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_ 0 PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, NO USO . DE 
SUAS ATRIBUI<;OES LEGAIS, 

FA<;O SABER. QUE A CAMl}RA MUNICIPAL APROVOU E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

. ) 

.__,/ . 

.LIVRO PRIMEIRO 
DO SISTEMA TRIBUTA'.R.10 MUNICIPAL 

TiTULO I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 1°. ,O Sistema Tributario Municipal e regido: 
I - pela Constituicao Federal e pela Constituicao Estadual; 
II - pelo C6digo Tributario Nacional; 
III - pelas leis complementares federais, instituidoras de 

normas gerais de direito tributario; , 
IV - pelas resolucoes do Senado Federal, aplicaveis aos 

MuniciJ?ios; · 

) 

V. - pelas leis .federais e pelas leis estaduais, nos limites das 
respectivas competencias; 

VI - pela Lei Organica do Municipio; . 
VII - por este C6digo e demais leis municipais. 

· Art. 2°. Tributo e toda prestacao pecuniaria compuls6ria, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua sancao de ato 
ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

Art. 3°.. A natureza juridica especifica do tributo e 
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigacao, sendo irrelevante . . . 
para qualifica- la: · 

I - a denominacao e demais caracteristicas formais adotadas 
pela lei; 

II - a destinacao legal do produto da sua arrecadacao. 
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Art. 4°. Os tributos sao impostos, taxas e contribuicoes. 
§ 1 °. Imposto e o tributo ·cuja obrigacao tern por fato gerador 

uma situacao independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa 
ao contribuinte. 

§ 2°. Tax.a e o tributo que tern como fato gerador. o exercicio 
regular do poder de policia ou a utilizacao efetiva ou potencial de service 
publico especifico e divisivel, prestado ao contribuinte ou pesto a sua 
disposicao. , 

§ 3°: Contribuicao de Melhoria e o tribute que tern como fato 
gerador a valorizacao imobiliaria em decorrencia de obra publica. 

§ 4°. Contribuicao para Custeio \do Service de Iluminacao 
Publica e o tributo instituido para custear as despesas de manutencao dos 
services de iluminacao publica decorrentes da instalacao, manutencao, 
melhoramento e expansao da rede de iluminacao publica alern de outras 
atividades a eles correlatos. 

TiTULO II 
DA COMPETENCIA TRIBUTARIA 

CAPiTULO I 
DAS DISPOSIQOES G�RAIS . 

Art. 5°. A competencia tributaria e indelegavel, salvo 
atribuicao das funcoes de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar 
leis, services, atos ou decisoes administrativas em materia tributaria, _ 
conferida pelo Municipio a outra pessoa juridica de direito publico. 

· § 1 °. A atribuicao cornpreende as garantias e os privilegios 
processuais que competem ao Municipio. · 

§ 2°. A atribuicao pode ser revogada, a qualquer tempo, por 
ato unilateral do Municipio. 

Art� 6°. Os tributos de competenciado Municipio sao: 
I - impostos: . 
a) sobre a propriedade predial e territorial urbana; 
b) sobre a Transmissao inter vivos, a qualquer titulo, por ato 

oneroso, de bens im6veis, por natureza ou acessao fisica, e de direitos reais 
sobre im6veis, exceto os de garantia, bem como cessao de direitos a sua 
aquisicao; 

c)" sobre services de qualquer natureza definidos em lei 
complementar federal; 

II - taxas; 
III - contribuicoes: 
a) de melhoria, decorrente de obras publicas; 
b) de custeio do service de ilurninacao publica . 

./ 
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CAPITULO II 
DAS �IMITA(;OES AO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 7°. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
.contribuinte, e vedado ao Municipio: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleca; 
II - instituir tratamento desigual e�tre contribuintes que se 

encontrem em situacao equivalente, proibida qualquer distincao em razao de 
ocupacao profissional ou funcao por eles exercida, independentemente da 
denominacao juridica dos rendimentos, titulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 
a) em relacao a fatos geradores ocorridos antes da vigencia da 

lei que os houver instituido o� aumentados; 
b) no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada 

a lei que os instituiu ou aumentou; · · 
IV - utilizar tributo, com efeito, de confisco; 
V - instituir impastos sobre: 
a) patrimonio ou services, da Uniao e do Estado; 
b) templos de qualquer culto; 

· c) patrimonio, renda ou services dos partidos politicos, 
inclusive suas fundacoes, das entidades sindicais dos trabalhadores; 

. d) patrim6nio, renda ou services das instituicoes de educacao 
e de assistencia social, sem fins lucrativos; . 

e) livros, jornais e peri6dicos; 
f) autarquias e fundacoes instituidas e mantidas pelo Foder 

Publico, no que se refere ao .patrimonio e aos services, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou as delas decorrentes; 

VI - estabelecer diferenca tributaria entre bens · e services, de 
qualquer natureza, em razao de sua procedencia ou destino. 

§ 1 °. A vedacao, prevista no inciso V, alineas a e f, nao se 
aplica ao patrimonio e aos services relacionados c: com exploracao de, 
atividades econ6micas regidas pelas normas aplicaveis a empreendimentos 
privados ouem que haja contraprestacao ou pagamento de precos ou tarifas 
pelo usuario, bem como nao exonera o promitente comprador da obrigacao 
de pagar impasto relativamente ao bem im6vel. 

§ ·2°. A vedacao para instituir impastos sobre templos de 
qualquer, culto compreende somente o patrimonio e os services relacionados 
com as suas finalidades essenciais. 

. § 3°. A vedacao para instituir impastos sobre o patrim6nio ou 
services dos partidos politicos, inclusive suas fundacoes, das entidades 
sindicaisdos trabalhadores: ' -· 
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os services 
previsto nos 

- 
VI - assegurar a destinacao · de -seu patrimonio a outra 

instituicao congenere, sem fins lucrativos, que atenda as condicoes para 
gozo da imunidade, no Caso de incorporacao, fusao, cisao OU de 
encerramento de s�as atividades, OU a orgao publico, , _ 

§ 5°. Para os efeitos deste C6digo, considera-se sem fins 
lucrativos as instituicoes de educacao e de assistencia social que: 

· ·I - nao distribua entre os seus s6cios ou associados, · 
conselheiros e diretores, os excedentes operacionais, brutes ou liquidos, 
dividendos,' bonificacoes, participacoes ou parcelas do seu patrimonio, 
auferidos mediante o exercicio de suas atividades; ' 

II· - nao apresente superavit em suas contas ou, caso o 
apresente em determinado exercrcio, destine o referido resultado, 
integralmente, a manutencao e no desenvolvimento de seus objetivos sociais; 

III - nao desenvolva atividades nae vinculadas : idade 
especifica da instituicao. 

I cornpreende somente o patrimonio e 
relacionados com as suas finalidades essenciais, conforme 
respectivos estatutos ou atos constitutivos; . 

· II - esta subordinada a observancia, por parte das entidades, 
dos seguintes requisitos: 

a) nae distribuirem qualquer parcela de seu patrim6nio ou de 
suas rendas, a qualquer titulo; 

b) aplicarem integralrnente, no Municipio, os seus recursos 
na manutencao de seus objetiyos institucionais; , 

. c) manterem escrituracao de suas receitas e despesas em 
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidao. 

§ 4°. Alem das disposicoes contidas no§ 3b., deste artigo, as 
, instituicoes de educacao e de assistencia social, para usufruir do beneficio 
previsto no inciso V, alinea d, deverao atender aos seguintes _requisitos: 

· I os - services prestados deverao ser - em carater 
complementar as atividades da Uniao, do Estado e do Municipio; 

II - nao remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos 
services prestados; 

III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, 
contado da data da emissao, os documentos que comprovem a origem de 
suas receitas e a efetivacao de suas despesas, bem assim a realizacao de · 
quaisquer outros atos ou operacoes que venham � modificar sua situacao 
patrimonial; 

IV-:--- apresentar declaracao, em conformidade com o disposto 
em ato da Administracao Municipal; 

V - recolher o tributo retido sobre os services contratados, na 
qualidade de responsavel, bem assim cumprir as obrigacoes acess6rias dai 
decorren tes; 
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§ 6°. A vedacao para o ·Municipio instituir impostos sobre o 
patrimonio ou os services das entidades mencionadas no inciso V deste 
artigo, nao exclui a tributac;ao,- por lei, as entidades nele referidas, da 
coridicao de responsaveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e nao 
a dispensa da pratica de atos, previstos em lei, assecurat6rios do 
cumprimento de obrigacoes tributarias por terceiros. 

§ 7°. No caso 'do Imposto sobre Transmissao de Bens Im6veis, 
quando alegada a imunidade, o tributo ficara suspenso ate 2 (dois) anos, 
findo os quais, se nao houver aproveitamento do im6vel nas finalidades 
estritas da instituicao, cabera O pagamento total do tributo, acrescido das 
cominacoes legais previstas em lei. 

§ 8°. Na falta do cumprimento do disposto nos§§_ l 0., 3°. a 6°. 
deste artigo, a autoridade competente pode suspender a aplicacao do 

·beneficio. 
§ 9° A imunidade nao abrangera em caso algum as taxas 

devidas a qualquer titulo. 
. § 10. A concessao de titulo de utilidade publica nao importa 

·em reconhecimento de imunidade. · · 
; ' 

· Art. 8°. Qualquer subsidio ou isencao; reducao de base de 
calculo, concessao de credito presumido, relativo a impostos, taxas ou 
contribuicoes, s6 podera ser concedido mediante lei municipal especifica, 
que regule exclusivamente as materias acrma enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuicao. 

Paragrafo unico. Fica vedado a concessao de beneficios 
tributaries com natureza de· favor pessoal, assim entendida aquela dirigida a 
pessoa fisica OU juridica, certa e determinada. . - 

TiTuio III 
DA LEGISLA�Ao·TRIBUTARIA 

CAPiTULO I 
DAS DISPOSI�OES GERAIS 

Art. 9°. ?- legislacao tributaria municipal compreende este 
C6digo, as leis, os decretos e as normas complementares que versem, no 
todo ou erri parte, sobre tributos de competencia municipal. 

Art. 10. Sao normas complementares das leis e decretos: 
I - as portarias, as resolucoes, as instrucoes, avisos, ordens 

de service e outros · atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas; 

II - as . decisoes dos orgaos singulares , ou ·. coletivos de 
· jurisdicao administrativa, a, que a lei atribua eficacia normativa; 
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III - as praticas reiteradamente observadas pelas autoridades 
administrativas; 

IV - os convenios que o Municipio celebre com as entidades 
da administracao direta ou indireta, da Uniao, Estado ou Municipios. 

Paragrafo (mica. A observancia das normas referidas neste 
artigo exclui a imposicao. de penalidades, a cobranca de juros de mora e a' 
atualizacao do valor monetario da base de calculo do tributo. 

Art. 11. Soniente a lei pode estabelecer: 
I - a instituicao, a extincao, a majoracao, a reducao, o fato 

gerador, a base de calculo ea aliquotade tributos; 
II - a cominacao, a dispensa ou a reducao de penalidades 

para as acoes ou omissoes contrarias a seus dispositivos; 
' III - as hip6teses de exclusao, suspensao e extincao de 

creditos tributaries e fiscais. 
§ 1 °. Constitui rnajoracao ou. reducao de tributo a 

modificacao de sua base de calculo, que importe em torna-lo mais ou menos 
oneroso. 

§ 2°. Nao constitui majoracao de tributo a atualizacao 
monetaria de sua base de calculo. 

CAPiTULO II 
DA VIGENCIA 

Art. 12. Entram em vigor: 
I - na data da sua publicacao, as portarias, as instrucoes, 

avisos, ordens de service ·. e .outros atos norinativos expedidos pelas 
autoridades administrativas; 

· II - 30 (trinta) dias ap6s a· data da sua publicacao, as 
decisoes, a que a lei atribua eficacia normativa .dos orgaos componentes das 
instancias administrativas; · 

III - na data neles prevista, os convenios que o Municipio 
celebre com as entidades da administracao direta ou indireta, da Uniao, 
Estado ou Municipios; 

IV - no primeiro ·dia do exercicio seguinte aquele em que 
ocorra a sua publicacao, os dispositivos de lei que: 

· a) · instituem, majorem OU definern novas hipoteses de 
incidencia de tributos; 

b) extinguem ou reduzem isencoes, nao concedidas por prazo 
certo e em funcao de determinadas condicocs, salvo se a lei dispuser de 
maneira mais favoravel ao contribuinte. .> 

-: 
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CAPiTULO III - 
DA APLICAQAO 

Art. 13. A legislacao -tributaria aplica-se imediatamente aos 
fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja 

.ocorrencia tenha tido inicio, mas nao esteja completa nos termos do Art. 25. 

Art. 14. A lei aplica-se a ate OU fato preterite: 
I em qualquer caso, quando seja expressamente 

interpretativa, · excluida aplicacao de penalidade a infracao dos dispositivos 
interpretados; 

II - tratando-se de ato nao definitivamente julgado quando: 
a� deixe de defini-lo como infracao; , 
b) deixe de trata-lo como contrario a qualquer exigencia de 

acao ou ornissao, desde que nao . tenha sido fraudulento e nao . tenha 
implicado na falta de pagamento de tribute; · 

c) comine penalidade menos severa que a prevista na lei 
vigente ao tempo. do tribute; . , 

Paragrafo unico. · Lei interpretativa e aquela que esclarece e 
supre as obscuridades e arnbiguidades de outra lei, aclarando seu texto . 

