo:

I - não implicam na dispensa do cumprimento das obrigações acessórias
fixadas em Lei, regulamento ou outro ato normativo, bem como não desqualificam os
beneficiários da condição de responsáveis pelo imposto, na forma da Lei;

II - fica condicionada á forma o às condições estabelecidas em
Regulamento.

Parágrafo Único. O descumprimento do disposto no inciso I deste artigo
sujeitará o infrator, na forma do regulamento, à perda do bcncficio.

CAPITULO IV

DO CONTRIBUINTE

Art. 300. Ê contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza o
prestador dos serviços.

§1". Incluem-se entre os contribuintes do imposto:

I - os entes e entidades da administração direta e indireta da União, dos
Estados do Distrito Federal e dos Municípios, quando prestarem serviços nao
vinculados as suas finíüidades essenciais ou delas decorrentes; ou quando explorarem
atividade econômica, regida pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados ou
em que haja contraprestaçâo ou pagamento c\c preços ou tanfes pelo usuíu-io do
serviço;

II - as entidades ou instituições classincadas como serviços sociais
autônomos;

III - a sociedade em comum;

IV - a pessoa jurídica de direito privado, qualquer que seja a sua estrutura
organizacional;

V- as entidades religiosas de qualquer culto; os partidos políticos, inclusive
suas fundações; as entidades sindicais dos trabalhadores; as instituições de educaçao e
de assistência social sem fins lucrativos, quando prestarem serviços nao vinculados
diretamente aos seus objetivos institucionais;

VI —o condomínio, a massa falida ou o espólio;
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VII - o empresário;

VIII - a pessoa fisica;

IX - a unidade econômica ou profissional, onde sejam, total ou
parcialmente, executados, administrados, fiscalizados, planejados, contratados ou
organizados os serviços, de modo permanente ou temporário.

§2®. Considcra-sc profissional autônomo, a pessoa fisica que preencha as
seguintes condições:

I - fornecer o próprio trabalho;

II - prestar serviços sem vinculo empregai íc io;

III - executar pessoalmente todos os serviços;

IV - ser auxiliado por até 3 (três) cmprcgacios, que desempenhem,
exclusivamente, serviços compreendidos na atividade-meio do profissional autônomo.

Axt. 301. Considcram-sc tomadores do serviço aqueles que apresentem
qualquer das seguintes caracteristiras:

é prestado;
I - estipula ou negocia as condições e especificações sob as quais o serviço

II - adere à proposta formulada pelo prestador do serviço;

III - paga pelo serviço prestado;

IV - seja beneficiário do serviço prestado.

CAPÍTXJLO V

DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Art. 302. São responsáveis:

I- pelo imposto devido em todos os serviços (lue lhes sejam prestados:
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a) órgãos, entes e entidades da Administração Direta e Indireta da Uniào,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive aqueles integrantes do
Poder Executivo, Poder Ix^gislativo, Poder Judiciário c Ministério Público;

b) concessionárias e permissionãrias de serviço público federal, estadual,
ou municipal;

c) entidades ou instituições classificadas como serviços sociais autônomos;

d) estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central;

e) seguradoras do qualquer natureza;

{) administradoras de cartáo de crédito;

g) administradoras dc consórcios;

h) prestadores dc serviços que explorem as atividades previstas nos itens
4.22 e 4.23 do Anexo I desta Lei;

i) prestadores dc serviços que explorem as alividndes dc rádio, jornal c
televisão;

j) hospitais, maicmidadcs, chsíís de repouso, casas dc recuperação e
clinicas médicas;

1) prestadores dc serviços de ensino superior;

m) as compiwhias de aviação e seus representantes;

n) os que explorem qualquer das atividades descritas nos itens 10.08 e
17.06 do Anexo I desta i.ei;

II - os incorporadores, construtores, empreiteiros e imobiliárias, pelo
imposto devido nas comissões pagas pela corretagem dc venda dos imóveis;

III - os tiue explorem loterias e outros jogos, permitidos ou nao, inclusive
apostas, pelo imposto devido sobre comissões pngas aos seus agentes, revendedores ou
concessionários;

IV - os proprietários de aparelhos. má<iuinas e equipamentos inst^ados em
estabelecimentos de terceiros sob regime de co-cxploracào, peto imposto devido sobre a
parcela da receita bruta auferida pelo ro explorador;
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V - os titulares de estabelecimentos, em cujas dependências:

a) seja explorada atividade tributável, pelo imposto devido na operação,
quando executada por prestadores que não comprovem sua inscrição no Cadastro
Mobiliário Fiscal da Prefeitura Municipal dc Cuitegí;

b) sejam instaladas máquinas, aparelhos c equipamentos, pelo imposto
devido na exploração desses bens.

VI - os tomadores do serviço pelo imposto devido na operação contratada
com prestador não identificado ou que deixem de emitir, estando obrigado, o
documento fiscal idôneo;

VII - os tomadores do serviço pelo imposto devido nas operações
contratadas com prestadores que não comprovem sua inscrição no Cadastro Mobiliário
Fiscal da Prefeitura Municipal de Cuitegí;

VIU - os tomadores do serviço pelo imposto devido nas operações
contratadas com profissional autônomo, quando nâo comprovada a apresentação do
Cartão de Inscrição no Cadastro Mobiliário Fiscal da Prefeitura Municipal de Cuitegí, na
atividade em que o serviço for prestado, dentro de seu rcsp<»ctivo prazo de validade;

IX - os tomadores ou intermediários de serviço proveniente do exterior do
País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País, pelo imposto devido na
operação;

§1". A responsabilidade pelo pagamento do imposto devido, cstende-sc ao
contribuinte em caráter supletivo.

§2". Considera-se documento fiscal idôneo aquele emitido em conformidade
com o regulamento.

Art. 303. A responsabilidade dc que trata o artigo anterior será satisfeita
mediante:

I - retenção do valor do imposto devido na operação e recolhimento aos
cofres municipais, observando-se, sendo o caso, as deduções estabelecidas na
legislação tributária;

II - exigência e guarda, para cada caso, nas hipóteses de imunidade, nâo
incidência ou isenção afetas ao prestador do serviço, da cópia de ato declaratório ou
documento equivalente expedido pela Secretaria de Finanças e Tributos atestando a
respectiva situação;
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111 - comprovação de regularidade do autônomo com o respectivo Cadastro
Fiscal da Prefeitura Municipal dc Cuitcgí, na forma do Regulamento.

§1". A obrigação de que trata o inciso I deste artigo, nos casos em que o
serviço seja prestado por profissional autônomo será calculada com base do preço do
serviço, observada a alíquota referida no caput do artigo 262.

§2°. Exime a responsabilidade do prestador do serviço, o cumprimento das
obrigações estabelecidas neste artigo.

§3". O contribuinte exigirá que a retenção seja atestada pelo responsável
através de documento idôneo na forma do Regulamento.

CAPITULO VI

DA BASE DE CÁLCULO

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 304. A base de cálculo do imposto c o preço do serviço.

Art. 305. Considera-se preço do serviço tudo o que for devido, recebido ou
não, em conseqüência de sua prestação, seja em moeda, bens, serviços ou direitos,
inclusive a titulo de reembolso, reajustamento ou di.spendio de qualquer natureza,
ainda que de responsabilidade de terceiros.

Art. 306. O imposto ê parte integrante c indissociável do preço do serviço,
constituindo o seu destaque nos documentos fiscais, mera indicação para fins de
controle e esclarecimento do tomador do serviço.

Parágrafo Único. O valor do imposto, quando cobrado em .separado,
integrará a base de cálculo.

Art. 307. Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 do Anexo I desta
Lei forem prestados no território deste e do outro Município, a {)ase dc cálculo será
proporcional, conforme o caso, á extensão da ferrovia, rodovia, dutos c condutos de
qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, e.Kistcntes
neste Município.
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Seção n
Das Redações da Base de Cálculo

Art. 308. Ainda que a prestação de serviços envolva o fornecimento de
mercadorias, as reduções de baíw de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza restringem-se às hipóteses previstas nesta Ix^i.

Art. 309. Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços, através
da mercancia, previstos nos itens 7.02 e 7.05 do Anexo I de.sta Lei.

Art. 310. Quando se tratar de prestação de serviços referentes ao item 9.02
do Anexo 1desta Lei, serão deduzidos da base de cálculo do imposto, desde que pagos a
terceiros, com a devida comprovação:

1 - os valores relativos às passagens aéreas, terreslres c marítimas;

Ü- os valores de hospedagem dos viajantes e excursionistas.

Art. 311. Quando se tratar da prestação de serviços referentes ao item
17.06 do Anexo I desta Lei. serão deduzidas da ba.se de cálculo do imposto, desde que
contratadas com terceiros as despesas de:

I - veiculação por meio de rádio, televisão, jornal e periódicos;

II - fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem
e congêneres;

III - fotografia e cinematografia, inclusive revclíiçâo, ampliação, cópia,
reprodução, tnicagem, elaboração de cenários, painéis, efeitos decorativos e
congêneres;

IV - reprografia, microfilmagem e digitalização;

V - composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia,
fctolitografia;

VI - desenhos, textos e outros materiais publicitários.