CAPiTULO IV 
DA INTERPRETAQAO E _INT�GRA<;AO 

Art. 15. Na aplicacao da legislacao · tributaria sao 
admissiveis, quaisquer metodos ou processes de interpretacao, observado o 
disposto neste capitulo. 

' 
Art. 16. Interpreta-se literalmente a legislacao tributaria que 

disponha: sobre: , , ' · · 
' I - suspensao ou exclusao do credito tributario; 

II - dispensa do cumprimento de· obrigacoes acessorias. 

Art. 17. A lei tributaria que define infracoes, ou lhe comina 
penalidades, interpreta-se da maneira mais favoravel ao acusado, em caso 
de duvida quanto a: 

I - capitulacao legaldo fato; 
II · - natureza ou as circunstancias materiais do fato, ou a 

natureza ou extensao dos seus efeitos; 
III - autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
IV - natureza da penalidade aplicavel, ou a sua graduacao. 

. PENAFO·RTE - 
GOVERNO MUNICIPAL 

Av. Ana Tereza de Jesus N°. 240, Centro, PABX: O(xx) 3559.1239 CEP: 63.280-0 
·E-mail: gabinete@penaforte.ce.gov.br 



CAPiTULO II 
.DO FATO GERADOR 

pelo simples · fato da sua 
principal relativamente a 

acess6ria, 
O brigacao · 

GABINETE, DO 

PREFEITO 
CNPJ.: 07.414.931/0001-85 

§ 3°. A obrigacao 
ino bservancia, converte-se . em 
penalidade pecuniaria. 

Art. 20. As pessoas, fisicas OU juridicas, ficarao obrigadas ao 
cumprimento das ·obrigac;oes acess6rias constantes desta Lei e do seu 
regulamento, mesmo quando gozarem de irnunidade, beneficios fiscais ou 
tiverem excluido ou suspensos os creditos tributaries . 

TiTULO IV 
DA OBRIGA�A.O TRIBUTARIA 

CAPiTULO I 
DAS DISPOSI�OES GERAIS . 

Art. 19. A obrigacao tributaria e principal ou acess6ria . 
§ 1 °. A obrigacao principal surge com 'a ocorrencia do fato 

gerador, tern 'por objeto o pagamento de tributo ou .penalidade pecuniaria e 
extingue-se juntamente com o credito dela decorrente. . 

§ 2°. A obrigacao acess6ria decorre da legislacao tributaria e 
terri por objeto as prestacoes, positivas ou negativas, nelas previstas · n9 
interesse do lancamento, da cobranca, da arrecadacao e da fiscalizacao dos 
tributos. 

· Art. 18. Na ausencia de disposicao expressa:, a autoridade 
competente para aplicar a legislacao tributaria utilizara, sucessivamente, na 
ordem indicada: · 

I - a analogia; 
II - os principios gerais de. direito tributario; 
HI - os principios gerais de direito publico; 
IV - a equidade. 
§ 1 °. 0 emprego da arialogia nae podera resultar na exigencia 

de tributo nao previsto em lei. 
, § 2°. 0 emprego da equidade nao podera resultar na dispensa 
do pagamento do tributo devido. · 

PENAFORTE· 
GOVERNO MUNICIPAL 
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Art. 21. Fato gerador da obrigacao principal e a situacao 
definida neste C6digo ou em l�i especifica como necessaria e suficierite a sua 
ocorrencia. 

Av. Ana Tereza de Jesus N°. 240, Centro, PABX: O(xx:) 3559.1239 CEP: 63.280-000 - Penaforte · Ceara. 
E-mail: gabinete@penaforte.ce.gov.br 



GABINETE DO 

PREFEITO 
CNPJ.: 07.414.931/0001-85 

Art. 22. Fato gerador da obrigacao acessona e qualquer 
situacao que, na forma da legislacao aplicavel, impoe a pratica ou a 
abstencao de ato que nao configure obrigacao principal. 

Art. 23. Salvo disposicao de lei em contrario considera-se 
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situacao de fato, desde o momento em que 
se verifiquem as circunstancias materiais necessarias a que produza os 
efeitos que normalmente lhe sao pr6prios; _ 1 , 

II - tratando-se de situacao jU:ridica, desde o momento em 
que esteja definitivamente constituida, nos termos de direito aplicavel, sendo 
que os atos ou neg6cios juridicos condicionais reputam-se perfeitos e 
acabados: 

a) sendo suspensiva a condicao, desde. o momento de seu 
implemento; 

b) sendo resolut6ria a condicao, desde o momento da pratica 
do ato OU da celebracao do neg6cio. 

§ 1 °. A autoridade administrativa podera desconsiderar atos 
ou neg6cios juridicos praticados _com a finalidade de dissimular a ocorrencia 
do fato gerador do tributo .ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigacao tributaria. - 

§ 2°. A ilicitude do fato gerador, inclusive a pratica de ato 
simulado, nulo ou anulavel, bem como a pratica de ato sem licenca, licenca 
ainda nao concedida ou inconcebivel, nao exime o pagamento dos tributos 
correspondentes. , · · 

Art. 24. A definicao legal do fato gerador e interpretada 
abstraindo-se: 

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

rr- dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 
§ 1 °. Aplica-se a norma contida no inciso I, nao se 

corisiderando corno excludente, modificativa, ou capaz de diferir a 
tributacao, a circun�tancia de os neg6cios ou atos juridicos celebrados ou 
praticados serem inexistentes, nulos · ou anulaveis, ou terem objeto 
impossivel, -ilegal, ilicito 'ou imoral, qualquer que sejam seus efeitos .. 

· · - § - 2°. A aplicacao do disposto no paragrafo anterior nao 
_ significara sancao de ato ilicito, 
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CAPiTULO III 

DO SUJEITO ATIVO 
-, 

Art. 25. Sujeito ativo da obrigacao tributaria e o Municipio de 
Penaforte, pessoa juridica de direito publico interno titular da cornpetencia 
para exigir o seu cumprimento. 

PENAFORTE 
GOVERNQ MUNICIPAL 

CAPiTULO IV 
DO SUJEITO PASSIVO 

SE(;A.O I 
DAS DISPOSI(;OES GE�S 

' 

, ... /. 

Art. 26. Sujeito passivo da obrigacao principal e a pessoa, 
fisica ou juridica, obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniaria. 

Paragrafo unico. 0 sujeito passivo da obrigacao principal diz- 
se: 

I - contribuinte, quando tenha relacao pessoal e direta com a 
situacao que constitua o respectivo fato gerador; · 

· II - responsavel, quando, . sem .revestir a · condicao de 
contribuinte, sua obrigacao decorra de disposicao expressa neste C6digo ou. 
em legislacao tributaria especifica. · · 

Art. 27. Sujeito passivo da obrigacao acessona e a pessoa 
fisica ou juridica obrigada as prestacoes que constituam o seu objeto. 

. ' . 
,_ 

. .Art� 28� As convencoes . particulares, relativas a 
responsabilidade pelo pagamento de tributos, riao podem ser opostas a 
Fazenda Publica Municipal, para modificar a definicao legal do sujeito 
passivo das obrigacoes tributarias correspondentes. 

SE(;A.O II 
DA SOLIDARIEDADE 

· Art. 29. Sao solidariamenteobrigadas: . 
I - as pessoas que tenham interesse comurn na situacao que . . 

coristitua o- fato gerador da obrigacao principal; 
II- as pessoas expressamente designadas neste C6digo ou em 

lei tributaria. 
§ 1 °.·A solidariedade nao comporta beneficio de ordem. 
§ 2°. A solidariedade subsiste em relacao a cada um dos 

devedores solidarios, ate a extincao do credito fiscal. 

Art. 30. Sa� os seguintes os �feitos d� solidariedadf P 
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I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos 

demais; 
II - a isencao ou remissao de credito exonera todos os 

obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo,' nesse 
caso, a solidariedade quanta aos demais pelo saldo; 

III - a interrupcao -da prescricao, em favor ou contra um dos 
obrigados, favorece ou prejudica aos demais. - 

SE<;AO III 
DA CAPACIDADE TRIBUTARIA 

Art. 31. A capacidade 'tributaria passiva independe: 
I - da capacidade civil das pessoas naturais; 
II· - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que 

importem privacao ou limitacao do exercicio de atividades civis, comerciais 
ou profissionais, ou da administracao direta de seus bens ou neg6cios; 

III - de estar a pessoa juridica regularmente constituida, 
bastando que configure urna unidade ecoriomica ou profissional. 

SE<;AO IV 
DO DOMICILIO TRIBUTARIO - 

- Art. 32. Na falta.de eleicao, pelo contribuinte ou responsavel, 
de dornicilio tributario, considera-se como tal: 

I - tratando-se de pessoa fisica, o lugar onde reside, e, nao 
sendo este conhecido, o luga-r onde se encontre _a sede habitual de .suas 
atividades ou neg6cios; 

II - tratando-se de pessoa juridica de direito privado OU 

ernpresario individual, o local de qualquerde seus estabelecimentos; 
III - tratando-se de pessoa juridica de direito publico, o- local 

da sede de qualquer de suas reparticoes administrativas. 
§ 1 °. Quan do nao cou ber a aplicacao das regras fixadas . erri . 

qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-a corno domicilio tributario _ 
do contribuinte ou responsavel o lugar da situacao dos bens 'ou da 
ocorrencia dos atos OU fatos que deram origern 8. obrigacao. 

§ 2°. A autoridade administrativa pode recusar o domicilio 
eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadacao ou a fiscalizacao do 
tributo, aplicando-se entao a regra do paragrafo anterior. 

' 
Art. 33. Domicilio tributario sera consignado nas peticoes, 

requerimentos, guias _ e outros documentos dirigidos ou apresentados a 
Fazenda Publica Municipal. 
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Paragrafo unico. Os contribuintes · comunicarao a Fazenda 
Publica Municipal a mudanca de domicilio no prazo estabelecido na alinea, J • 

"a", inciso III, do Art. 48. 

. CAPITULO V 
· DA RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 

SEQ.AO I, 
DA DISPOSIQAO GERAL 

Art. 34. Sem prejuizo do disposto neste Capitulo, a lei pode 
atribuir de modo . expresso a resporisabilidade pelo credito tributario a 
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigacao, excluindo 
a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em carater 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigacao, inclusiv_e no 
que se refere a multa de mora e aos acrescimos legais relativos ao credito 
tributario. 

. Paragrafo unico. A responsabilidade sera imputada a todas 
as pessoas fisicas e · juridicas, ainda que gozarem de imunidade, beneficios 
fiscais ou tiverem excluido ou suspensos os creditos .tributarios. 

SEQ.AO II 
DA RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES 

Art. 35. 0. disposto nesta Secao aplica-se aos creditos 
tributaries definitivamente constituidos ou em curso de constituicao a data 
dos atos nela referidos, e aos constituidos posteriormente aos mesmos atos, 
desde que relativos a obrigacoes tributarias surgidas ate a referidadata, 

Art. 36. Os creditos tributaries relativos a impostos cujo fato 
gerador seja a propriedade, · o dominio irtil ou a posse· de bens im6veis, bem 
como os relativos a taxas pela prestacao de services referentes a tais bens, 
ou a contribuicoes d� melhoria.. sub-rogarn-se na pessoa dos respectivos 
adquirentes, salvo 'quando conste do titulo a prova de sua quitacao. 

Paragrafo unico. -No caso de arrematacao em hasta publica, a 
sub-rogacao ocorre sobre o respective preco. · 

. Art. 37. Sao pessoalmente responsaveis: 
I ·- o · adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos 

bens adquiridos ou remidos; ,, 
�II - o sucessor a qualquer titulo e o conjuge meeiro, pelos 

tributos devidos pelo de cujus ate a data da partilha ou adjudicacao, 
limitada. csta ·responsabilid.ade ao montante do quinhao do legado da 
meacao; 
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III - o esp6lio, pelos tributos devidos pelo de cujus ate a data 
da abertura da sucessao. 

Art. 38. A pessoa juridica de direito privado que resultar de 
fusao, transformacao ou incorporacao, � responsavel pelos tributos devidos 
ate a data do ato pelas pessoas juridicas de direito privado fusionadas, 
transformadas ou incorporados. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo · aplica-se aos casos 
de extincao de pessoas juridicas de direito privado, quando a exploracao da 
respectiva atividade seja continuada por qualquer socio remanescente, ou 
seu esp6lio, sob a mesma ou outra razao social, ou sob firma individual. 

I 

Art. 39. A pessoa fisica ou juridica de direito privado que 
adquirir de outra, por qualquer titulo, fundo de comercio ou estabelecimento 
comercial, industrial. ou profissional, e continuar 'a respectiva exploracao, 
sob a mesma ou outra razao social ou sob firma ou nome individual, 
responde pelos tributos, relatives ao fundo ou estabelecimento adquirido, 
devidos ate a data do ato: 

' I - integralmente, se o alienante cessar a exploracao do 
comercio, industria ou atividade; 

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na 
exploracao ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienacao, 
nova atividade no mesmo ou em outro ramo de atividade. 

SE(;AO III_ 
DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS · 

' 

Art. 40. Nos casos de impossibilidade de · exigencia do 
cumprimento da obrigacao principal pelo contribuinte, respondem 
solidariamente com este nos a:tos em que intervierem ou pelas omissoes de 
que forem responsaveis: , 

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 inventariante, pelos tributes devidos pelo esp6lio; 
V· - o sindico e o comissario, pelos tributos devidos pela 

massa falida ou pelo concordatario; 
· VI - os tabeliaes e serventuarios pelos tributos devidos sobre 

os atos praticados por eles ou perante eles em razao do seu oficio; 
VJI - os s6cios, n<? caso de liquidacao de sociedade de . 

pessoas. · 
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Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo s6 se aplica, em 
materia de penalidades, as de carater morat6rio. 

Art. 41. Sao, pessoalmente, responsaveis pelos creditos 
correspondentes a obrigacoes tributariasresultantes de atos praticados com 
excesso de poderes ou infracao de lei, coritrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
II - os mandatarios, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas 

juridicas de direito privado. 

·cAPiTULO VI 
DOSPRAZOS 

• I 

A�. 44. Os prazos fixados neste Codigo serao continues, 
excluindo-se na sua contagem o dia de inicio e incluindo-se ode vencimento. 

Paragrafo unico. A legislacao tributaria podera fixar outros 
prazos em dias ou a data certa para o vencimento das obrigacoes. 

. Art:. 42. 0 inicio OU O fim do prazo sera transferido, 
automaticamente, para o primeiro dia util seguinte, quando coincidir com as _ 
datas em que nao houver expediente normal do orgao tributario. 

, § 1 °. 0 litigante ou o interessado legitimo pode rerrunciar, de 
forma -expressa, a totalidade do prazo estabelecido exclusivamente em seu 
favor. 

§ 2°. 0 ato praticado antes do termino do prazo respectivo 
implica a automatica desistencia do prazo remanescente. 

Art. 43. Vencido o prazo, extingue-se, independentemente de 
qualquer formalidade, o direito a pratica do ato respectivo. 

. Art. 44. Na aplicacao ,das disposicoes desta Lei sao cabiveis 
os seguintes prazos: 

I - cinco dias para: 
a) a pratica dos atos em geral, exceto os decis6rios, e para 

que sejam tomadas as providencias internas, inclusive o protocolo de Auto 
de Infracaoe de Imposicao de Multa; . 

- b). que seja considerada intimada a ·pessoa, no caso · de 
intirnacao feita por meio de correspondencia sem data de recebimento, ou 
feita por meio de edital; 

c) que seja representado ao julgador de primeira instancia o 
fato de nao haver ele submetido sua decisao ao reexame necessario; . 

d) a interposicao de agravo contra despacho d�n�on da 
impugnacao; /,,...- o 
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c) a representacao ao Ministerio Publico do fato tipificado 
como crime contraa ordem tributaria; · 

d) que seja pago ou parcelado 6 valor do credito tributario 
exigido em Auto de Lancamento e de Imposicao de Multa, inclusive quando 
confirmado por orgao julgador, bem como em relacao ao valor da parcela 
acaso nao impugnada; . 

· e) a impugnacao do lancamento tributario; 
f) que seja contestada a impugnacao do sujeito passivo, pela 

autoridade fiscal autuante; ' 
g) que seja contraditada a contestacao fiscal; 
h) 0 cumprimento da intimacao resultante de decisao de 

qualquer instancia; ' 

h) a substituicao, pelo original, do documerito enviado por 
meio de fac' simile ou instrumento similar ou assemelhado, sob pena de 
desconsideracao de seu conteudo; 

i) que seja dado conhecimento 8. autoridade competente O fato 
de falsidade de assinatura em documento publico ou particular, para a 
instauracao do processo criminal; 

II e- dez dias para: 
a) que i seja requerida a eliminacao de erro, contradicao ou 

defeito, ou para o esclarecimento ou suprimento de conteudo das decisoes 
em geral; 

b) o aditamento de razoes pelo sujeito passivo, no caso de 
decisao submetida ao reexame necessario; ' 

· c) o fornecimento de certidao destinada a defesa de direitos 
ou ao esclarecimento de situacoes, de interesse do administrado. 

d) que _ possa ser apresentada reclarnacao contra o ato de 
lancarnento de tributo nao decorrente de ato tipico de fiscalizacao, caso nao 
esteja estabelecido outro prazo na legislacao especificamente reguladora do 
tributo; · 

III - .vinte dias para: 
a) que · o ..rsuj'eito passivo comunique a Fazenda Publica 

Municipal a alteracao de seu domicilio tributario; 
b) a pratica de 'atos processuais na reparticao fiscal, a pedido 

e) que a autoridade julgadora aprecie o agravo referido na 
alinea anterior; . 

f] a permanencia do edital de intimacao afixado no recinto do 
orgao ou reparticao administrativa da Fazenda Publica Municipal; · 

g) que a pessoa intimada possa atender a intimacao do 
agente da Fazenda Publica Municipal, permitida a concessao de prazo maior, 

Av. Ana Tereza d'e Jesus N°. 240, Centro, PABX: O(xx) 3559'.1239 CEP . 
E-mail:, gabinete@penaforte.ce.gov.br 

PENAFORTE 
GOVERNO MUNICIPAL 

._/ 

._,, . 

....., 
'I . 

-:» 

._/ 

._/ 

._/ 

.._; 

....., 

"-' 

'--" 

'--" 

._/ 

-;» 

-;» 

._/ 

- - - .._,, 
-;» 

-:» 

.._,, 
<;» 

.._,, 

._/ 

- 
.._; 

._/ 

....,, 

"-' 

__, 

....,, 

._/ 

....,, 

._/ 

.._., 

-;» 

- 
"-' 

.._., 

._/ 

- 
-;» 

._/ 

._/ 

._/ 

<:» 



-· 

GABINETE 00 

PREFEITO 
CNPJ.: 07.414.931/0001-85 

. i) a interposicao do recurso voluntario contra a decisao de 
primeira instancia, ou interposicao de recurso especial contra divergencia na 
solucao de consulta tributaria; . 

· j) o exame do recurso hierarquico de despacho que tenha 
exonerado o sujeito passivo do pagamento de .tributo, penalidade pecuniaria 
ou encargo pecuniario; 

1) o pagamento ou parcelamento do valor pecuniario do saldo 
. ,, r - . 

devedor de dep6sito vinculado a solucao de processo, no caso em que o valor 
depositado, ap6s a sua conversao em· renda, tenha sido insuficiente para 
liquidar O montante do Credito tributario definitivamente quantificado. Em 
prazo identico, co�tado da data do protocolo do requerimento, deve ser 
devolvido ao depositante o valor pecuniario do saldo credor acaso existente; 

m) a realizacao de diligencia ou pericia, ( bem como prazo 
identico para que seja apresentado o respectivo relatorio ou laudo; 

n) a cobranca, facultativamente amigavel, do valor .do credito 
tributario que nao tenha sido objeto, no prazo legal assinalado, de 
impugnacao ou recurso, ou de pagamento ou parcelamento, conforme os 
casos; 

IV - trin ta dias para: 
a) o julgamento do processo em· primeira instancia; 
b) a formulacao da resposta ao pedido do administrado, . 

inclusive no caso de consulta sobre a aplicacao de regras especificas da 
legislacao tributaria; . 

. , c) a restituicao em dinheiro do valor do jndebito tributario, 
ap6s deferido o pedido; · 

V - sessenta dias para a validade de terrnos fiscais, excluindo 
a espontaneidade da iniciativa do sujeito passive nesse.prazo; 

VI - · cento e oitenta dias para que seja · concluida a 

§ 1 °. No caso de inexistericia de prazo especifico, a autoridade 
administrativa competente deve fixa-lo de oficio, devendo tal prazo ser 
razoavel para a pratica do ato. . 

' · § 26. Os prazos para a pratica de atos, no ambito interno de 
orgaos ou reparticoes de tramitacao de autos processuais, podem ser 
estabelecidos regulamentar ou regimentalmente. 

§ 3°. Atendendo a circunstancias especiais, os prazos podera 
ser acrescidos em dobro: , , 

I .: pelo Secretario de Financas, nos casos de impugnacao do 
lancamento e de julgamento de processo em primeira instancia; 

I_I - pelo Conselho Fiscal, no caso de interposicao de recurso 

. ' 

PENAFORTE 
GOVERNO MUNICIPAL 

voluntario. 

fiscalizacao; 

I 

Av. Ana Tereza de Jesus N°. 240, Centro, PABX: O(xx) 3559.1239 CEP: 63.280-000 · Penaforte · Ceara, 
E-mail: gabinete@penaforte.ce.gov.br 



GABINETE DO 

PREFEl·TO 
CNPJ.: 07.414.931/0001-85 

TiTULO V 
DO CREDITO TRIBUTARIO E FISCAL 

CAPiTULO-I 
DAS DISPOSI(;OES GERAIS 

Art. 45._ 0 credito tributario decorre da obrigacao principal e 
tern a mesma natureza desta. - 

Art. 46. As circunstancias que modificam O Credito 
tributario, SUa extcnsao OU SeUS efeitos, - OU as garantias OU OS privilegios a 
ele atribuidos, ou que excluem sua exigibilidade nao afetam a obrigacao 
tributaria que lhe deu origem. 

Art. 47. 0 - credito tributario regularmente · constituido 
somente se modifica ou extingue, ou tern sua exigibilidade- suspensa ou 
excluida, nos casos previstos neste C6digo, fora dos quais nao podem ser 
dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua 
efetivacao OU as respectivas garantias. 

CAPiTULO II 
DA CONSTITUI(;AO DO CREDITO TRIBUTARIO 

- SE(;AO I 
DO LAN<;AME�TO 

Art., 48. 0 lancamento e o procedimento administrativo 
tendente a· verificar a ocorrencia do fato gerador da obrigacao 
correspondente, determinar a materia tributavel, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, - sendo caso, aplicar a 
penalidade cabivel. _ 

, § 1 °. Compete privativarnente a autoridade administrativa 
constituir o credito tributario pelo lancamento. 

· § 2°. A atividade administrativa de lancamento e vinculada e 
, obrigat6ria, sob pena de responsabilidadc funcional. "-- - - 

§ 3°. A omissao OU erro de lancamento nao exime O 
contribuinte do cumprimento da obrigacao tributaria, nem de qualquer 
modo lhe aproveita. 

Art. 49. 0 Credito tributario sera expresso em moeda 
corrente. 

Art. 50. 0 · lancamento reporta-se a· data da ocorrericia do 
fa . .to gerador da obrigacao e rege-se pela lei entao vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada: 
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Paragrafo unico. Aplica-se ao lancamento a legislacao que, 
posteriormente a ocorrencia do fato gerador da obrigacao, tenha instituido 
novos criterios de apuracao ou processos de -fiscalizacao, ampliado os 
poderes de investigacao das .autoridades administrativas, ou outorgado ao. 
Credito maiores garantias OU privilegios, .exceto, neste ultimo caso;: para O 
efeito de atribuir responsabilidade tributaria a terceiros. 

Art. 51. 0 lancamento sera. efetuado com base em dados 
constantes do Cadastro Fiscal e declaracoes apresentadas pelos 
contribuintes, nas formas e epocas estabelecidas na legislacao tributaria. 

§ 1 °. As declaracoes deverao center os elementos e dados 
necessarios ao conhecimento do fato gerador das obrigacoes tributarias e a 
verificacao do montante do credito tributario correspondente. 

§ 2°. 0 orgao fazendario competente examinara as. 
declaracoes apresentadas para verificar a exatidao dos dados nelas 
consignados. 

§ 3°. Como fim de obter elementos que lhe permita verificar a 
exatidao das declaracoes apresentadas pelos contribuintes e responsaveis, o 
orgao fazendario competente procedera em conformidade com Art. 378 deste 
C6digo. 

' . 
Art. 52. 0 lancamento dos tributos e suas modificacoes 

serao cornunicados aos contribuintes, individual ou globalmente, a criterio 
da administra<;ao:. ' 

I - atraves de notificacao na forma do Art. 381; 
II - atraves de �dital publicado no orgao oficial. 

Art. 53. 0 lancamento regularmente notificado ao sujeito 
passivo s6 pode ser alterado em virtude de: · 

I - impugnacao do sujeito passivo; 
II - recurso de oficio da autoridade administrativa; - 
III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos 

casos previstos nalegislacao tributaria. 

Art. · 54. A modificacao introduzida nos criterios juridicos 
adotados.. pela autoridade administrativa no exercicio do lancamento, de 
oficio ou em consequencia de decisao administrativa ou judicial, somente 
pode ser efetivada em relacao a· um mesmo sujeito passrvo, quanto a fato 
gerador ocorrido posteriormente a sua introducao. 