Parágrafo Ünico. A dedução prevista neste artigo tem sua validade
condicionada à apresentação:

I - dos documentos fiscais de comprovação das despesas descritas nos
incisos deste artigo;
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11 - dos documentos idôneos de comprovação da retenção e recolhimento do
imposto devido sobre os serviços descritos nos incisos 11 a VI do caput deste artigo, na
forma prevista nesta Ixíi.

Art. 312. Fica reduzida cm 50% (cinqüenta por cento) a base de cálculo nos
serviços hospitalares definidos em Regulamento.

Parágrafo Único. Poderá ser reduzido, a critério do Chefe do Kxecutivo
através de ato administrativo e acompanhado de Parecer Jurídico, a base de cálculo nos
serviços enumerados no item 7 da lista de serviços do ISS, ato o limite de 30 (trinta
por cento), quando o serviço gerar relevante interesse social no Município de Cuitegi.

Art. 313. O Poíler Executivo Municipal cxpcrclirã normas para regulamentar
os procedimentos e os requisitos mínimos necessários a aplicação desta seção.

Seção III

Do Arbitramento da Base de Cálculo

Art. 314. A autoridade administrativa lançará o imposto, arbitrando sua
base de cálculo, sempre que se verificar, isolada ou cumulativamente, qualquer das
seguintes hipóteses:

I - o sujeito passivo não possuir livros obrigatórios, talóes, relatórios ou
documentos, inclusive os armíizenados em meio magnético ou jn arquivados,
obrigatórios em virtude da legislação federal, estadual ou mumcipal, necessários ao
exame das operações reali7.adas;

II - o sujeito passivo, depois de tnlima<Io, recusar-se ou deixar de exibir
üvros obrigatórios, lalóes. relatórios ou documentos, inclusive os armazenados cm meio
magnético ou já arquivados, desde que os possua, ainda que nao obngatonos pela
legislação, mas necessários ao exame das operações realizadas.

III - serem omissos, ilegíveis ou, pela inobservância de formalidades
intrínsecas ou extrinsecas, náo mereçam fé os livros, talóes, relatórios ou documentos,
inclusive os armazenados em meio magnético ou já arquivados, exibidos pelo sujeito
passivo;

IV - o sujeito passivo recusar-se ou debcar de prestar, após regularmente
intimado, os esclarecimentos exigidos pela autoridade administrativa,
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V - o sujeito passivo, após regularmente intimado, prestar esclarecimentos
insuficientes ou que não mereçam fé;

VI - exercício de qualquer atividade que conslitua fato gerador do imposto,
sem se encontrar o sujeito passivo devidamente inscrito no órgão competente;

VII - existência de atos qualificados como crimes ou contravenções ou,
mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com doto, fraude, conluio ou
simulação, evidenciados pelo exame de livros c documcnios do sujeito passivo ou
apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos;

VIII - serviços prestados sem a identificação do preço ou a titulo de cortesia.

§1°. Não se aplica o disposto neste arfigo quando o sujeito passivo não
possua ou deixe de apresentar os livros obrigatórios, talões, relatórios ou documentos,
obrigatórios ou não, em virtude de extravio, destruição ou inuülização decorrente de
caso fortuito ou força maior, desde que haja tomado providências acautelatórias
estabelecidas em Regulamento.

§2". Aplica-se o disposto neste artigo inclusive quando se tratar de
lançamento do imposto devido na condição de responsãvel por disposição de Lei.

Art. 315. Em caso de arbitramento, a base de cálculo será apurada por
critérios dotados de respaldo técnico, definidos em Regulamento.

Seção IV
Do Regime de Estimativa

Art. 316. A autoridade administrativa po<lerã lançar o imposto, estimando
sua base de cálculo em periodo futuro, nos casos em que se verificar, quaisquer das
seguintes hipóteses:

I - tratar-se de atividade cxerci<la em caráter provisório ou itineranfe;

jj _ tratar-se de sujeito passivo ou grupo de sujeitos passivos cuja espécie,
modalidade de atividade ou volume de negócios, aconselhem esse regime fiscal,
conforme os critérios definidos pela Secrctana de Finanças e Tributos.

Parágrafo Ünico. No caso do inciso 1deste artigo, a liberação do alvará de
licença para localização e funcionamento da ativitlade fira condicionada ao
recolhimento antecipado do imposto estimado.
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Art. 317. O cumprimento do disposto nesta seção obedecerá à forma e às
condições estabelecidas em Regulamento.

CAPITULO VII

DAS ALÍQUOTAS

Art. 318. A alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
aplicável a quaisquer atividades ê de 5% (cinco por conto).

§1". Aos profissionais autônomos in.schtos, conforme definidos nesta í>eí, o
imposto será devido ã razão de:

l - 20 (vinte) UFM por ano. em relação aos profissionais liberais, assim
considerados aqueles que desenvolvem atividades intelectuais de nível universitáno ou
a este equiparado;

11-12 (do7,e) UFM por ano. em relação aos profissionais autônomos cjue
exerçam atividades técnicas de nivel médio, inclusive despachante, artista plástico,
representante comercial, agente intermediador de qualcjuer natureza, cabeleireiro,
decorador, digitador ou datilografo, músico, fotógrafo, leiloeiro, motorista, tradutor ou
intérprete;

Il[ _ 04 (quatro) UFM por ano. em relação aos profissionais autônomos de
nível elementar cujas atividades não estejam enquadradas nos incisos anteriores.

§2". No caso do Parágrafo íinterior, é facultado ao Poder Executivo
Municipal instituir os seguintes descontos:

I - até l5"/n (quin7-e por cento) para recolhimento integral e antecipado do
tributo;

11 - até 10% (dez por cento) para os contribuintes que não possuírem
quaisquer outros débitos.

CAPITULO vra

DO LANÇAMENTO
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Art. 319. O lançamento do Imposto SoVjre Serviços de Qualquer Natureza

I - por homologação, quando couber ao sujeito passivo antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa;

II - de oficio, quando a autoridade administrativa constatar a ocorrência de
infração à legislação tributária municipal;

III - de oficio, quando sc tratar <le sujeito passivo incluído cm regime de
estimativa ou no caso de profissional autônomo ou empresas inscritas;

§1". Quando a inscrição do profissional autônomo for efetuada após o início
do exercício, o lançamento do imposto será proporcional ao número dc meses restantes
para o término do exercício financeiro.

§2". No caso do imposto devido pelos profissionais autônomos, realizando-
sc o lançamento na forma do Parágrafo 2" do artigo 72, fica vedado o lançamento dc
cota com prazo de recolhimento a ser efetuado no exercício seguinte àquele em que
ocorreu o lançamento.

CAPÍTULO DC

DAS INFRAÇÕES À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL

Seção I
Das Infrações Graves

Ari. 320. São infrações consideratias graves, referentes ao descumprimento
da obrigação principal;

1 - deixar de recolher, no todo ou cm parte, o imposto decorrente do
exercício de suas atividades;

H- deixar de reter e recolher, no todo ou em parle, o imposto, decorrente de
responsabilidade atribuída por Lei.

Seção II

Das Infrações Gravíssimas
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Art. 321. São infrações ronsideradas gravíssimas, referente ao
descumprimento da obrigação principal:

I - deixar de recolher, no todo ou cm parte, o imposto decorrente do
exercício de suas atividades através de conduta que constitua Crime Contra a Ordem
Tributária;

II - deixar de recolher o imposto já retido na fonte decorrente de
responsabilidade atribuída por Lei.

CAPITULO X

DAS PENALIDADES

Seção única
Das Penalidades Refereotes à Obri^ção Principal

Art. 322. As infrações referentes ao descumprimento da obrigação principal
serão punidas consoante a tabela em anexo desta Ixi.

Art. 323. As penalidades de que trata essa seção serão reduzidas:

J - de 60% (sessenta por cento), sc o crédito lançado for recolhido em
pagamento único no prazo para apresentação de impugnação do lançamento;

n - de 30% (trinta por cento), se o crédito lançado for recolhido em
pagamento parcelado no prazo para apresentação cie impugnação do lançamento;

III - de 30*^ (trinta por cento), se o crédito lançado for recolhido em
pagamento único no prazo para apresentação de recurso contra a decisão de pnmeira
instância desfavorável ao sujeito passivo;

IV - de 15% (quinzt- por cento). s<' o crédito lançado for recolhido em
pagamento parcelado no prazo para apresentação dc recurso contra a deosao de
primeira instância desfavorável ao sujeito passivo.

TÍTULO in
DAS TAXAS
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SUB-TÍTULO 1

DAS TAXAS ^ RAZÃO DO PODER DE POLÍCIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 324. O exercício regul«r do poder íle policia municipal ou pela
utilização, efetiva ou potencial, dc serviços públicos municipais específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinlc ou postos à sua disposição dá origem as seguintes taxas:

I - Taxa dc Licença para Localização c Funcionamento de Atividades;

II — Taxa dc Licença para Kxeruçao de Obras, Rcmanejamento e
Parcelamento do Solo:

III - Taxa do Licença para Utilização dos Meios de Publicidade;

IV - Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitíiria e de estabelecirnentos
comerciais, industriais r de prestação de ser\'iços, quanto as condições dc higiene,
segurança e uso.