SEQAO II 
DAS MODALIDADES DE LANQAMENTO 

-PENAF·ORTE 
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Art. 55. As modalidades de Iancamento 
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Art! 57� Quando o calculo do tributo tenha por base, ou leve 
em consideracao, o valor ou o preco de bens, direitos, services ou atos 
juridicos, a autoridade lancadora, mediante processo 'regular, arbitrara 
aquele valor ou preco, 'sempre que sejam omissos ou nao merecam fe as 
declaracoes ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos 
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente · obrigado, ressalvada, em· 
caso.de contestacao, avaliacao contraditoria, a9ministrativa oµ judicial. 

' . 

I - por declaracao; 
II - de oficio; 
III - por hornologacao . 

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, 
em beneficio daquele, agiu com dolo, fraude ou simulacao; 
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Art. 58. 0, lancamento de oficio e efetuado e revisto pela 
autoridade administrativa nos seguintes casos: 

I - quando a lei assim o determine; 
II - quando a declaracao nao seja prestada, .por quern de 

direito, no prazo e na forma da legislacao' tributaria; 
III - quando .a pessoa legalmente obrigada, embora tenha 

prestado declaracao nos termos do incise anterior, deixe de atender, no 
prazo e na forma da legislacao tributaria, a pedido de esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a presta-lo ou nao o 
preste satisfatoriamente; a juizo daquela autoridade; ·· 

IV - quando se comprove falsidade, erro OU omissao quanta a 
qualquer . elemento definido na legislacao tributaria . como sendo de 
declaracao o brigat6ria; 

· V .- quando se comprove omissao ou inexatidao, por parte da 
pessoa legalmente obrigada, nos casos de lancamento por homologacao; 

VI - quando se comprove acao ou ornissao do sujeito passivo, 
ou de terceiro legalmente obrigado, que de lugar a aplicacao de penalidade - · 
pecuniaria; 

Art. 56. 0 lancamento por declaracao e efetuado com base 
- em declaracao do sujeito passivo ou de, terceiro, quando um ou outro, na 

forma da legislacao tributaria, presta a autoridade administrativa 
informacoes sabre rnateria de fato, indispensaveis a sua efetivacao . 

§ 1 °. A retificacao da declaracao por iniciativa do proprio 
declarante, quando vise a reduzir OU a excluir tributo, SO e admissivel 
mediante comprovacao do erro em que se funde, e antes de notificado do 
lancamento . 

§ 2°. Os erros contidos na declaracao e apuraveis pelo seu 
exame serao retificados de oficio pela autoridade administrativa a -que 
competir a revisao daquela . 
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VIII - quando deva ser apreciado fato nao conhecido OU nao 
provado por ocasiao do lancamen to anterior; 

IX - quando ·se comprove que, no lancamento anterior, 
ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, 01.i ornissao, 
pela mesma autoridade, de ato ou forrnalidade essencial; 

X - quando se comprove, que- no lancamento anterior, 
·ocorreu erro na apreciacao dos fatos ou na aplicacao da lei. 

Paragrafo unico. A revisao do lancamento s6 pode ser 
iniciada enquanto nao extinto o direito da Fazenda Publica. 

Art. 59. 0 lancamento por homologacao, que ocorre quanto 
aos tributes cuja legislacao atribua ao sujeito passive o clever de antecipar o 
pagamento sem previo exame da autoridade administrativa, opera-se pelo 
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim 
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

§ 1 °. 0 pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste 
artigo extingue o credito, sob condicao resolut6ria da ulterior homologacao 
ao lancamento, 

§ 2°. Nao influem sobre a obrigacao tributaria quaisquer atos 
anteriores a homologacao, praticados pelo sujeito passive ou por terceiro,. 
visando a extincao total ou parcial do credito. 

§ 3°. Os atos a que se ref ere o paragrafo anterior serao, 
porem, considerados na apuracao do saldo porventura devido e, .sendo o 
caso, na imposicao de penalidade, ou sua graduacao. 

§ 4°. 0 prazo para a homologacao sera de. 5 (cinco) anos a 
contar da ocorrencia do fato gerador. 

· § 5°. Expirado.o prazo previsto no paragrafo anterior sem que 
a Fazenda Publica tenha pronunciado, · considera-se hbmologado o 
lancamento e definitivamente extinto. o credito, salvo se cornprovada a 
ocorrencia de dolo, fraude mi simulacao. 

CAPiTULO III . 
DA'SUSPENSAO DO CREDITO TRlBUT.A.RIO 

SEQAO I 
DAS DISPOSIQOES GERAIS 

Art. 60. Suspendem a exigibilidade do· credito tributario: . 
I-· o parcelamento; 
II - o deposito do seu montante integral; 
III - as reclamacoes e os recurses, nos ter.mos deste C6digo; 
IV - a concessao de medida liminar OU de tutela antecipada, 

em acao judicial. 
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Art. 61. 0 · disposto no artigo anterior nao dispensa o 
cumprimento das obrigacoes assess6rias depend.entes da obrigacao principal 
cujo credito seja suspenso, ou dela consequentes. 

SEQ.AO. II 
DO PARCELAMENTO,. 

Art. 62. A concessao · de parcelamento de debitos tributarios 
e fiscais para com a Fazenda Publica, observar-se-a as dispo�i96es desta 
secao. 

§ 1 °. 0 SUJeltO passive especificara no pedido de 
parcelamento o valor a ser oferecido a titulo de pagamento inicial, que nao 
podera ser inferior a 20% (vinte por cento) do montante do credito tributario, 
independente da quantidade das prestacoes. · ' 

§ 2°. 0 pedido sera dirigido ao · Prefeito Municipal ou a quern 
este delegar, que, mediante despacho fundamentado na legislacao tributaria, 
julgando conveniente, concedera ou nao o parcelamento. 

§ 3°. A simples confissao da divida, acompanhada do seu 
pedido de parcelamento, nao configura denuncia espontanea. 

Art. 63. 0 pedido de parcelamento implica na confissao · 
irretratavel do debito ea renuncia a qualquer impugnacao, defesa ou recurso 
administrative, bem coma· a desistencia . dos .ja interpostos nas esferas 
administrativa ou judicial.· 

Art! 64. Fodera ser parcelado 6 credito tributario e fiscal: 
I - .nao inscrito em Divida Ativa: 
a) constituido pela autoridade fiscal;· 
b) denunciado espontaneamente pelo contribuinte; · 
II - inscrito em Divida Ativa, ainda que ajuizada a execucao 

fiscal. 
§ 1 °. Para concessao- de parcelamento, cujos creditos 

tributarios e fiscais sejam objeto de acao de execucao fiscal, o sujeito passivo 
devera 'efetuar a prestacao de garantia, oferecida por si ou por terceiros, 
garantia fidejuss6ria, prestada · por" instituicao financeira, ou, ainda, o _ 
seguro-garantia suficiente a cobertura do debito, acrescido de multa, juros, 
honoraries ·e demais encargos legais. '· 

§ ·2°. Salvo o disposto _no Art. 188 deste C6digo, nao se 
concedera parcelamento referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, 
cujos lancamentos tenham sido efetuados no mesmo exercicio. 

§ 3°. Fica expressamente vedada a concessao de 
parcelamento de creditos tributarios oriundos do Imposto sobre a 
Transrnissao de Bens Imoveis Inter Vivos. 
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Art. 65. Conceder-se-a o parcelamento, conforme as Tabelas 
constantes no Anexo III, obedecendo concomitantemente: 

I - o enquadramento do valor dos creditos por faixa; 
II - o valor minima da parcela; · 
III - o numero maxima de parcelas, que nao excedera o 

numero de 36 (trinta e seis). . 
§ 1 °·. Para fins. do enquadramento previsto no inciso I, 

· considerar-se-a valor dos creditos o saldo apurado ap6s a subtracao do valor 
oferecido a titulo de pagamento inicial do montante do credito tributario 
reconhecido. · 

§ 2°. 0 valor do credito ate a concessao do parcelamento sera · 
acrescido de juros, multas de mora e correcao monetaria conforme Art. 89 
deste.Codigo. 

Art. 66. Ao sujeito passivo sera facultado efetuar contra 
proposta, visando a diminuicao do numero de parcelas. · 

Art. 67. 0 parcelamento sera individualizado por especie de 
impasto, taxa ou contribuicao, · 

§ 1 °. Somente sera concedido novo parcelamento, ap6s a. 
quitacao do anterior. · · 

§ 2°. Ao numero de parcelas vincendas do parcelamento -em. 
vigor, podera, a pedido do interessado, ser agregado, uma unica vez por 
exercicio fiscal; o montante dos creditos tributaries ou fiscais da mesma 
especie em atraso .. 

Art. 68. 0 pagamento inicial previsto no Art. 64, § · 1 °., devera 
ser efetivado no ato da ciencia da concessao do parcelamento e as demais na 
mesma data nos meses subsequentes. 

Art. 69. 0 nao pagamento de 3 (tres] parcelas, sucessivas ou 
nao, implica .automaticamente no vencimento antecipado de todas as 
parcelas vincendas, autorizando sua imediata inscricao em Divida Ativa, com 
o correspondente cancelamento dos . beneficios ou prosseguimento da 
Execucao Fiscal, se for 6 caso . 

SE<;AO III 
DO DEPOSITO 

Art. 70. 0 sujeito passivo podera efetuar o dep6sito do 
montante integral da obrigacao tributaria: 

I - paraatribuir efeito suspensivo: 
a) a consul ta formulada na forma deste C6digo· 
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. b) a qualquer outro ato por ele impetrado, na forma da 
legislacao tributaria, visando a modificacao, extincao ou exclusao, total ou 
parcial da obrigacao tributaria; 

II - a fim de evitar aincidencia de juros e multa de mora; 
III � para· fins de garantia de instancia, nos termos do Art. 

436, deste C6digo. 
Paragrafo unico. 0 efeito suspensivo a que se refere o inciso I, 

alinea a, nao abrange o tributo devido sobre as demais operacoes realizadas 
nao compreendidas. pela consulta. 

Art. 71. A importancia a ser depositada correspondera ao 
valor integral do credito tributario apurado: 

· I - pela Fazenda Publica Municipal, nos casos de: 
-a� lancamento de oficio; 
b) Iancamento por declaracao; 
c) alteracao ou substituicao do lancamento original, qualquer 

, que tenha sido a sua modalidade; 
d) aplicacao de penalidades pecuniarias; 
II - pelo pr6prio sujeito passivo, nos casos de: 
al lancamento por homologacao; · . 
b) retificacao da declaracao, nos casos de lancamento por 

declaracao, por iniciativa do pr6prio declarante; 
c) confissao espontanea da obrigacao, antes do inicio de 

qualquer procedimento fiscal; ' · 
III - na decisao .administrativa desfavoravel, no todo ou em 

parte, ao sujeito passivo; 
IV - mediante estimativa ou arbitramento procedido pela 

Fazenda Publica Municipal, sempre que nao puder ser determinado o 
montante integral do credito tributario .. 

Art. 172. Considerar-se-a suspensa a exigibilidade do credito 
tributario, a partir da data da efetivacao do dep6sito na Tesouraria do 
Municipio, observado o disposto no artigo seguinte. · 

Paragrafo unico. 0 dep6sito efetivado ap6s a data do 
vencimento do tributo contemplara os juros e multa de mor� devidos. 

. Art. 73. 0 dep6sito podera · ser efetuado nas seguintes 
modalidades: · 

I - em moeda corrente do pais; 
II - por cheque. 
Paragrafo unico. 0 dep6sito efetuado por cheque somente 

suspende a exigibilidade do credito · tributario com o resgate deste pelo 
sacado. 
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Art. 74. Cabe ao sujeito passivo, por ocasiao da efetivacao do 
deposito, especificar qual o credito tributario.oua sua parcela, quando este 
for exigido em prcstacoes, por ele abrangido. 

Paragrafo unico. A efetivacao do dep6sito nao importa em 
suspensao de exigibilidade do credito tributario: 

I - quando parcial, das prestacoes vincendas em que tenha 
sido decomposto; 

II - quando total, de outros creditos referentes ao mesmo ou a 
outros tributos ou penalidades pecuniarias. 

SE(;AO III 
DAS RECLAMA(;OES E DOS RECURSOS 

Art. 75. A interposicao de reclamacoes ou de recursos 
suspende a exigibilidade do credito tributario, desde que feitos nos casos e 
prazos previstos neste C6digo e na legislacao tributaria, e nao impede a 
incidencia de juros, multas de mora e correcao monetaria. 

-SE(;AO IV 
DA CESSA{;A.0 DO EFEITO SUSPENSIVO 

Art. 76. Cessam os efeitos suspensivos relacionados com a 
exigibilidade do credito tributario: 

I - pela extincao do credito tributario, · por qualquer das 
formas previstas neste C6digo; 

· II - . pela exclusao do credito tributario, por qualquer das 
formas previstas neste C6digo; 

III - pela decisao administrativa desfavoravel; 
JV - pela cassacao: 
a) da ·medida liminar concedida em mandado de seguranca; 
b) da medida liminar ou de tutela antecipada, concedida em 

outras especies de acao judicial; · 
· V - pelo inadimplemento do parcelamento na forma da Secao 

III deste Capitulo; · 
VI pelo descumprimento do disposto ha legislacao 

tributaria . 

CAPiTULO IV 
DA EXTIN(;A.0 

SE(;AO I 
DAS MODALIDADES DE EXTIN(;A.O 

Art. 77. Extinguerrr o credito tributario: 
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I - o pagamen to; 
II - a compensacao; 
III - a transacao; 
IV - a remissao; 
V - a prescricao e a decadencia; 
VI - a conversao de deposito em renda; 
VII - o pagamento antecipado ea homologacao do lancamento 

nos termos do Art. 62 e seus §§ 1 °., 4°. e \0.; 
, 

VIII - a consignacao em pagamento, nos termos do disposto 
rio §§ 2°. e 3°. do Art.' 108; · · 

IX - a decisao administrativa irreformavel, assim entendida a 
definitiva na 6rbita administrativa, que nao -mais possa ser objeto de acao 
anulat6ria; 

X - a decisao judicial passada em julgado; · 
XI - a dacao em pagamento em beris im6veis, na forma e 

condicoes estabelecidas em lei. · ,, ' _ 
Paragrafo unico. A lei dispora quanto aos efeitos da extincao 

total ou parcial do credito sobre a ulterior verificacao da irregularidade da 
sua constituicao, observado o disposto nos Arts. 52 e 61. 

SE(;AO II 
DO PAGAMENTO E DA RESTITUI(;AO 

Art. 78. 0 pagamento de tributos e rendas municipais e 
efetuado em moeda corrcnte ou cheque, dentro dos prazos estabelecidos 
neste Codigo e na legislacao tributaria. 

§ 1 °. O credito pago por cheque somente se considera extinto 
com o resgate deste pelo sacado. · 

§ .2°. Quando a legislacao tributaria nao fixar o tempo do 
pagamento, 0 vencimento do Credito ocorre 30 (trinta) dias ap6s a ciencia do 
lancamento efetuado. 

Art: 79. 0 · pagamento de um credito nao importa em 
presuncao de quitacao: 

_ I - quando parcial,. das prestacoes em que se decomponha; 
n - quando total, de outros creditos referentes ao mesrno 9u a 

outros tributos. 

· Art. 80. Existindo simultaneamente dois ou mais creditos . 
vencidos do mesmo sujeito ·passivo para com o Municipio, relativos ao 
mesmo ou' a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniaria ou 
juros de mora.. a autoridade administrativa competente para receber o 

.pagamento determinara a, respectiva imputacao, obedecidas a · tes 
regras, na ordem em que enumeradas:· . / P 
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I - em primeiro lugar, aos debit�s por obrigacao propria, e em 
segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributaria; 

II - primeiramente, as contribuicoes de melhoria, depois as 
taxas e por fim aos impostos; 

· III - na ordem crescente dos prazos de prescricao; 
IV - na ordem decrescente dos montantes. 

Art. 81. Fodera ser concedido desconto pela antecipacao do 
pagamento de-, tributes, na forma e condicoes estabelecidas neste C6digo e 
em regulamento. - , 

' 
Art. 82. 0 credito nao integralmente pago no vencimento, 

seja qual for O motivo determinante da falta, sem prejuizo da imposicao das 
penalidades cabiveis e da aplicacao de quaisquer medidas de garantia 
previstas nestc C6digo e na legislacao tributaria, fica sujeito a incidencia de 
juros de mora; multa e correcao monetaria. 

§. 1 °. Os juros de mo�a serao calculados desde o dia seguinte 
ao do vencimento do tribute ate o dia do pagamento, a razao de 1 % (um por 
cento) ao mes e 0,0333% (zero virgula trezentos e trinta e tres por cento) ao 
dia). · 

§ 2°. A multa e de 2% (dais por cento) . 
. I 

Art. 83. Nenhum pagamento intempestivo de tribute podera 
ser efetuado sem que o infrator pague, no ato, as penalidades e os encargos 
cabiveis . 

. »: Art, 84. A imposicao de penalidades nao elide o pagamento 
integral do credito tributario. 

Paragrafo unico. 0 pagamento da multa nao exime o infrator 
da obrigacao de reparar os danos resultantes de infracao, nem o exime do 
cumprimento das exigencias regularnentares que a tiverem determinado. 

Art, 85. Salvo disposicao em contrario, o pagamento e 
ef etuado no orgao arrecadador, sob pena de, responsabilidade funcional. 

§ i O• 0 Prefeito . Municipal podera , firmar convenios com 
estabelecimentos bancarios oficiais ou . nao, visando o recebimento de 
tributes e penalidades pecuniarias, - vedada a atribuicao de qualquer parcela 
da arrecadacao a titulo de remuneracao. ; · . 

§ ·2°. 0 regulamento dispora sobre O sistema de arrecadacao 
de tributos atraves da rede bancaria, podendo autorizar, em casos especiais, 
a inclusao, nos convenics, de estabelecimentos bancarios com sede, agencia 
ou escrit6rio em locais fora do territ6rio do Municipio, quando o numero de 
contribuintes nele domiciliados justificar tal medida. 

• I 
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Art. 86. Os tributos serao recolhidos mediante Documento 
de Arrecadacao Municipal - DAM emitido pelo Departamento de Tributacao, 
Arrecadacao e Fiscalizacao do Municipio. 

§ 1 °. Somente havera recolhimento dentro do· prazo de 
validade do documento, conforme disposto em regulamento.. 

§ 2°. Nos casos de expedicao fraudulenta de documentos a 
que se refere este artigo, responderao, civil, criminal ,e -adrninistrativamente, 
os servidores que os houverem subscrito ou fornecido. 

§ 3°. Pela cobranca a menot de tributo responde, perante a 
Fazenda Municipal, solidariamente, o 'servidor culpado e o contribuinte. 

Art. 87. 0 Contribuinte tern direito, independentemente de 
previo . protesto, a restituicao total ou parcial ·de 
indevidamente aos cofres municipais, relativo a tributos, 
acrescimos seja qual for a modalidade de pagamento. · 

quan tias paga 
multas e outros 

I Art. 88. 0 pedido de restituicao sera · instruido com os 
documentos ongmais quc ,co�provem a, ilegalidade ou irregularidade do 
pagamento. 

Paragrafo unico. 0 pedido sera indeferido se o requerente 
criar qualquer obstaculo ao exame de sua ·escrita ou docurhentos, quando 
isso se torne necessario a verificacao da procedencia da :inedida, a juizo da , 
administracao. 

Art. 88. A restituicao total ou parcial de tributos abrangera 
tambem, _ na mesma proporcao, os juros · de mora e as· penalidades 
pecuniarias, salvo as referentes a infracoes de carater formal, que nao devam 
reputar prejudicadas pela causa assecurat6ria da restituicao. 

' . 

Art. 89. 0 direito de pleitear a restituicao extingue-se com o 
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: 

I 

I - nas. hip6teses previstas nos incisos I e II do Art. 86, da 
. data do recolhimento indevido; 

II : nas hip6teses previstas -no inciso III do Art. 86, da data 
em que se tornar definitiva a decisao administrativa, ou passar em julgado a 
decisao judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindindo a 
decisao, condenatoria, 

Art. 90. Prescreve em 2 (dois) anos o direito de acao 
anulat6ria da decisao administrativa que denegar a restituicao. 

Paragrafo unico. 0 prazo de prescricao e interrompido pelo 
inicio da acao judicial, recomecando o seu curso, por metade, a partir da 
data da intimacao valida�ente feita ao ·representante judicial da Fazenda 
Publica Municipal. � 
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Art. 91. Quando se tratar de credito tributario e fiscal 
indevidamente arrecadado, por motivo de erro cometido pela Fazenda _ 
Publica Municipal, ou pelo contribuinte, e apurado, pela autoridade 
competente, a restituicao sera feita de. oficio, mediante determinacao do. 
Prefeito Municipal. 

Paragrafo unico, A restituicao · de oficio obedecera aos 
procedimentcs previstos em regulamento. 

Art. 92. No caso do ISS e IPTU, a restituicao deve ser feita, 
preferencialmente, em forma de credito, para ser compensado com debito do 
mesmo imposto, nas condicoes estabelecidas em regulamento. 

Paragrafo unico. Nao podendo a restituicao ser em forma de 
credito, fica a· Fazenda Publica Municipal obrigado a proceder a devolucao, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do deferimento do pedido de 
restituicao. 

, SEQ.AO III 
DA COMPENSAQ.AO 

· Art. 93. 0 Prefeito Municipal, por decreto, podera autorizar a 
compensacao de creditos tributaries com creditos liquidos e certos, vencidos . 
ou vincendos, do sujeito passivo, contra a Fazenda Publica Municipal. ' 

§ 1 °. A autorizacao podera _ser por tempo indeterminado ou 
por periodo certo de tempo. · 

· § 2°. Sendo vincendo o credito do sujeito · passivo, para os 
efeitos · deste artigo, · a apuracao do seu montante tera uma reducao 
correspondente ao juro de 1 % (um por cento) .ao mes, pelo tempo a decorrer 
entre a data da compensacao ea do vencimento .. 

Art. 94. E vedada a compensacao mediante o aproveitamento 
de tribute, objeto - de. contestacao administrativa ou judicial pelo sujeito 
passivo, antes do transito em julgado da respectiva decisao. 

Art. 95., A compensacao podera ser concedida mediante 
requerimento do sujeito passivo ao Prefeito Municipal. 

§ 1 °. 0 sujeito passivo devera demonstrar a titularidade, a 
certeza e a· liquidez do seu credito. 

· § 2°. 0 sujeito passive devera instruir o processo com todos 
o� documentos comprobat6rios da existencia e da legalidade de seu credito. 
, § 3°. Nao se permitira compensacao de creditos oriundos de 
cessao de credito, efetuada entre o sujeito passive e terceiros. 

§ 4°. A legislacao tributaria / podera estabelecer outros 
requisitos necessaries para,a concessao da compensacao. 

.r> 
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Art. 96. 0 processo de cornpensacao devera ser encaminhado 
ao Conselho de Recursos Fiscais que proferira parecer sobre: 

I - o preenchimento pelo sujeito passivo dos .requisitos 
indispensaveis para a concessao da compensacao; 

II - a existencia material da situacao que originouo credito do 
sujeito p_a.ssivo contra a Fazenda Municipal. 

Art. 97. Mediante despacho fundamentado, resguardando os 
interesses da Administracao Publica Municipal, o Conselho de Recurses 
Fiscais decidira sobre a concessao ou nao da compensacao. 

I Paragrafo unico. Prefeito Municipal devera proferir sua 
decisao observando · os principios emanados da responsabilidade fiscal nao 

.estando adstrito ao parecer emitido pelo Conselho de Recursos Fiscais. 

SE<;AO IV 
DA TRANSA<;AO 

Art 98. 0 Prefeito Municipal podera, por decreto, autorizar a 
Administracao Fazendaria a celebrar transacao, atraves de concessoes 
mutuas com· o sujeito. passivo, para por fim ao litigio judicial, com a 
consequente extincao do credito tributario, · " 

§ 1 °. A transacao nao atingira o principal do credito tributario 

. § 2°. Interpreta-se restritivamente a transacao, e por ela nao 
se transmitem,. apenas se declaram ou reconhecem direitos. 

Art. 99 Acompanhara o instrumento de transacao a 
justificacao necessaria, demonstrando o interesse da Administracao Publica 
Municipal para a composicao do litigio .. 

1 
. § 1 °. A transacao far-se-a necessariamente . por termo nos 

autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. 
§ _ 2°. A legislacao tributaria podera estabelecer outros · 

·requisitos necessaries para a efetivacao da transacao. 

Art. 100. Homologada a transacao, suspender-se-a a 
execucao fiscal, ate a extincao do respectivo credito tributario ou fiscal. 

§ 1 °. O prazomaximo de suspensao sera de 6 (seis) meses. 
§ -2°. Findo O prazo sem a extincao do Credito tributario Oil 

fiscal, o processo retomara o seu curso. 
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-' 
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I - Conceder remissao, total ou parcial, do 'Credito tributario e 
fiscal.. ,condicionada a observancia de pelo menos um dos . seguintes ' 
requisitos: 

a) comprovacao de que a situacao economica do sujeito 
passivo nao permite a liquidacao de seu debito; 

b) constatacao de erro ou ignorancia escusaveis do sujeito 
passivo, g_uanto a materia de fato; 

c) diminuta importancia de credito tributario e fiscal; 
d) consideracoes de equidade, em relacao com as 

caracteristicas pessoais ou materiais do caso; 
II - cancelar administrativamente, de oficio, o credito 

tributario e fiscal, quando: 
a) estiver prescrito; 
b) o sujeito passivo houver falecido, deixando unicamente 

bens que, poi forca de lei, nao sejam suscetiveis de execucao; 
c) inscrito em divida ativa, for de diminuta importancia, cujo 

montante seja inferior ao dos custos de cobranca ou execucao. 
§ 1 °. A remissao contida no .caput deste artigo abrange o 

principal e os acrescimos legais. , · 
§ 2°. a remissao nao se aplica aos casos em que o sujeito 

passive tenha agido com dolo,.fraude ou simulacao. 

SE�AOVI 
DA DECADENCIA 

Art 102. 0 direito de a Fazenda Publica constituir o credito 
tributario extingue-se ap6s 5 (cinco) anos, contados: 

l I - · do primeiro dia do exercicio seguin te aquele em que o 
lancamento poderia ter sido efetuado; 

. II - da data em que se tornar definitiva a decisao que houver 
anulado, por vicio formal, 0 lancamento anteriormente efetuado. 