V - Taxa de Coleta dc Lixo.

§1". Considera-se poder de policia a atividade da administração pública
municipal que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou a abstenção de fato. em razão dc interesse público concernente a
segurança, à higiene, ã ordem, aos costumes, ã disciplina da produção c do mcrcado,
ao exercício de atividades econômicas dependentes dc concessão ou autonzaçao do
Poder Público, ã tranqüilidade pública ou ao respeito ã propriedade c aos direitos
individuais ou coletivos.

§2". as taxas serão cobradas de acordo com as alíquotas, constantes das
Tabelas próprias anexas ao presente Código.

Art. 325. A incidência c o lançamento das laxas em razão do poder de
polícia municipal independem:

a) da denominação da atividade desempenhada;

b) da existência dc estabelecimento Tixo;

c) do cumprimento de quaisquer exigências leg^s, re^Iamentares ou
administrativas relativas ã atividade, sem prejuízo das commaçoes cabíveis;
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d) do resultado financeiro da atividade ou do pagamento pelo serviço
prestado, pela mercadoria vendida ou pelo produto industrializado ou extraído.

Art. 326. São isentos das taxas em razão do poder de polícia municipal:

I - órgãos, entes c entidades da Administração Direta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive aqueles integrantes do Poder
Executivo, Poder legislativo. Poder Judiciário e Ministério Público;

II - as Autarquias c Fimdaçõcs institindas c mantidas pelo Poder Público
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere ãs
atividades vinculadas ãs suas finalidades essenciais ou ãs delas decorrcntca*,

ni - aqueles que tiverem indeferido o requerimento de licença.

§1". A hipótese prevista no inciso 11 deste artigo não se aplica ãs atividades
relacionadas com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou cm que haja contraprestação ou pagamento de preço
ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar as
taxas relativas ao bem imóvel.

§2". Sendo deferida a licença, não st^rá concedida isenção com base neste
artigo enquanto não seja efetivada a sua regularização junto ao respectivo cadastro.

CAPITULO n

DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES

Seção I
Da Incidência

Art. 327. A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento tem como
fato gerador o exercício regular do poder <le policia sobre o disciplinamento c
ordenamento das atividades econômicas ou não-económicas exercidas no território do
Município.

Parágrafo Único. Constdera-sc ocorrido o fato gerador no momento cm que
o órgão municipal competente executa ato tendente a verificar a adequação da atividade
às normas da legislação municipal.
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£>eção II
Do Contribuinte

Art. 328. 6 contribuinte da Taxa dc Licença para Localização e
Funcionamento o responsável pela unidade econômica ou não-econômica, requerente
da respectiva licença.

S«çao m

Da Solidariedade

Art. 329. I;> solidariamcníc ros{)ojísãvcl pela Tnxa dc Licença para
Localização e Funcionamento o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título do imóvel onde se encontra instalada a atividade sujeita ao exorcicio do
poder de polícia municipal.

Seção IV
Da Base de Cálculo

Art. 330. A base de cálculo <ia Taxa dc Licença para Localização e
Funcionamento é o custo de execução do ato tendente a verificar a adequação da
atividade ãs normas da legislação municipal.

Parágrafo Único. As taxas serão cobradas de acordo com as alíquotas,
constantes das Tabelas próprias anexas ao presente Código.

Seção V
Do Lançamento

Art. 331. O lançamento da Taxa de Licença para I>ocalização e
Funcionamento dar-se-á por declaração do sujeito passivo.

Parágrafo Único. A declaração do sujeito passivo;

1 - será efetuada:

a) antes do inicio das atividades sujeitas ao e.xercicio do poder de polícia
municipal;
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b) no prazo estipulado na legislação municipal, quando se tratar da
comunicação de alteração em quaisquer das características do licenciamento
anteriormente concedido;

II - não vincula a autoridade administrativa responsável pelo lançamento.

CAPÍTULO ra

DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, REMAKEJAMEIÍTO E
PARCELAMENTO DO SOLO

Seção I
Da Incidência

Art. 332. A Taxa dc Licença para Execução de Obras, Remanejamento e
Parcelamento tem como fato gerador o exercício regular do poder de policia sobre o
disciplinamento e ordenamento do uso, aproveitamento, remanejamento e
parcelamento do solo do Município.

Parágrafo Único. Considera-se ocorrido o fato gerador da Taxa sempre que
o órgào municipal competente executar ato tendente a verificar a adequação do uso,
aproveitamento, remanejamento ou parcelamento relativo à determinada fatia de solo
às normas da legislação municipal.

Seção II
Do Contribuinte

Art. 333. Ê contribuinte da Taxa de Licença para Execução de Obras,
Remanejamento e Parcelamento o proprietário, o titular do dommio util ou opossuidor
a qualquer título do imóvel cujo uso, aproveitamento, rcmímcjamento ou parcelamento
encontra-se sujeito ao exercício do poder de policia municipal.

Seção ni
Da Solidariedade

Art. 334. Ê solidariamente responsável pela Taxa de Licença para Execução
de Obras. Remanejamento e Parcelamento o responsável pela promoção do uso,
aproveitamento, remanejamento ou parcelamento relativo ã determmada fatia do solo.
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Seção IV
Da Base de Cálculo

Art. 335. A base dc cálculo da Taxa de Licença para Execução dc Obras,
Remanejamento e Parcelamento é o custo dc execução do ato tendente a vcrincar a
adequação do uso, aproveitamento, remanejamento ou parcelamento relativo à
determinada fatia de solo às normas da legislação municipal.

Parágrafo Único. O custo referido no caput dcsfc artigo será cobrado de
acordo com as alíquotas, constantes das Tabelas próprias anexas ao presente Código.

Seção V
Do Lançamento

Art. 336. O lançamento da Taxa de Licença para Execução de Obras,
Remanejamento e Parcelamento dar-se-á por declaração do sujeito passivo.

Parágrafo Ünico. A declaração do sujeito passivo:

I - será efetuada antes da execução da obra, do remanejamento, do
parcelamento do solo ou da alteração em quaisquer características do imóvel sujeito ao
exercício do poder de polícia municipal;

II - não vincula a autoridade administrativa responsável pelo lançamento.

CAPÍTULO IV

DATAXA DE LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PUBLICIDADE

Seção I
Da Incidência

Art. 337. A Taxa de Licença para Utilização dos Meios de Publicidade tem
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia sobre o disciplinarnento e
ordenamento da veiculação, por qualquer meio. de publicidade, no território do
Município, em:

I - espaço público;

II - local visível a partir de espaço público;
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III - local acessível ao público.

Art. 338. Considera-se ocorrido o fato gerador sempre que o órgào
municipal competente executar ato tendente a verificar a adequação da veiculação da
publicidade às normas da legislação municipal.

Seção n
Da Não Incidência

Art. 339. ATaxa de Licença para Utilização dos Meios de Publicidade não
incide sobre:

I- publicidade veiculada por radiodifusão, jornal e televisão;

II - dísticos ou denominações de estabelecimentos apostos nas paredes e
vitrines, obedecidos aos recuos estabelecidos na legislação municipal;

III - propaganda eleitoral de partidos, coligações c candidatos, durante o
periodo autorizado pela Justiça Eleitoral.

Seção m
Do Contribuinte

Art. 340. É contribuinte da Taxa de Licença para Utilização dos Meios de
Publicidade o requerente da respectiva licença.

Seção TV
Da Solidariedade

Art. 341. Ésolidariamentc responsável Taxa de Licença para Utilização dos
Meios de Publicidade;

I - aquele que explora o meio utilizado para veiculação da publicidade
sujeita ao exercício do poder de polícia municipal,
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II - o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer titulo
do imóvel de onde se veicula a publicida<le sujeita ao exercício do poder de policia
municipal.

Seção V
Da Base de Cálculo

Art. 342. A base de c;\lculo da Taxa de Licença para Utili;»çâo dos Meios de
Publicidade é o custo de execução do ato tendente a veriflcnr a adequação da vciculaçáo
da publicidade ás normas da legislação municipal.

Parágrafo Único. O custo referido no caput deste artigo será cobrado de
acordo com as alíquotas, constantes das Tabelas próprias anexas ao presente Código.

Seção VI
Do Lançamento

Art. 343. O lançamento da Taxa de Licença para Utilização dos Meios de
Publicidade dar-se-á por declaração do sujeito passivo.

Parágrafo Único. A declaração do sujeito passivo:

I - será efetuada antes da veiculaçào da publicidade sujeita ao exercício do
poder de polícia municipal, ou antes da alteração em quaisquer das caracteristicas do
licenciamento anteriormente concedido;

II - não vincula a autoridade administrativa responsável pelo lançamento.