· · , : Paragrafo unico. 0 direito a que se refere este artigo extingue- 
se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 
que tenha sido iniciada a constituicao do credito tributario pela notificacao, · 
ao · sujeito passivo, de qualquer medida preparat6ria indispensavel ao 
lancamento. 
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SE<;AO VII· 
DA PRESCRI<;AO 

Art.· 103. A acao para a cobranca do credito tributario 
- prescreve em 5 (cinco) anos, contados dadata da sua constituicao definitiva. 

PENAFORTE 
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suspensao 
constituido. 

devedor; 

' 

Art. 104. Suspendem o prazo prescricional as causas de 
da exigibilidade do credito tributario ja definitivamente 

Art. 105. A prescricao se interrompe: 
I - pela citacao pessoal feita ao devedor; 
II - pelo protesto judicial; ' 
III - por qualquer ato judicial que constitua ·em mora o 

IV - pela apresentacao do documento comprobatorio _da 
divida, em juizo de inventario ou concurso de. credores; 

V - por qualquer ato inequivoco ainda que extrajudicial, que 
importe em reconhecimento do debito pelo devedor; 

· VI - pelas demais hip6teses previstas em lei complementar 
federal. 

Art. 106. Ocorrendo a prescricao e nao tendo sido ela 
interrompida na forma do artigo anterior, abrir-se-a inquerito administrative 
para apurar as responsabilidades, na forma da lei. 

§ 1 °. Constitui falta de . exacao no .cumprimento do clever, 
deixar O servidor municipal . prescrever debitos tributaries sob sua 
responsabilidade. 

§ 2°. Em se tratando de servidor admitido pelo regime das 
Leis'. Trabalhistas, a ocorrencia prevista no paragrafo anterior constitui 
desidia declarada .no desempenho da funcao, caracterizando justa causa 
para· sua dispensa. 

§ 39 0 servidor municipal, qualquer que seja O seu cargo OU 

funcao e independentemente. do vinculo empregaticio ou funcional com o 
Administracao Municipal, respondera civil, criminal e administrativamente 
pela prescricao de debitos tributaries sob sua responsabilidade, curnprindo- 
Iheindenizar o Municipio no valor dos debitos prescritos. 

SE<;AOVIII 
DA CONVERSAO DE DEPOSITO EM RENDA 

Art. 107. Extingue o credito tributario, a conversao em 
renda, de dep6sito em dinheiro previamente efetuado pelo sujeitoj; ---.. 
forma deste C6digo e da legislacao tributaria. 
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, Paragrafo unico. Convertido o dep6sito em renda, o saldo 
remanescente, porventura apurado, sera exigido ou restituido da seguinte 
forma: . · · 

I - a diferenca a favor da Fazenda Municipal sera exigida 
atraves de notificacao direta, publicada ou entregue pessoalmente ao sujeito 
passivo, na forma e nos prazos previstos em regulamento; 

II - o saldo a favor do contribuinte sera restituido de oficio, 
independente de previo protesto, na forma estabelecida para as restituicoes 
totais ou parciais do credito tributario. 

SEQAO IX 
DA CONSIGNAQAO EM PAGAMENTO 

:Art: 108. A importancia de credito tributario pode ser 
consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: 

I - de recusa de recebimento, ou ,subordina9ao deste ao 
pagamento de outro tributo ou de penalidade nao relacionada ao credito, ou 
ao cumprimento de obrigacao acess6ria; 

II - de subordinacao do recebimento ao cumprimento de 
exigencias adi:ninistrativas sem fundamento legal; · 

III - de exigencia, por mais de uma pessoa :)uridica de direito 
publico, de tributo identico sobre um mesmo fato gerador. 

· , . § 1 °. A consignacao s6 podc versar sobre o credito que o 
consignante se propoe pagar. , 

§ 2°. Julgada procedente a consignacao, o pagamento se 
reputa efetuado ea importancia consignada e convertida em renda. 

§ 3°. Julgada improcedente a consignacao no todo ou em 
parte, cobra-se o credito acrescido de juros de· mora, sem prejuizo <las 
penalidades cabiveis. 

SEQAO X 
DA DAQAO EM �AGAMENTO 

J 

Art. 109. A extincao, parcial ou integral do credito tributario, 
inscrito em divida ativa, mediante dacao em pagamento em 'bem im6vel, 
devera atender. os seguintes requisitos: 

I - o pedido, efetuado na esfera adrninistrativa ou judicial, 
sera encaminhado ao Prefeito Municipal; 

II - a aceitacao do im6vel oferecido pelo devedor em dacao em 
. pagamento deve ser: 

· · a) nortea:da pelo . interesse . publico e pela conveniencia 
adrninistrativa, devidamente justificados; 
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b) subordinada a expressa aquiescencia da autoridade 

administrativa competente; 
III.._ o im6vel, objeto da dacao em pagarriento, deve: 
a) localizar-se no territ6rio do Municipio de Penaforte; 
b) ser de propriedade do devedor; 
c) estar devidamente matriculado no Cart6rio de Registro de 

Im6veis, livre e desembaracado de quaisquer onus ou dividas, excluidas 
apenas as relativas a creditos tributaries da Fazenda Publica Municipal; 

d) estar apto a imediata imissao de posse pelo Municipio; 
e) ser previamente avaliado, por orgao municipal coinpetente 

na forma do regulamen to; 
f) ter valor equivalente ou. menor do que o montante dos 

creditos tributaries cuja extincao e pretendida. 
§ 1 °. 0 pedido em que se solicite a' dacao em pagamento nae 

suspende a cobranca do Credito tributario e importa em confissao 
. irretratavel da divida, ressalvado o 'direito de a Fazenda Municipal verificar a 
exatidao do valor da divida. 

, § 2°. Para -fins de determinacao do interesse publico e da 
conveniencia administrativa na aceitacao do im6vel oferecido em dacao em 
pagamento; devem ser considerados, dentre outros, os seguintes fatores: 

I - utilidade do bem im6vel para: 
/ a) oferecimento em dacao em pagamento de· debito do 

Municipio; 
b) o servico publico municipal da administracao direta ou 

indireta; 
II - viabilidade economica, em face dos custos estimados para 

sua adaptacao ao uso publico ou para a alienacao do mesmo. 
§ 3°. Consideram-se devedores, para fins de oferecimento do 

bem em dacao em pagamento, o solidario, o responsavel e o sucessor, nos 
. \ . '• - . 

termos dos Arts. 27 a 31 deste C6digo. 
§ 4°. Para efeito .do disposto na alinea f do inciso III do caput 

deste artigo, os valores do bem im6vel avaliado e .do credito tributario 
apurado, serao le�antados na mesma data, assim cntendida a da avaliacao 
do objeto da dacao. 

§ 5°. Os creditos · tributaries dos demais entes federativos, 
havidos e · vencidos do im6vel, deverao ser deduzidos da sua avaliacao; para 
efeito do disposto na alinea Ido inciso III do caput deste artigo. . 

§ 6°. Seda operacao resultar credito tributario remanescente, 
este deve ser cobrado nos pr6prios autos da execucao fiscal, caso ajuizada, , 
e, nao havendo acao ou execucao em curso, esta deve ser proposta pelo valor 
do saldo apurado. · 

§ 7°. E vedado o recebirhento de imovel por valor superior ao 
credito tributario existente,' que implique em restituicao.do erario-rrrtmicipal. 

. . - . 
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§ '8° Nos casos de dacao em pagamento nao e concedido 
qualquer beneficio, que implique reducao do valor do credito a ser extinto. 

§ 9° Caso o debito que se pretenda extinguir seja objeto de 
discussao judicial, o devedor devera desistir expressamente da respectiva 
acao, responsabilizando-se pelas custas .judiciais e honoraries advocaticios, 
renunciando ao direito sobre o qual se funda. 

Art. 110. As despesas e tributos relativos a transferencia do 
im6vel dado em pagamento devem ser suportados pelo devedor, assim como, 
'se houver, as despesas decorrentes da avaliacao do im6vel. · 

Paragrafo unico. $e a, dacao ocorrer na fase de execucao 
fiscal, e de responsabilidade do devedor o pagamento de eventuais custas 
judiciais, honoraries advocaticios e pericias. 

Art. 111. A dacao em pagamento produz efeitos plenos ap6s 
o seu registro no Cart6rio de Registro de Im6veis, momento em que se 
considera extinto o credito tributario, devendo ser provi'denciada a baixa da 
inscricao em Divida Ativa, observado o disposto no§ 3°. do Art. 118. 

Paragrafo ·unico. Tambem serao extintos nesta ocasiao, os 
creditos tributaries havidos e vencidos do pr6prio im6vel, levantados na 
forma do§ 14°. do Art. 118. 

Art. 112. Os imoveis · recebidos em, dacao em pagamento 
passam a integrar o patrimonio do Municipio sob o regime de disponibilidade 
plena e absoluta, como bens dominicais, devendo ser cadastrados · pelo 

. Departamento de Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao do Municipio. 

Art. 113. 0 disposto nesta Secao nae se aplica aos debitos 
ajuizados garantidos por penhora com leilao ja designado, ressalvado o 
interesse do Municipio em apreciar o . requerimento ap6s o leilao caso o 
debito nao tenha sido completamente liquidado. 

CAPiTULO V 
DA EXCLUSA.O DO CREDITO TRIBUTARIO 

Art. 114. A isencao exclui o credito tributario. 
Paragrafo , unico, A exclusao do · credito r 

tributario . nae 
dispensa o · cumprimento das obrigacoes acess6rias dependentes da 
obrigacao principal cujo credito seja excluido, ou dela consequente. 

Art. 115. A isencao, ainda quando prevista em contrato, e 
sempre decorrer'ite de lei que especifique as condicoes e requisitos exigidos 
para a sua concessao, os tributos a que se aplica e, 'sendo caso, o prazo de 
sua ,durac;ao, observado a disposto no Art. 8°, deste C6digo. · 

-: 
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Paragrafo unico. A isencao pode ser restrita a determinada 

regiao do territ6rio do Municipio, em funcao de condicoes a ela peculiares. 

Art. 116. Salvo disposicao de lei em contrario, a isencao nao 
e extensiva: 

I - as taxas; . 
II - as contribuicoes de melhoria. 

Art. 117. A isencao, salvo se concedida por prazo certo e em 
funcao de determinadas condicoes, pode ser revogada ou modificada por lei, 
a qualquer tempo, observado o disposto na alinea b, inciso IV, do Art. 13. 

Art. 11.8. A isencao, quando nao concedida em. carater geral, 
e efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 

- requerirnento com o qual o interessado faca prova do preenchimento das 
condicoes e do cumprimento dos requisitos previstos neste C6digo e na lei 

· que a autorizar, ou contrato para sua concessao. 
§ 1 °. 0 despacho administrativo que def ere· a isencao e 

meramente declaratorio, reconhecendo a existencia das condicoes que a lei 
estabelece para o gozo do beneficio, sendo que seus efeitos retroagem a data 
da publicacao da lei. 

§ 2°. Salvo disposicao em contrario, tratando-se de tributo 
lancado por periodo certo de tempo, o despacho referido neste artigo sera 
renovado antes da expiracao de cada periodo, mediante requerimento do 
sujeito passivo. / 

§ 3°. Cessara automaticamente os efeitos do despacho 
proferido pela autoridade administrativa, a partir do primeiro dia do periodo 
para o · qual o interessado · deixar de promover a continuidade do 
reconhecimento da isencao. 

CAPiTULO VI 
DAS GARANTIAS E PRIVILEGIOS DO .CREDITO TRIBUTARIO 

SEQ.AO I 
DAS· DISPOSIQOES GERAIS · 

Art. 119. A enurneracao . das garantias · atribuidas neste 
Capitulo ao credito tributario nao exclui outras 'que sejam expressarriente 
previstas em lei, .em funcao da natureza ou das caracteristicas do' tributo a 
que se refiram. 

Paragrafo unico. A natureza das garantias atribuidas ao 
credito tributario nao altera a natureza deste ne:i;n a da obrigacao tributaria a 
que corresponda. 
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Art. 120. Sem prejuizo dos· privilegios especiais sobre 
determinados bens, que sejam previsto em lei, responde pelo pagamento do 
credito tributario a totalidade dos hens e das rendas, de qualquer origem ou 
natureza, do sujeito passivo, seu esp6lio ou sua massa falida, inclusive os 
gravados por onus real ou clausula de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituicao do onus ou da · 
clausula, excetuados unicarnente os bens e rendas que a lei declare 
absolutamente impenhoraveis. . . 

Art. 121. Presume-se fraudulenta a alienacao ou oneracao 
de bens ou rendas, ou seu comeco, por sujeito passive em debito para com a 
Fazenda Publica Municipal, em relacao ao credito tributario regularmente 
inscrito como divida ativa em fase de execucao. 

Paragrafo unico. O disposto 'neste artigo nao se aplica na 
hip6tese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes 
ao total pagamento da divida em fase de execucao. 

SEQA.O II 
) - DAS PREFERENCIAS 

Art. 122. 0 credito tributario prefere a qualquer outro, seja. 
qual for a natureza ou o ·tempo da constituicao deste, ressalvados os creditos 
decorrentes da legislacao do trabalho. 

Art. 123. A · cobranca judicial do credito · tributario nao e 
sujerta a concurso de credores ou habilitacao em falencia, concordata, 
inventario OU arrolamento. 

Art. 124. Sao· encargos da rnassa falida, pagaveis 
preferencialmente a .quaisquer outros e as dividas da massa, os creditos 
tributaries vencidos e , vincendos, exigiveis no decurso do processo de 
falencia. 

Art. 125. Sao pagos preferencialmente a quaisquer creditos 
habilitados em inventario ou arrolamento, ou a outros �ncargos do monte, os 
creditos tributaries vencidos ou vincendos, a cargo do de cujus ou de seu 
esp6lio, exigiveis no decurso do processo de inventario ou arrolamento. 

Art. 126. 0 Municipio, suas autarquias e fundacoes, nao 
celebrarao contrato ou aceitarao proposta em concorrencia publica sem que 
contratante OU proponente faca prova da quitacao de todos OS creditos 
tributaries J fiscais devidos a Fazenda Publica Municipal, relativos a 
atividade em cujo exercicio ,contrata ou concorre. 
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TiTULO VI 

DAS INFRA<;OES E DAS PENALIDADES 
CAPiTULO I 

DASINFRA<;OES 

Art. 1�7. Constitui infracao toda acao ou omissao contraria 
as disposicoes deste C6digo e da legislacao tributaria especifica. 

Paragrafo unico. Salvo disposicao de lei em contrario, a 
responsabilidade por infracoes da legislacao · tributaria independe da 
intencao do agente ou do .responsavcl e da efetividade, natureza e extensao 
dos efeitos do. ato. 

Art. J28. Todo aquele que cometer infracao, constranger ou 
auxiliar alguem a pratica-la, bu de qualquer modo dela se beneficiar, sera 
considerado infrator. 

Paragrafo unico, Quern, de qualquer modo, concorrer para a 
pratica da infracao respondera pessoalmente pelas penalidades a esta 
cominada. 

Art. 129. A responsabilidade e excluida pela denuncia 
espontanea da infracao, acompanhada, se for o caso, do pagamento do 
tribute devido e dos juros de mora, ou do dep6sito da importancia arbitrada 
pela autoridade administrativa, quando O ·montante do tribute dependa de 

. - 

Paragrafo unico. Nao se considera espontanea a denuncia 
apresentada ap6s o m1c10 de qualquer procedimento administrative ou 
medida de fiscalizacao, 

Art. 130. Para fins deste C6digo, considera-se reincidencia a 
repeticao de falta identica cometida pela mesma pessoa fisica ou juridica 
dentro de 5 (cinco) anos da data em que passar em. julgado, 
administrativamente, a decisao condenat6ria referente a infracao anterior. 

\ 

Art. 131. Considera-se sonegacao, para fins deste Codigo: 
I - prestar declaracao falsa ou omitir, total ou parcialmente, 

informacao que deva ser produzida a agentes das pessoas juridicas de direito 
publico interno, com a intencao de eximir-se, total .ou parcialmente.: do 
pagamento de tributes e quaisquer adicionais devidos por lei; 

· II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos · ou 
operacoes de qualquer natureza de tributes devidos a Fazenda Publica 
Municipal; 

III - alterar faturas e quaisquer documentos relatives a 
operacoes mercantis · com o prop6sito de fraudar a Fazenda Publica 

I 

Municipal; 
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IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar 
despesas, majorando-as, com o objetivo de obter deducao de tributos a 
Fazenda Publica Municipal. 

J 

CAPiTULO II 
DAS PENALIDADES 

SE�.AO I 
DAS DISPOSI�OES GERAI� 

. Art. 132. Sao penalidades tributarias previstas neste Codigo, 
aplicaveis separadas ou- cumulativamente: . 1 

I - a inulta; · 
II - a -revogacao de isencao, parcelamento, desconto, bem 

como quaisquer dos beneficios tributarios e fiscais; 
Ill - a proibicao de transacionar com qualquer orgao da 

Administracao Municipal; 
- IV - a sujeicao a ·sistema especial de controle e fiscalizacao; 

. V - interdicao. 
1 § 1 ° Nao sera passivel de penalidade a acao ou omissao que 

. I . 

proceder em conformidade com decisao de autoridade competente. 
§ 2° A aplicacao de penalidades, de· qualquer natureza, nao 

dispensa o credito tributario e os encargos de mora, nem isenta o infrator do 
dano resultante da infracao, na forma da Lei Civil. 

SE�.AO II· 
DAMULTA 

»>: 

. . Art. 133. A penalidade, alem de impor a obrigacao de fazer 
ou deixar de fazer, sera pecuniaria, quando consista em multa. 

- § .1 °. Quando constatado qualquer infracao tributaria prevista . 
na legislacao tributaria, o lancamento da multa pecuniaria se dara por auto 
de infracao e de imposicao de multa. 

§ 2°. Desde que liquidada juntamente com as demais partes 
integrantes do credito tributario constituido, a multa sera reduzida para: 

I - 50%'(cinquenta por cento) do seu valor, quando no prazo 
de 20 (vinte) dias da sua intimacao, liquidar. 0 debito exigido em auto de 
infracao e de. imposicao de multa ou documento fiscal que regularmente o 
substitua; - 

II - 40% (quarenta por cento) do seu valor, quando no prazo 
de 20 (vinte) dias da sua intimacao, quitar o debito exigido .na decisao de 
primeira instancia; 
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• III - 30% (trinta por cento) do seu .valor, quando proferida a 
decisao de segunda instancia administrativa, ate o vigesimo dia da sua 
intimacao, quitar o debito confirmado na decisao condenat6ria; 

IV - 20% (vinte por cento) .do seq valor, quando antes de 
inscricao em divida ativa, ou se ja efetivada esta, antes do seu ajuizamento 

-para a cobranca em processo de execucao, quitar o debito exigido. 
§ .3°. A multa sera aplicada em dobro em caso de reincidencia 

Art. 134. As multas serao cumulativas quando resultarem, 
concomitantemente, do nao cumprimento de obrigacao tributaria acessoria e 
principal. · · 

Paragrafo unico. Apurando-se, no 'mesmo procedimento 
fiscal, que o infrator descumpriu duas ou mais obrigacoes acess6rias, 
identicas ou nao, impor-se-a cumulativamente as multas respectivas, salvo 
se as infracoes decorrerem do. mesmo fato, "hipotese em que ser-lhe-a 
aplicada a multa mais grave. 

SEQAQ III 
DA REVOGA<;AO DE BENEFiCIOS - 

Art. 135. As pessoas fisicas · ou juridicas que, gozando de 
quaisquer beneficios tributaries, cometerem . infracoes dispostas neste 
C6digo, poderao ficar privadas, por ate 2 (dois) anos, desses bcneficios. 

Paragrafo unico .. Em havendo reincidencia, o prazo previsto 
neste artigo sera aplicado em dobro. 

Art. 136. A · autoridade competente para· proceder a 
revogacao sera a mesma que conceder 9 respective beneficio. 

§ 1 ° Apurada · e comprovada ta infracao IJ.a · forma do 
regulamento, far-se-a representacao a autoridade competente, em -processo 
proprio. 

. § 2° 0 despacho da autoridade competente possuira efeitos 
meramente declarat6rios, retroagindo a data da ocorrencia da infracao . 

. \ 

SE<;AO IV . . 
DA P,ROIBI<;AO D� TRANSACIONAR COM ·0 MUNICiPIO 

Art. 137. Os contribuintes que estiverem em 'debito com a 
Fazenda Publica Municipal, nao poderao receber quaisquer quantias ou 
creditos que tiverem com a Prefeitura, - participar de licitacao, celebrar 
contratos ou termos de qualquer especie, com a administracao do Municipio. 
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Paragrafo unico. Sera obrigat6ria, para a pratica dos atos 
previstos neste artigo, a apresentacao da certidao negativa, na forrna 
estabelecida na legislacao tributaria. 

SE(;AO. V 
DA SUJEI(;AO A SISTEMA ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZA(;AO 

Art. 138. 0 sisterna especial de controle e fiscalizacao 
consiste em: 

I - plantao fiscal no estabelecirnento; 
II- - prestacao peri6dica, pelo contribuinte, de informacoes 

relativas as operacoes realizadas em seu estabelecirnento, para fins de 
comprovacao do recolhirnento do tributo devido; 

III - proibicao de o contribuinte ernitir docurnentos fiscais, 
ficando obrigado a usar os livros ou docurnentos qu_e A Fazenda Publica 
Municipal deterrninar; 

IV - sujeicao a regime especial de recolhimento do tributo. 
Paragrafo .unico. As rnedidas que compoem o sisterna especial 

de controle e fiscalizacao, podern ser aplicadas, isoladas ou 
cumulativamente, em relacao a urn contribuinte OU. a varies da rnesrna 
atividade economica. 

. Art. 139. A aplicacao do .Sistema Especial de Controle e 
Fiscalizacao sera deterrninada pela autoridade competente, _de oficio ou a 
pedido dos funcionarios encarregados da fiscalizacao dos tributes. 

§ 1 ° 0 sujeito. passivo devera ser- previarnente notificado da 
adocao do sisterna especial de controle e fiscalizacao, das rnedidas adotadas 
e do tempo de duracao do rnesrno. 

§ 2° 0 periodo de duracao da sujeicao ao sisterna especial de 
controle e fiscalizacao sera determinado conforrne as peculiaridades de cada 
caso, a criterio da autoridade cornpetente. 

Art." 140. A imposicao do sisterna previsto neste artigo nao 
prejudica a aplicacao de quaisquer penalidades previstas na legislacao 
tributaria. 

SE(;AO VI 
DA INTERDI(;AO 

Art. 141. A juizo da -autoridade cornpetente podera ser 
interditado o estabelecirnento: 

I - que estiver funcionando em 
tributaria; 
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II - quando for considerada ineficaz a aplicacao das dernais 
penalidades previstas neste C6digo. 

§ ,1 ° A interdicao podera ser definitiva ou .temporaria e recair 
sobre atividades permanentes ou provis6rias, principais ou acessorias. 

-§ 2°. Para aplicacao , da interdicao sera garantida ampla 
oportunidade de def esa, em processo regular. 

Art. 142. A interdicao sera precedida de notificacao expedida 
ao responsavel pelo estabelecimento, dando-lhe prazo de 05 (cinco) dias, 
para regularizacao e cumprimento da obrigacao.: 

Art. 143. A interdicao nao exime o faltoso do pagamento dos 
tributos devidos ·e do cumprimento das penali_dades que lhe forem aplicaveis. 

LIVRO SEGUNDO 
DO CADASTRO FISCAL E DOS TRIBUTOS 

TiTULO I 
DO CADASTRO FISCAL 

CAPiTULO I 
DAS DISPOSI(;OES GERAIS 

Art. 144. 0 Cadastro Fiscal do Municipio de Penaforte 
. compreende: 

. I - o Cadastro Imobiliario Municipal - CIM; , 
II - o Cadastro de Atividades Economicas - CAE; 
III � outros cadastros nao citados nos incisos anteriores, 

necessaries a atender as exigencias da Administracao Municipal, com 
relacao ao poder : de policia administrativa ou a organizacao dos seus 
services. 

Art. 145-; A Administracao Municipal podera: 
I - .instituir outras modalidades acessorias de cadastro a. fim 

de atender a organizacao fazendaria dos tributos de sua competencia; 
- II - celebrar converiios com a Uniao e o Estado, envolvendo os 

orgaos da administracao direta e indireta, bern como com as entidades de 
classe, visando a utilizar os dados e os elernentos cadastrais disponiveis.· 

III - Atraves de regulamento disciplinar o momento, a forma, 
a concessao, a suspensao, o cancelamento ea baixa da inscricao cadastral. 
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CAPiTULO II 
DO ·CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL 

Art. 146. Todos OS imoveis, inclusive OS que gozarem de 
imunidade ou de isencao, situados nas ,areas urbanas, urbanizaveis ou de 
expansao urbana do Municipio, deverao ser inscritos no CIM. 

§ 1 °. A inscricao de que trata este· artigo, sera promovida: 
I - pelo proprietario ou titular do dominio util ou seu 

representante legal, devidamente habilitado; · 
II - por qualquer dos condorninos, seja o condominio diviso 

ou indiviso; 
III - pelo adquirente OU alienante, a qualquer titulo de venda; 
IV - pelo comprornissario comprador ou vendedor, no caso de 

compromisso de compra e venda; · 
V - pelo inventariante, sindico, liquidante ou sucessor, 

quando Se tratar de im6vel pertencente ao esp6lio, massa falida OU a 
sociedade em liquidacao ou sucessao: 

VI - pelo possuidor a.legitimo titulo. 
§ 2°. A inscricao far-se-a em. forrnulario pr6prio, aprovado 

pela Secretaria de Financas, no qual o contribuinte ou seu representante, 
legalmente habilitado, declarara os elementos exigidos em regulamento. 

§ 3° A inscricao devera ser feita no prazo estabelecido em 
regulamen to. 