Capítulo VI
Da Taxa de Fiscalização de VigUância Sanitária e de estabelecimentos comerciais,
industriais e de prestação de serviços, quanto as condições de hi^ene, segurança

e uso

Seção 1
Da Incidência

Art. 344. A taxa de fiscalizííção fundada no poder de polícia tio Município,
tem como fato gerador a fiscalização exercida no controle das atividades pertinentes ã
saúde pública e à vistoria em inspeção em estabelecimentos comerciais, industriais e de
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prestação de serviços, quanto às condições de higiene, segurança, uso e ocupação do
solo e ao sossego público, sendo devida especificamente quanto às seguintes atividades:

I - Vistoria de veículos transportadores de carnes, pescados, vísceras e
ossos destinados ao consumo no Município;

II - vistorias de abatedouros, frigoríficos, casa de carnes, açougues ou
casas de aves abatidas;

III - inspeção de gado c outros animais para abate;

IV - inspeção de higiene, segurança, uso c ocupação do solo de
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços.

§1°. No caso do inciso IV deste artigo, a taxa será cobrada de acordo com a
tabela em anexo.

§2°. Ataxa cobrada no Parágrafo anterior scrã cobrada uma vez por ano, no
ato da fiscalização, tendo o contribuinte o prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento do laudo de inspeção, para promover o recolhimento do valor devido.

§3". De acordo com o inciso lU deste artigo, o abate de gado e outros
animais destinados ao consumo público só será permitido mediante licença da
Prefeitura, precedida de inspeção sanitária c do pagamento da respectiva Taxa por
abate de animais a ser recolhida por cabeça abatida.

§4°. No caso do inciso III deste artigo, a Taxa será cobrada de acordo com a
tabela em anexo.

Art. 345. Considera-se ocorrido:

I - o fato gerador da Taxa de Fiscalização de Vigil^cia Sanitária no
momento em que o serviço de inspeção sanitária é efetivamente realizado, seja de ofício
ou mediante controle periódico;

II - é devida a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária ao Município de
Cuitegí quando ocomerciante ou responsável, ainda que se negue a permitir que seja
realizada a fiscalização no seu estabelecimento.

Seção n
Da Não Incidência
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Art. 346. ATaxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária não incide sobre os
estabelecimentos públicos postos a disposição da populaçao.

Paráíçrafo Único. O pagamento de preço público não exime o contribuinte
da incidência da Taxa de Coleta de Resíduos sobre a utiii^ção efetiva
serviço público municipal de coleta, transporte e desünaçao fmal dos resíduos solidos
comuns, em relação ao mesmo imóvel.

Seção III
Do Contribuinte

Art 347. São contribuintes da Taxa de Fiscalização dc Vi^lância Sanitána
o nroorietàrio Oütular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer titulo, do
estabJíecimcnto comercial que seja obrigado asc submeter, efetiva ou potenc.almente,
do serviço público municipal de fiscalização da vigilancia sanitana.

Seção V
Da Base de Cálculo

Art 348 Abase de cálculo da Taxa de Fiscalização dc Vigilância Sanitaria c
o custo d^^str^ço público municipal de fiscalização sanitana relativo ao
estabelecimento comercial.

Parágrafo Onico. Ocusto referido no caput deste artigo
acordo com as al^uotas. constantes das Tabelas própnas anexas ao presente Codtgo.

se-a:

Seção VI
Do Lançamento

Art. 349. Olançamento da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitana dar-

I - de oficio, através de procedimento interno, com base nas informações
constantes através dos levantamentos realizados nas fiscalizações;

II - por declaração do contribuinte, que consentir na fiscalização sanitana.
Parágrafo Onico. Ato do Poder Executivo regulamentará olançamento da

Taxa de Coleta de Resíduos. ^
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CAPÍTULO VI

DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO POR COMERCIO
AMBULANTES DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 350. Dependem de prévia licença do órgão competente da F*refeitura,
mediante requerimento do interessado, localização e funcionamento de:

a) circos, teatros, parques de diversões c similares, pavilhões, feiras, shows
e assemelhados e outros espetáculos dc diversão pública c de funcionamento
provisório;

b) comércios, mercados, bazares ou similares que se prestem à exclusiva
atividade de mercancia.

Seção I
Do Contribuinte

Art. 351. O sujeito passivo da Taxa de Licença para Ocupação de Áreas em
Vias e Logradouros Públicos é a Prefeitura Municipal de Cuitegi. através dc seu
departamento deTributos, que emitirá a guiade recolhimento da taxa.

Art. 352. ATaxa, que independe de lançamento de oficio, será arrecadada
de acordo com o espaço ocupado pelo interessado, a razão dc 10 UFM por ano ou sua
fraçáo e por metro quadrado ocupado, podendo, o valor correspondente, ser divisivcl
por 12 (doze) meses.

Parágrafo Ünico. No cálculo da Taxa, considera-se como minimo de
ocupação o espaço de 01 (um) metro quadrado, incluindo-se.

I - o espaço ocupado com o quiosque, com mesas e cadeiras de bar e
lanchonete ou sorvcteria;

I! - o espaço ocupado por carrinhos dc lanches, sorvetes, caldos de cana,
crepes, cachorros quentes, bancas de revistas, bebidas, fitas cassete, fitas de vídeo e
Compact Disc-CD, ou qualquer meio dc que ocontribuinte do imposto tenha para expor
suas mercadorias.
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Art. 353. A Repartição competente emitirá o documento próprio de
concessão mediante autorização do Chefe do Poder Executivo municipal.

Parágrafo Ünico. Fica proibida a comercialização do local da cessão, pelo
concessionário.

Art. 354. O não pagamento da Taxa, nos prazos previstos no termo de
cessão, ou a comercialização do local, sujeita o cessionário à cassação da cessão de uso
do logradouro público, independente de ação judicial.

Art. 355. Fica limitado cm 20M2 (vinte metros quadrados) o espaço cedido
pelo município, para utilização em comércio em áreas, vias e logradouros públicos, por
cada concessionário.

CAPÍTULO VII
DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS

Art. 356. ATaxa de Serviços Diversos - TSD é cobrada pela identificação de
imóveis, apreciação de projetos, reposição de calçamento, emissão de guias, embarque
de passageiros no terminal rodoviário e outros serviços.

Art. 357. A taxa de Serviços Diversos c devida de acordo com os anexos
deste Código.

Seção 1
Do Contribuinte

Art. 358. O sujeito passivo da Taxa de Serviço Diversos são as pessoas
físicas ou jurídicas que solicitem o serviço previsto nos anexos deste Código.

Art. 359. Opagamento da Taxa de Serviços Diversos é caráter essencial ã
devida prestação dosserviços prestado pelo Município de Cuitegí.

TÍTULO IV

DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
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Art. 360. A Contribuição de Melhoria será arrecadada dos proprietários de
imóveis, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título, servidos por obras
públicas, que terá como limite total a despesa realizada.

Parágrafo Único. Considera-se ocorrido o fato gerador da Contribuição de
Melhoria na data de conclusão da obra de pavimentação, referida neste artigo.

Art. 361. A contribuição de melhoria e devida para fazer face às despesas
efetuadas pelo município cm obras de:

a) abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização e outros
melhoramentos de praças e vias públicas;

b) aterros e realizações de embelezamento geral, inclusive desapropriações
em desenvolvimento dc planos paisagísticos.

Parágrafo Ünico. A Contribuição não incide na hipótese de simples
reparação e recapcamento de pavimento, bem com na hipótese de serviços
preparatórios, quando não executada a obra de pavimentação.

Art. 362. O Poder Executivo, com base em critérios de oportunidade c
conveniência e observadas as normas fixadas na legislação federal, determinara, por
cada caso, mediante Decreto a cobrança da contribuição dc melhoria.

CAPÍTULO vn
DO PREÇO PÚBLICO

Art 363. Fica instituída a cobrança dc receita patrimonial (preço publico)
para a outorga de permissão dc uso dc vias públicas, passeios públicos, prédios
públicos, obras de arte, espaço aéreo, solo c subsolo de propriedade do Município de
Cuitegí, objetivando a instalação de redes dc infra-estrutura.

§1". Consideram-se redes de infra-estrutura, para os efeitos desta Lei. as
redes de abastecimento dc água, serviços de esgoto, energia elétnca telefonia, inclusive
estações de radiobasc de telefonia celular, gás canalizado, oleodutos, televisão por
cabos, antenas de transmissão e demais equipamentos de empresas que prestam
serviços de interesse público.

§2°. Aremuneração pelo uso do próprio município, deve considerar ovalor
comercial do serviço a ser implantado.
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§3". O valor, a periodicidade e a forma de pagamento do preço público
devido pela utilização dos bens do Município serão definidos na regulamentação desta
Lei, observados os valore de mercado.

Art. 364. O regime jurídico da utilização dos bens públicos pelos
particulares, de que trata esta Lei. é o de direito público.

Parágrafo Único. A utilização dos bens públicos, objetos desta Lei, ^rá
formalizada mediante assinatura de termo do permissão <!e uso, a título precano e
oneroso.

Art. 365. No caso de redes de infra-estrutura executadas em regime de
consorcio ou compartilhamento, a cobrança será efetuada de forma mdiyidual, contra
cada uma das empresas, tomando como base de calculo sua participaçao relativa cm
termos de ocupação c utilização do conjunto instalado.

An. 366. A destinação especifica da área objeto de permissão de uso c
definição das responsabilidades do permissionário, inclusive com relaçao aos dfmos
causados ao meio ambiente no exercício das atividades de instalaçao, manutençao e
reparação das redes de infra-estnitura. constarão, obngatonamente, do respectivo
termo, conforme as normas aplicáveis, sob pena de nulidade do ajuste.

Art. 367. O não cumprimento do disposto nesta l^i sujeita o infrator as
seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa diária;

III - suspensão da análise e aprovação dc projetos durante um ano, a
contar do fato;

IV - retirado dos equipamentos.

§r. As sanções previstas nos incisos 1,11, 111 do caput, serão aplicadas pelo
titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tributos.

§2". Asanção prevista no inciso IV do caput. será aplicada pelo Prefeito
Municipal.

§3". a apuração das sanções estabelecidas neste artigo far-se-a em processo
administrativo, assegurada ao infrator a ampladefesa.

Art 368. As empresas cujos equipamentos urbanos já tenham sido
implantados em caráter permanente, com ou sem anuência da municipahdade. ou em
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desacordo com o projeto aprovado, deverão, no prazo de 120 {cento e vinte) dias,
ajustar-se às disposições desta Lei, inclusive quanto ao pagamento do preço público
devido, sem prejuízo, quando for o caso, do cumprimento da obrigação de pagamento
de valores atrasados, na forma prevista na legislação municipal então vigente.

Parágrafo Único. Na hipótese de não regularização do uso do espaço público
no prazo fixado no caput, os responsáveis deverão ser notificados para retirar os
equipamentos no prazo de60 (sessenta) dias, sob pena de remoção pela Prefeitura, sem
prejuízo do pagamento de indenização pelo uso da área municipal, bem como das
despesas e danos causados, alem das demais sanções cabíveis.

Art. 369- Fica vedada, enquanto durar a inadimplência, a emissão de novos
termos de permissão de uso às empresas que não atenderem ao disposto deste Código.

LIVRO m

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 370. O exercício financeiro corresponderá ao ano civil.

Art. 371. Aatualização monetária dos créditos tributários, preços públicos,
valores decorrentes de contratos e demais importâncias já vencidas, cuja cobrança
tenha sido atribuída por Ui á Fazenda Pública Municipal, será realizada com base na
Unidade Fiscal de Referencia do Município de Cuitcgi - UFM.

Parágrafo Ünico. AUnidade Fiscal Municipal - UFM terá valor fixado em
R$5,00 (cinco reais) e será atualizado de acordo com oll^C fixado pela FIPE.

Art. 372. O Município fica autorizado a firmar convênio coni instituição
pública ou contrato com entidade privada ou profissionais de notória especializaçao, de
acordo com o que preceitua a Lei que execute ações voltadas ao cadastramento de
inadimplentes e a recuperação de créditos Municipais, obedecendo as regras da Lei
8.666\93.

81° E de livre negociação do chefe do executivo após apreciação do
Legislativo Municipal, os valores devidos a títulos e honorários aos profissionais que
obtiveremêxito na recuperação dos créditos municipais.

§2". Em se tratando de dívida relativa a crédito tributário serão observadas
as limitações relativas ao sigilo fiscal.
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Art. 373. Ficam revogadas todas as isenções, beneficios e incentivos nscais,
exceto as ressalvadas por esta Lei e as concedidas, por prazo determinado, mediante a
estipuiação de condições, que permanecerão mantidas até seu termo íinaj.

Art. 374. Incumbe ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria de
Finanças e Tributos, à Secretaria Municipal de Administração e à Procuradoria Geral do
Município, no âmbito dc suas respectivas atribuições, a expedição de atos normativos
para regulamentação das disposições constantes desta Lei.

Art. 375. Ficam aprovados os Anexos, constantes desta I^ei.

TITUI^ n

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 376. Enquanto não editados os atos normativos previstos nesta Lei,
ficam mantidas a vigência e eficácia dos atuais atos normativos editados pelo Poder
Eixecutivo Municipal.

§1". O disposto no caput deste artigo não se aplica aos atos normativos
cujas disposições conflitem com as normas veiculadas por esta Ixíi.

§2". O IPTU será aplicado após regulamentação pelo Legislativo Municipíü e
definição da planta genérica dc valores dos imóveis.

TÍTULO m
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 377. Esta Lei entra em vigor na data dc sua publicação, obedecendo
aos princípios da anterioridadc e Reserva Legal.

Art. 378. Revogam-se as leis que vão de encontro a este Código.

Cuite^ - PB, 20 de abril de 2007.

EDNALDO PAULO LINO

Prefeito Municipal

ANEXO I

ALIqüOTAS do imposto SOBRE SERVIÇOS DEQUALQUER NATUREZA
ANEXO I - LISTA DE SERVIÇOS

120



ESTADO ÍX) rAltiUA

PREÍ-EITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ
(iMii\i:n: no i'Ri:ri:iin

1 - Serviços de informática e congêneres.

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 - Programação.

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive dc jogos elctronicos.

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e
manutenção dc programas de computação e bancos dc dados.

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção catualização dc páginas eletrônicas.

2 - Serviço» de pesquisas e desenvolvimento dequalquer natureza.

2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento dc qualquer natureza.

3- Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso econgêneres.
3.01

3.02 - Ccssáo dc direito de uso de marcas ede sinais dc propaganda.
303 - Exploração de salões de festas, centro de convenções,

negócios de qualquer natureza.

3.04 - locação, sublocação, arrendament^ direito
uso. compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos
de qualquer natureza.

3.05 - Cessão dc andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário.

4 - Serviços desaúde, assistência médica e congêneres.
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4.01 - Medicina e biomedicina.

4.02 - Análises clinicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e
congêneres.

4.03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde,
prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04 - Instrumentação cirúrgica.

4.05 - vetado.

4.06 - Enfermagem, fonoaudiologia inclusive serviços auxiliares.

4.07 - Serviços farmacêuticos.

4.08 - vetado.

4.09 - vetado.

4.10 - Nutrição.

4.11 - Obstetrícia.

4.12 - Odontologia.

4.13 - Ortopédica.

4.14 - Próteses sob encomenda.

4.15 - vetado.

4.16 - vetado.

4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilo"s e congêneres.

4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

4.19 - vetado.

4.20 - vetado.

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
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4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de
assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

4.23 - Outros planos dc saúde que sc cumpram através de serviços de terceiros
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano
mediante indicação do beneficiário.

5 —Serviços de medicina e asastência veterinária e con^neres.

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.

5.02 - Hospitais, clinicas, ambulatórios, prontos-socorros c congêneres, na área
veterinária.

5.03 - Laboratórios dc análise na área veterinária.

5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

5.05 - Bancos de sangue e de órgãos c congêneres.

5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de
qualquer espécie.

5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e
congêneres.

5.09 - Planos de atendimento e assistência medico-veterinária.

6 - Serviço» de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades
físicas.

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
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7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
pais^ismo e congêneres.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais c outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos
de engenharia-

7.04 - Demolição.

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas,
revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gcsso e congêneres, com
material fornecido pelo tomador do serviço.

7.07 - Recuperação, raspagem, polimento c lustração de pisos e congêneres.

7.08 - Calafetação.

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e
destinação fmal de lixo, rejeitos c outros resíduos quaisquer.

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação dc vias e logradouros públicos,
imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.11- Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda dc árvores.

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e dc agentes
físicos, químicos e biológicos.

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,
desratização, pulverização e congêneres.

7.14-(...}

124



-y-.r ••

ESTADO DO rAliiUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ
(..\niM:Ti: no rin:i-1:110

7.15-(...)

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semcadura, adubação e congêneres.

7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas,
açudes e congêneres.

7.19 - Acompanhamento c fiscalização da execução de obras de engenharia,
arquitetura e urbanismo.

7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento,
levantamentos topográficos, batimétrícos, geográficos, geodésicos, geológicos,
geoílsicos e congêneres.

7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação,
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a
exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens c congêneres.

8 - Serviços de edacação, ensino, orientação pedagógica e edacacional, instrução,
treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de
conhecimentos de qualquer natureza.

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, ílat, apart-hotéis,
hotéis residência, residence-service, suile service, hotelaria marítima, motéis, pensões e
congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta,
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Sferviços).

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de
programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

9.03 - Guias de turismo.

10 - Serviços de intermediação e congêneres.
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10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de
cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores
mobiliários e contratos quaisquer.

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade
industrial, artística ou literária.

10.04 - Agenciamento, corretagem ou iníermediação de contratos de arrendamento
mercantil (leasin^, de franquia (franchián^ e de faturizaçâo (factorm^.

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis,
não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no
âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 - Agenciamento marítimo.

10.07 - Agenciamento de notícias.

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de
veiculaçâo por quaisquer meios.

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10 - Distribuição de bens de terceiros.

11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e
coogêneres.

11.01 ~Guarda c estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves
e de embarcações.

11.02 - Vigiléincia. segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

11.03 - Escolta, inclusive de veículos c cargas.

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação c guarda de bens
de qualquer espécie.

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

12.01 - Espetáculos teatrais.

12.02 - Exibições cinematográficas.
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12.03 - vetado.

12.04 - Programas de auditório.

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06 - Boates, taxi-dancing c congêneres.

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais
e congêneres.

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

12.09 - Bilhares, boliches c diversões cietrõnicas ou não.

12.10 - vetado.

12.11 - Competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a
participação do espectador.

12.12 - vetado.

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda previa, de eventos, espetáculos,
entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos,
recitais, festivais e congêneres.

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ovi nào, mediante transmissão por
qualquer processo

12.15 - vetado.

12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos,
desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12.17-vetado.

13 - Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografiae reprografia.

13.01 -(...)

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagcm, dublagem, mixagem e
congêneres.
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13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia,
reprodução, trucagem e congêneres.

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

13.05 - Composição gráfica, fotocomposiçâo, clicheria, zincografia. litografia,
fotoütografia.

14 - Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,
restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer ol)jeto (exceto peças
e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02 - Assistência técnica.

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e parles empregadas, que
ficam sujeitas ao ICMS).

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamcnto, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastm, anodização, corte,
recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, mclusive
montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por
ele fornecido.

14.07 - Colocação de molduras e congêneres.

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas c congêneres.

14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final,
exceto aviamento.

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 - Funilaria e lantemagem.

14.13 - Carpintaria e serralheria.
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15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles
prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por
quem de direito.

15.01 - Administração de fundos quaisquer, dc consórcio, de cartao de credito ou
débito e congêneres, de carteira de clientes, dc cheques pré-datados c congeneres.

15 02 - Abertura dc contas em geral, inclusive conta-corrente. conta de
investimentos e aplicação e caderneta dc poupança, no País e no exterior, bem
como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 - Locação cmanutenção de cofres partícularcB. de terminais eletrônicos, de
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 - Fornecimento ou emissão de atestadas cm geral, inclusive atestado de
idoneidade, atestado de capacidade financeira c congeneres.

15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral rcr.ovação
inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF ou
em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 - Emissão, reemissão efomecimento de avisos °f
- ES?
eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiducian
depositário; devolução de bens em custódia.

15 07 - Acesso movimentação, atendimento e consulta a contas em geral por

ta^ações relativas acontas em geral, por qualquer me.o ou processo.

congêneres; serviços relativos aabertura dc crédito, para quaisquer fms.
15 09 - Arrendamento mercantil (leasíng) de quaisquer bens,

15.10 - Serviços relacionados a cobranças.
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de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento;
emissão de camês, fíchas de compensação, impressos c documentos em geral.

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto,
manutenção de títulos, reapresentaçào de titulos, e demais serviços a eles
relacionados.

15.12 - Custódia em gerai, inclusive de titulos e valores mobiliários.

15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração,
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de
exportação ou dc crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento
e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento
e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias
recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operaçõesde
câmbio.

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissáo, renovação c manutenção de cartão
magnético, cartão de crédito, cartão dc débito, cartão salárioe congêneres.

15.15 - Compensação de cheques c titulos quaisquer; serviços relacionados a
depósito, inclusive depósito identificado, a saque dc contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento c baixade ordens
de pagamento, ordens de crédito c similares, por qualquer meio ou processo;
serviços relacionados ã transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e
similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de
cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel
ou obra. análise técnica e juridica, emissão, reemissão, altcraçao, transferencia e
renegociação de contrato, emissão e reemissáo do termo de quitaçao e demais
serviços relacionados a crédito imobiliário.

16 - Serviços de transporte de natureza municipaL

16.01 - Serviços dc transporte de natureza municipal.

17 - Serviço* de apoio técnico, administrativo, jnrídico, contábil, comercial e
congêneres.
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17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nâo contida em outros
itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de
dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral,
resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, traduçao, apoio e infra-
estrutura administrativa e congêneres.

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica,
financeira ou administrativa.

17.04 - Recrutamento, agenciamento. seleção e colocação dc mao-de-obra.

17 05 - Fornecimento de mão-de-obra. mesmo cm caráter temporário, inclusive de
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporãnos. contratados pelo prestador
de serviço.

17 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração dc desenhos, textos edemais
materiais publicitários.

17.07 - (...)

17.08 - Franquia (franchising).

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposiçoes.
congressos e congêneres.

17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento dc
alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens enegócios de terceiros.

17.13 - Leilão e congêneres.

17.14 - Advocacia.

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jundtca.

17.16 - Auditoria.

17.17 - Análise de Organização e Métodos.
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17.18 - Atuària e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

17.21 - Estatística.

17.22 - Cobrança em geral.

17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção,
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em
geral, relacionados a operações dc faturização (factoringj.

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários c congcneres.

18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de segura;
inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contrato» de seguros; prevenção
e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

18.01 - Serviços de regulação <le sinistros vinculados a contratos dc seguros,
inspeção eavaliação dc riscos para cobertura dc contratos dc seguros; prevenção e
gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais pr<^utos de loteri^
bingos, cartões, pules ou cupons de apost^ sorteios, prêmios, mclusive os
decorrentes de títulos de capitalização e con^neres.

19 01 - Serviços de distribuição c venda de bilhetes edemais produtos dc loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, mclusive os
decorrentes de títulos de capitalização e congcneres.

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais
rodoviários, ferroviários e metroviários.

20.01 - vetado.

20.02 - vetado.

20 03 - Serviços dc terminais rodoviários, ferro^-iários, metroviários. movimentação
de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logisüca econgcneres.

21 - Serviços de registros púbUcos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de re^stros públicos, cartorários c notariais.
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22 - Serviços de exploração de rodovia.

22.01 - Serviços dc exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio
dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção,
melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação,
monitoração, assistência aos usuários e outros serviços dcfínidos em contratos,
atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.

23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e
congêneres.

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e
congêneres.

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, nnalização visual,
banners, adesivos e congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual,
banners, adesivos c congêneres.

25 • Serviços funerários.

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de cabcão, urna ou esquifes; aluguel de
capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros
paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros
adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de
cadáveres.

25.02 - vetado.

25.03 - Planos ou convênio funerários.

25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemiterios.

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos,
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas;
conrrier e congêneres.

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos,
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas;
conrrier e congêneres.

27 - Serviços de assistência sociaL

27.01 - Serviços dc assistência social.
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28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29 - Serviços de biblioteconomia.

29.01 - Serviços de biblioteconomia.

30 —Serviços de biologia, biotecnologia e química.

30.01 - Serviços dc biologia, biotecnologia e química.

31 _ Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres.

31.01 - Serviços técnicos em edincações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres.

32 - Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços dc desenhos técnicos.

33 - vetado.

34 —vetado.

35 - Serviços de refiortagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações
públicas.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria dc imprensa, jornalismo e relações
públicas.

36 - vetado.

37 _ Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

38 - vetado.

39 - Serviços de onrivesaria e lapidação.

39.01 - Serviços de ourivesaria c lapidação (quando o material for fornecido pelo
tomador do serviço).
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AMBXO II - TABELA DB CALCULO

A

A

A

A

IfAmoro d«

ordem
Serviços coostmntea dm Usta AJiqnetA

Bas«

d«

cálculo

A

Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não

A 1 compreendidos 5% Valor do serviço

A nos itens abaixo

A

A
Trabalho pessoal de profissional autônomo de 20 UFM

A 2
nível universitário (anualmente)

A

A

Trabalho pessoal de profissional autônomo de
10 UFM

A 3 nível médio e representante comercial de qualquer — (anualmente)
natureza

A
Trabalho pessoal de outros proris»iona>s

A

A 4

autônomos náo enquadrados nos itens 2 e 3 desta

Tabeln.
—

5 UFM (anualmente)

A

(A

ANEXO n

Pnialidarie (UFMl

Levíssima Ltve Moderndr» Grave GraWssima

3 (três) 6 (seis) 30 (trinta) 60 (scsscnt»)
180 (cento e

oitenta)
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ANEXO in

Penalidade

Grave
100'"> (cem por remo) sobre o valor do

imposto atualizado monetanamente.

Gravíssima
200';o Idnzeiitos por centnl sobre o valor do
imposto atualizado nionotariamente.

TA B Kl. A II

VALORES DA TAXA DE LICENÇA DP! LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ATIVIDADES

1. Profissionais aiitonomos. incUisive lilwiíiis.
estabelecimentos prestndorps cie serviços rtii .nernl e
cntidfKJes dir clnssfs. .

2. Estabelecimemos indiistnais de 50 |i'iiunieii!al a JÜC)M:J
remi metros niiaclrados

3. E5ta\)elciriinent03 industriais do 100 Irnnl a 200
du7.entos| meCros quadrados.

1. Estabelecimentos industiiais de 200 ('luzeninr.l a .?00
trezentos) metros quadrados.

5, EstabeJecimetitos industriais de 1^00 lirezpiitos) 500
r^-iCTtrr.g

G. Est.^be!ecime^1tos industriais arinia clf 500 ineiios
qxiadrados

7. Estabeiecimentos comerciais (mercearias, frutarias. secos
e molhados, mini-mercados, acougues).

7.1. estabelecimentos Comerciais de medio poric
{supeimercados. lojas. autoj>eças. conces.ws e Materiais de
Construção)

8. Pequenas oficinas e pequenos estabelecimentos coiiierciais
ou industriais, localizados em gaiageiis. quintais ou outia.s
depetidencias de imóveis utilizados simultaneamente paia
outros fms, inclusive residenciais, até 50 (cinqüenta) metros
quadrados.
9. Depósitos e reservatórios de combustíveis. inateiiAis
inflamáveis e explosivos.

l'« líotl')

MicHlencia

Anual

AiMiai

Auxiat

Anual

.•\niKil

.Anual

Anual

Anual

Anual

de

Valor da

taxa em

Real

50.00

75,00

100,00

250,00

400,00

750.00

100,00

200.00

150,00

300,00
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10. Posto de venda ao consumidor riniil de coiiibiistiveir..
mnterinis inflamáveis ou explosivos nté 02 Bombas.

11. Postos de venda ao consumidor final de combusiiveis.
materiais inflamáveis on rjcplosivos acinta <lf 02

—Bomba» *

12. Depósitos de Gás Butnno li<iÜpffilo de |)i»trõlfci CíLP:
Até 40 botijòes
De 41 a 7.6S0 botijõí-s
Acima de 7.680 botyòes

13. Restaurantes, bares e similores f owabekcunontos que
explorem diversão públifa. inckisivp nigfh clnkie.s c
boates.

13.1. Ofidnas de Cojiserros tnn CTr-rnl iiiiiiin d<* 50 M-

14. Hotéis, Pensões e Sinulares:
a - Até 10 quartos
b - De 11 a 20 quartos
r - De 21 a 30 quartos

d - Mais de 30 quartos

15. Motéis;
a - Até 10 Apartamentos
b - de 11 a 20 Apartamentos
c - de 21 a 30 Apartamentos

d - Acima de 30 Apartamentos
Por Suite Especial

16. Estabelecimentos de Crédito. Bmu-o:.. Inr.titii.cóes
Financeiras.

17. Corretoras e Distribuidoras ik Titulos p Valores
Mobiliários.

18 - Empresa de Taxi Aéreo Ipor a^iácK
19- Empresa de Moto Tn.NÍ
20 - Empresa de Ta-^d ipor vpicvilo)
21 - Licenca para funcionametito ein liorái io especial até 22
horas - -

22 - Licença esperai p/funrionamento além de 22 horas
23 - Ucei'>ça para o comércio de atividade ambulanj^AH* — «. V » \ .

24 - Lie. para exploraçáo de auto lalnute {ciirro de som ate l
ton.)

TS - Lie. para e.xploraçào de auto raJantc- {can ode som até 10
ton.l —

Anual

Anual

Anual

Anual

.•\iiMal

Anual

Antial

Anual

.^ntial

Anual

Anual

Anual

Anu al

Anual

Anual

Anual

200.00

400.00

100.00
200.00

300.00

150,00

1 r>o,oo

150,00

200,00
2r>o,oo
300,00

2r.o.oo

3Í-0.00
450,00
600.00

40,00

2.000,00

1.000,00

150.00

40.00

100.00

10,00/por
dia _

" 100,00
100,00

200,00

350.00
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26 —Estnbtflecimrntos hospitalares até 10 h-itoR Anual 100.00

27 - Estabelecimentos hospitalares de 11 n 20 leitos Anual 200.00

28 - Estabelecimentos hospitalares de 21 n 30 leitos Aniial 300.00

29 - Estabelecimentos hospitalares acima de 30 leitos
30 - Estab. de ensino de qualquer .çraii mi natureza por
solay nula
31 - Agropecuária - até 50 empregados
32 - Agropecuária - de 50 a 100 empregado»

Anual

Anual

Aniinl

Anual

iiOOoo0ooocdddCOCOmocj
1

!

33 - A^opecuária - acima de 100 empregados Anual 300.00

34 - Empreiteiras. Minera<loras e congetiTes Aiiu:\l 250.00

35 - Clubes de Ser\*iços Anual 100,00

36 - Estabelecimentos de einástioa. in«ssap,eni e academias Annal 200,00

37 - Casas Lotéricas Anual 80.00

38 - Lojas de compra e venda de ouro f outros tnetair.
preciosos

.'\nual 200.00

3P - Empresas de onibxis municipais, por "iiibits Ainial JOO.OO

40 - Emprestas de ônibus interestaduais Ann al

4 1 - Empresas de ônibus d<.- turismo, por oiühiis Amial 300,00

42 - Farmácias e drogarias até 25 metro;; (ju.-Hlrados Anual 100,00

43 - Fannácias e drogarias de 25 a 50 «ntMros nuadrados Annal 150,00

44 - Farmácias e drogarias ncima de 50 metros quadrados Anual 250.00

45 - Laboratórios de análises rliiuca ate 50 nietios
ciiiadrados

Anual 150,00

46 - Lab. de análises clínica acima <le 50 metros Muadrados. Anual 250.00

47 - Clinicas especializadas em tratamento c de repouso Annal 250.00

48 - Salóes de Beleza, Barbearias e congeneies. Anvial 100.00

T A B E 1. A III

VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANONCIOS

ATIVIDADES

Período de
incidência

Valor

da

taxa

em

Real

1. Anúncios próprios de terceiros, colocados na fachada ou
no interior de estabelecimentos comerciais, industriais ou de
prestação de serviços, (por anunciol

Anual 5,00

2. Anúncios colocados em outros locais visíveis das vias e
lotjradouros públicos, inclusive "out door* (por unidade). Anual 50,00

3 Anúncios em painéis, inclusive luminosos ou iluminados. Anual 20,00

4. Anúncios em veículos.
Anual lO.OO

5. Anúncios provis«nos, inclusive por meio de folhetos e
faixas.

(até 30 dias)

Mensal 5,00

Pí^lioil Va or «In

I3K
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ATIVIDADES incidência raxa em

?eal

1. Licenciamento c fiscalizações dc construções novas c
reformas com o aumento da área existente:
1.1 Imóveis de uso exclusivamente residencial, horizontal ou
vertica]:

1.1.1. Com área (a ser construída ou acrescida) de até 120m^
e um só pavimento:

Anual 1.00/M
2

a - exame e verificação do projeto para o.s fins de
pvp^Hirãn Hn alvará de licença

Anual 1,00/M
2

b - vistorias Aiuial 1,00/M
2

c - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 1.00/M
2

1.1.2 Com área ( a ser construída ou acre.scida) de até 120m^
e dois ou mais pavimentos:

Anual 1,00/M
2

a - exame e verificação do projeto para os fms de
expedição do alvará de licença

Anual 1,00/M
2

b - vistorias
Anual 1,00/M

2

c - expediçãodo alvará de corftitruçáo e habite-se. Anual 1,00/M
2

1.1.3 Com área (a ser construída ou acrescida) svípenor a
120m''' e até 200m^ e um ou mais pavimentes:

a - exame e verificação do projeto para os fins dc
expedição do alvará dc licença

Anual I.50/M
2

B - vistorias Anual 1,50/M
2

c - expedição do alvarade construção e habite-se. Anual 1,.50/M
2

1.1.4 Com área (a ser construída ou acrescida) superior a
900m'^ e um ou mais pavimentos:

a - exame e verificação do projeto para os fins de
expedição do alvará de licença

Anual 2,00M2

B - vistorias
Anual 2,00/M

2

c expedição do alvara de construção c habite-se Anual 3,00M2

1 1 5 Prédio de apartamento até quatro pavimentos.

Anual 2.00/M
2

a - exame e verificação do projeto para os fins de
expedição do alvará de licença

B - vistorias
Anual 2,00/M

2

c - expedição doalvará de construção e habite-se Anual 3,00/M
2

1 1 6 Prédios de apartamento de cinco ou mais pavimentos.
a - exame e verificação do projeto para os fins de

Ho alvará de licença

Anual 2.00/M
2

B - vistorias
Anual 2,00/M

2

c - expedição do alvaráde construçãoe habue-se

1 2 Imóveis destinados a escritórios profissionais, d«

Anual 3,00/M
2
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prestação de serviço em gera], sedes de associações e
instituições, templos e clubes recreativos:
1.2.1. Com área (a ser construída ou acrescida) de até 120m^
e um só pavimento;

Anual 1,00/M
2

a — exame e verificação do projeto para os fins de
expedição do aJvará de licença

Anual l,00/M
2

b - vistorias Anual I,00/M
2

c - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 2.00M2
1.2.2. Com área (a ser construída ou acrescida) de até 120m^
e de dois ou mais pavimentes:

a — exame e verificação do projeto para os fins de
expedição do alvará de licença

Anual 2,00/M
2

B - vistorias Anual 2,00/M
2

c - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 2,00/M
2

1.2.3. Com área(a ser constniida ou acrescida) superior a
120m'' e até 200m''' e *im ou mais pavimentes:

a - exame e verificação do projeto para os fins de
expedição do alvará de licença

Anual 2,00/M
2

B - vistorias Anual 2,00/M
2

C - expedição do alvairã de construção e habite-se Anual 2,00/M
2

1.2.4. Com área ( a ser construida ou acrescida) superior a
200m'^ e um ou mais pavimentes:

a - exame e verificação do projeto para os fins de
expedição do alvará de licença

Anual 2,00/M
2

B - vistorias Anual 2,00/M
2

C —expedição do alvará de construção e habite-se Anual 2,00/M

2

1.2.5. prédios de até quatro pavimentes:
a - exame e verificação do projeto para os fms de

expedição do alvará de licença
Anual 3,00/M

2

B - vistorias Anual 3,00/M
2

C - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 3,00/M
2

1.2.6. Prédios de até cinco ou mais pavimentes:
a - exame e verificação de projeto para os fins de

expedição do alvará de licença

Anual 3,00/M
2

B - vistorias Anual 3,00/M
2

C - expedição do alvará de constniçáo e habite-se Anual 3.00/M
2

1.3. Imóveis de uso comercial e industrial:

1.3.1. Com área (a ser construida ou acrescida) de até 120m^
e um só pavimento:

a — exame e verificação do projeto para os fins de
expedição do alvará de licença

Anual 1,00/M
2

B —vistorias Anual 1.00/M
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2

C - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 1,00/M
2

1.3.2. Com área (a ser constrrjída ou acrescida) de até 120m'^
e de dois ou mais pavimentos:

A - exame e verificação do projeto para o alvará de
licença

Anual 2.00/M
2

B - vistorias Anual 2.00/M
2

C - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 2.00/M
2

1.3.3. Com área (a ser construída ou acrescida) superior a
120m'-' e até 200m'-' e um ou mais pavimentos:

a — exame e verificação do projeto para os fms de
nxoedicão do alvará de licença

Anual 2.00/M
2

B - vistorias Anual 2.00/M
2

C - expedição do alvarã de constniçáo e habite-.se Anual 2,00/M
2

1.3.4. Com área (a ser construída ou acrcscidai superior a
200m'^ e um ou mais pavimentos:

a - exame e verificação do projeto para os fins de
Mrnfídição do alvará de licença

Anua] 2.00/M
2

» .. 1

B - vistorias Anual 2,00/M
2

C - expedição do alvará de constniçáo e habite-se Anual 2.00/M
2

1.3.5. Prédios de até quatro pavimentos:
a - exame e verificação do projeto para os hns de

AvppHição do alvará de licença

Anual 3.00/M
2

B - vistorias Anual 3.00/M
2

C - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 3.00/M
2

1.3.6. Prédios de cinco ou mais pavimentos:
a - exame e verificação do projeto para os fms de

expedição de alvará de licença

Anual 4,00/M
2

B - vistorias Anual 4,00/M
2

C - expedição do alvará de construção e habite-se Anual

-

4,00/M
2

1.4. No caso do uso misto, a taxa será calculada pelo item da
tabela ao qual corresponda ao uso predominante do imóvel,
assim entendido aquele para o qual destina a maior parte de
sua área. No caso da impossibilidade de aplicaçáo deste
critério, a taxa será calculada pelo item que corresponder ao
seu maior valor.

1.5. Depósitos, reservatórios e postos de venda de
combustíveis, materiais inflamáveis e explosivos:
1.5.1. Com área (a ser construída ou acrescida) de até
120m^:

a - exame e verificação d projeto para os fins de
expedição do alvará de licença

Anual 2,00/M
2
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B - vistorias Anual 2,00/M
2

C - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 2,00/M
2

1.5.2. Com área (a ser construída ou acrescida} superior a
120m2 :

a - exame e veriGcaçáo do projeto para os fins de
expedição do alvará de licença

Anual 2,00/M
2

B - vistorias Anual 2,00/M
2

C - expedição do alvará de construção c habite-se Anual 2.00/M
2

1.6. Barracões, galpões, telheiros, armazéns, depósitos:
1.6.1. Com área (a ser construída ov» acrescida) até I20m^:

a - exame e verificação do projeto para o.s fins de
expedição do alvará de licença

Anual 1.00/M
2

B - vistorias Anvial 1.00/M
2

C - expedição do alvarã de construção e habite-se Anual 1,00/M
2

1.6.2. Com área (a ser construída ou acrescida) superior a
120m^:

a - exame e verificação do projeto para os fins de
exoedicào do alvará de licença

Anual 2,00/M
2

B - vistorias Anual 2.00/M
2

C - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 2,00/M
2

1.7. Construções funerárias, pela expedição dos alvarás de
licença e de aprovação de jazigo. Anual 5,00/M

2

2. reformas sem aumento de área;

2.1. Imóveis de uso exclusivamente residencial, inclusive
prédios de apartamentos:

Anual

a - exame e verificação do projefo para os fins de
í«*pí»Hirno do alvará de licença

Anual 1,00/M
2

B - vistorias Anual 1,00/M
2

C - expedição do alvará de construção e habite-.se Anual 1,00/M
2

2.2. Imóveis de uso misto ou comercial, industrial, de
apresentação de serviços em geral, inclusive escritórios
profissionais, sedes de associações e instituições, templos e
clubes recreativos:

a - exame e verificação do projeto para os fins de
^xní^dirão do alvará de licenca

Anual 1.00/M
2

B - vistorias Anual 1.00/M
2

0 - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 2.00/M
2

2.3. Depósitos, reservatórios e postos de venda de
combustíveis, materiais inflamáveis e explosivos:

a - exame e verificação do projeto para os fins dc Anual 2.00/M
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expedição do alvará de licença 2

B - vistorias Anual 2,00/M
2

C - expedição do alvará de construção e habite-se Anual 2,00/M
2

2.4. Barracões, Ralpòes, telhciros, armazéns, depósitos;
a - exame e verificação do projeto para os fins de

expedição do alvará de licença

Anual I.OO/M
2

B - vistorias Anual 1,00/M
2

C - expedição do alvará de construção e kiabite-sc Anual 1,00/M
2

3. Construção de muros, tapumes, andaimes, movimeritos de
terra e alinhamentos:

Anual 0.50/M

a - exame e verificaçáo do projeto para os fins de
expedição do alvsirá de licença

Anual 0.50/M

B - expedição do alvará de construção Anual 0.50/M

4. Demolições:

a - exame e verificação do projeto para os Fins dc
»í*n«dirão do alvará de licença

Anual 1,00/M
2

B - expedição do alvará de demolição Anual 1,00/M
2

5. Instalação de elevadores, monta-cargas e escadas rolantes; Anual 1,00/M
2

a - exame e verificação do fjrojeto para os fins de
expedição do alvará de licença para instalação

Anual 1,00/M
2

b - expedição do alvará de licença para entrega ao uso
particular ou público

Anual 1,00/M
2

6. Arruamentos e; loteanientos;_
6.1. Terrenos com área até S.OOOm-': Anual 0.20/M"

2

a - exame e verificação do projeto para oa fins de
expedição do alvará de licen<;a_

B - vistorias

Anual

Anual

0.20/M
2

0.20/M
2

C - expedição do alvará de aprovação Anual 0.20/M

2

6.2. Terrenos com áreas superiores a S.OOOm-': Anual 0.30/M"
2

a - exame e verificação do projeto para os fins de
«•medirão do alvará de licença

Anual 0.30/m"
2

r * '

B - vistorias Anual 0.30/M
2

Certidões Por ato 10,00

Baixa de Qualquer Natureza Por ato 20,00

ExumaçAo Por ato 100,00

Inscrições em concurso Por pessoa 20,00

Inumação ou rcinumação em sepultura rasa Por ato 25,00

143



T-
r/

y-.r-

I-STADo DO/'AHÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ

f.'do ria:iuro
.inumaçáo ou reinumacào em jri-irn"
.Ubera5áp_de^bens apreendida_ —
Limpeza por lote de 4^ M2 "
Nomeração e renumcraçào de orédin^
Ocupação de OssáriÕ
Por fornecimento de Código Tributário
Registro de marca
Remoção de entulhos
Reprodução de Fotografias

- 4

Reprodução de Plantas (planta quadra)—
Taxa de embarque na Est^ão Rodw^ãria
Título de Concessão de Jazigo

Por ato

Por ato

Por ato

Por alo

Por ato

Por Unidade

Por ato

Por M3

Por Unidade

Por Unidade
Por pessoa

Por ato

30,00

25,00
25,00

10,00
25,00
25,00
30,00

20,00

20,00

20,00
2,00"

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DE CUITKGI, EM 25 JUNHO DE 2007.

EDRALDO PAULO LINO
Prefeito Municipal
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