§ 4°. A Administracao Municipal, atraves .de 'edital, podera 
convocar por zonas ou setores fiscais, as pessoas citadas .no § 1 °., para que 
promovam a inscricao ou o recadastramento, ou prestem informacoes 
complemcntares. 

l Art. 147 .. Para os . efeitos do Cadastro Imobiliario, 
consideram-se sonegados a inscricao, os im6veis nao inscritos no prazo e 
forma regulamentares e aqueles cujos formularios de inscricao apresentem 

'falsidade, ma-fe ,ou dolo quanta a · qualquer elemento da declaracao 
· obrigat6ria. 

Paragrafo unico. Nos casos mencionados neste artigo, a 
inscricao sera de oficio, atraves dos dados contidos nos elementos ao alcance 
da Fazenda Publica Municipal, sem prejuizo das penalidades cabiveis. 

Art. 148. 0 CIM sera atualizado sempre. que ocorrerem 
alteracoes relativas a propriedade, dominio . util, posse, uso ou as 
caracteristicas fisicas do im6vel, edificado ou nao. 

§ 1 °. A atualizacao devera - ser requerida por qualquer dos 
indicados no § § 1 °. e 2°. do Art. 146, na forma e prazo do regulamento, 
mediante aprescntacao do documento habil exigido pela A · jstracao 
Municipal. 
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§ 2°. Respondem solidariamente pela obrigacao tributaria 
decorrente,· os indicados no § 1 °. do Art. 146 que deixarem de efetuar a 
atualizacao cadastral. 

§ 3°., A Fazenda Publica Municipal podera 'realizar a 
atualizacao de oficio, atraves dos dados contidos nos elementos ao seu 
alcance, quando as informacoes nao forem atualizadas no prazo e forma 
regulamentares ou apresentem falsidade, ma-fe ou dolo quanto a qualquer 
elemento, sem prejuizo das penalidades cabiveis. 

, § 4°. Os oficiais de registro de im6veis e os titulares de 
cart6rios de notas da Comarca de Penaforte, mensalmente deverao remeter a 
Secretaria de Financas do Municipio, relat6rio mensal com as operacoes e 
registro de mudanca de proprietario ou titular de dominio utile averbacao de 
area construida, preenchido coin todos os elementos exigidos, de im6veis 

· situados no territ6rio de Penaforte, na forma e prazo do regulamento. � 

Art. 149.· Nao. serao lavrados, autenticados ou registrados 
pelos tabeliaes, . escrivaes e oficiais de Registro Geral de Im6veis e de 
Cart6rios de Notas os atos e termos sem a prova da inexistencia de debito 
tributario referente ao im6vel. 

Paragrafo 'umco. Quando do parcelamento do debito 
pertinente ao IPTU e taxas relativas ao im6vel, somente sera lavrado ou · 
registrado O instrumento, termo OU escritura, Conforme O Caso, ap6s O 

I - 

pagamento de todo 6 parcelamento ou de. forma antecipada, ressalvada a 
I hip6tese de reconhecimento expresso do adquirente ou cessionano, 

declarado no respectivo instrumento, termo ou _ escritura, da existencia do 
debito · e seu parcelamento, observado, quanto ao · Imposto sobre a 
Transmissao de Bens Im6veis, o disposto nos Art. 206 e 207 deste C6digo. 

Art. 150. Os responsaveis por loteamento ficam obrigados a 
fornecer, mensalmente, ao orgao fazeridario competente, -relacao dos lotes 
que no mes anterior tenham sido alienados definitivamente ou mediante 
cornpromisso de compra e venda, mencionando o adquirente e seu endereco, 
a quadra, o lote · e o valor do neg6cio juridico, na forma e prazo do 
regulamen to. 

Art. 151. As empresas construtoras, incorporadoras e 
imobiliarias ficam obrigadas a fornecer, mensalmente, ao orgao fazendario 
competente, · relacao dos im6veis por elas construidos ou sob sua . 
intermediacao, no mes anterior, tiveram alterado os titulares do dominio util, 
mediante compra e venda ou compromisso de compra e venda, mencionando 
o im6vel, adquirente e seu endereco, na forma e prazo do regulamento.' . . . 
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Art. 152. Serao objetos de uma uruca inscricao, 
obrigatoriame1nte acompanhada de planta, as glebas brutas, desprovidas de 
melhoramentos, cuja utilizacao dependa de obras de urbanizacao. 

Art.· 153. Em caso de litigio sobre o dominio do im6vel, a 
ficha de inscricao mencionara tal · circunstancia, bem. como os nomes dos 
litigantes e dos possuidores do im6vel, a natureza do feito, o juizo e o 
cart6rio por onde correr a acao. 

Paragrafo unico�· Incluem-se tambem na situacao prevista 
neste artigo, o esp6lio, a rnassa falida e as sociedades em liquidacao. 

\ 
Art. 154. A autorizacao para parcelamento do solo, bem 

como a concessao de habite-se, para edificacao nova, e de aceite-se, para 
im6veis reconstruidos ou reformados, somente serao efetivados pelo orgao 
competente mediante a previa quitacao dos tributos municipais incidentes 
so bre os im6veis originarios e a atualizacao dos dados cadastrais 
correspondentes. 

Paragrafo unico. Os documentos referidos no caput deste 
artigo sornente serao entregues aos contribuintes pelo orgao municipal 
competente ap6s a inscricao ou atualizacao do im6vel no Cadastro 
Imo biliario. 

Art. 155. No caso das construcoes ou edificacoes sem licenca 
ou sem obediencia as normas vigentes, ·e de· benfeitorias realizadas em 
terreno de titularidade · desconhecida, sera promovida sua inscricao no 
Cadastro Irnobiliario, a titulo precario, unicamente para efeitos tributarios. 

Paragrafo unico. · A inscricao e OS efeitos tributaries, nos 
casos a que se .. refere .este artigo, nao criam direitos para O proprietario, 
titular do dominio util ou possuidor, e nao impedem o Municipio de exercer o 
direito de promover a adaptacao da construcao as prescricoes legais, ou a 
sua demolicao, independenternente de outras medidas cabiveis . 

. CAPITULO III 
DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICA� 

Art. 156. 0 Cadastro de Atividades Econornicas - CAE 

I 

V - as empresas publicas e as sociedades de 

III - as reparticoes publicas; 
IV - as autarquias e as fundacoes instituidas e mantidas pelo 

I -r os 'estabelecimentos comerciais, industriais e produtores; 
II - os prestadores de services, com ou sell\ estabelecimento 

poder publico; 

fixo; 

compreende: 
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VI as empresas delegadas, as autorizadas, as 

permissionarias e as concessionarias de services publicos; 
VII - os registros publicos, cartorarios e notariais; 
VIII - as associacoes, sociedades civis e fundacoes privadas; 

' \ IX - o cornercio ambulante, eventual e o feirante. 
Paragrafo unico. 0 tomador de service de construcao civil, na 

condicao de responsavel tributario substituto ou solidario, fica obrigado a 
efetuara inscricao no CAE antes do inicio daobra- 

Art. 157. A inscricao no CAE sera efetuada pelas pessoas 
fisicas ou juridicas, de que trata o artigo anterior, mediante preenchimento e 

· entrada de formulario pr6prio no Departamento de Tributacao, Arrecadacao 
e Fiscalizacao do Municipio, na forma e prazos que o regulamento 
determinar. . 

Paragrafo unico. A entrega do pedido de inscricao devera ser 
feita antes do inicio da atividade. · 

· Art. 158� Para os efeitos do CAE, consideram-se sonegadores 
da inscricao, os nao inscritos no prazo e forma · regulamentares e aqueles 
cujos forrnularios de inscricao apresentem falsidade, ma-fe ou dolo quanto a 
qualquer elemento da declaracao obrigat6ria. 

§ 1 °. Nos casos mencionados neste artigo, a inscricao sera 
promovida de oficio, na forma do regulamento, atraves dos dados contidos 
nos elementos ao alcance da Fazenda Publica Municipal, sem prejuizo das 
penalidades cabiveis. 

§ . 2_0• A inscricao prornovida de oficio sera concedida de 
maneira definitiva, apes a constatacao, em processo administrativo, de que- a 
pessoa fisica ou juridica preenche os requisites legais, necessaries para o 
exercicio da atividade. 

§ 3°. No caso da pessoa fisica ou juridica · sonegadora da 
inscricao, que nao preencher os requisitos legais, necessaries para o 
exercicio da atividade, sera promovida sua inscricao no CAE a titulo 

. precario, _unicamente para efeitos tributarios. 
- ,- § 4°. A inscricao e os efeitos tributarios, · nos casos a que se 

ref ere o paragrafo anterior, nao criam direitos para a pessoa fisica ou 
juridica irregular, e nao impedem u> Municipio de. exercer o direito de 
promover a adaptacao da atividade as prescricoes legais ou a interdicao do 
estabelecimento, .independentemente de outras medidas cabiveis. 

' 
'Art. 159. Ficam as pessoas fisicas 'ou juridicas, citadas no 

Art. 156, obrigadas a comunicar a Departamento de Tributacao, Arrecadacao 
e Fiscalizacao do Municipio, na forma e prazo do regulamento: 

' I - qualquer: alteracao nas informacoes cadastrais; 
II - a cessacao, ternporaria ou definitiva, de suas atividades. 

, . ' ' '_, - ' - // /,/" 
' ' /' y 
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§ 1 °. No case de venda ou transferencia do estabelecimerito 
sem a observancia do disposto neste artigo, o adquirente ou sucessor sera 
responsavel pelos debitos e multas do contribuinte inscrito. · 

. § 2°. A anotacao no cadastro sera feita ap6s a verificacao da 
veracidade das informacoes, sem prejuizo de qualquer credito tributario. 

.___,. 

Art. 160. A_ Fazenda Publica Municipal podera realizar a 
alteracao de oficio, atraves dos dados .contidos nos elementos ao seu alcance, 
quando as informacoes nao forern atualizadas no prazo e · forma 
regulamentares ou apresentem falsidade, ma-fe ou dolo quanto a qualquer 
elemento, sem prejuizo das penalidades cabiveis . 

( Art. 161. A inscricao cadastral podera ter a sua eficacia 
suspensa ou cancelada de oficio ria forma que dispuser . os paragraf os 
seguintes: 

§ 1 °. A suspensao dar-se-a por prazo de ate 180 (cento e 
oitenta dias], nas seguintes hip6teses: _ 

I - a requerimento do contribuinte: 
a) por paralisacao das atividades para tratamento de saude 

de seu titular, mediante apresentacao de atestado medico, quando se tratar 
de firma individual; 

b) por calamidade publica, incendio ou sinistros variados, 
justificados m.ediante a aprescntacao de atestado do orgao competente; 

c) para reforma ou demolicao do predio onde funciona o 
estabelecimento, mediante apresentacao _ de· · documento comprobat6rio 
(alvara do Municipio, contratode obras ou outros); · \ 

H - pela Administracao Tributaria, quando o contribuinte: 
a) sistematicamente, deixar de pagar o imposto 'porele devido 

ou do qual se tornou respcnsavel; . 
b) reiteradamente, deixar de apresentar documentos exigidos 

pela Fazenda Publica Municipal, bem como, declaracao por sistema 
eletronico de processamento de dados exigida pela legislacao; 

c) deixar de comunicar, no prazo regulamentar, qualquer 
alteracao cadastral, 

§ 2°. A susperisao solicitada pelo contribuinte, podera ser 
prorrogada, a criterio da Administracao Tributaria, por mais um periodo nao 
superior ao- inicialmente concedido. . . . . 

· § ·3°. Nos casos de suspensao, a Administracao tributaria 
podera : 

I - exigir que os livros, os talonarios de notas e outros 
. documentos fi.scais ou contabeis permanecam sob a sua guarda. 

II - que o imposto devido pelas. operacoes ou prestacoes 
efetuadas, sera recolhido no ato da sua realizacao . 

. § 4°. 0 cancelamento dar-se-a, nas seguintes hip6teses: 
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I - o contribuintc=inscrito no Cadastro Municipal deixar de 
exercer suas atividades por um periodo de cento e oitenta dias, observado o 
disposto no paragrafo anterior; 

II ocorrer falencia, ap6s sua decretacao · pelo juiz 
competente; . 

PENAFORTE 
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III - atraves lie acao fiscal, ficar provado 
nao exerce suas atividades no endereco cadastrado; 

IV - ap6s efetivada · a suspensao, 
paragrafo anterior e decorridos cento e oitenta 
contribuinte: 

que o contribuinte ' 
( 

na forma prevista no 
dias de- seu inicio, o 

...... , 

a) deixar de requerer a prorrogacao, se for o caso; 
b) deixar de regularizar a sua situacaa Fazenda Publica 

'M unicipal-tributaria; 
· V o alvara de funcionamento e localizacao for 

comprovadamente utilizado por outra pessoa, que nae o titular ou 
representante legal, ou houver prova de sua adulteracao ou falsificacao; 

§ · 5°. 0 cancelamento previsto no. paragrafo anterior 
importara em: 

I - apreensao de seus livros e documentos fisco contabeis; 
II - cancelamento da autorizacao de fornecimento de Notas 

Fiscais; 
III - verificacao dos lancamentos do imposto e apuracao de 

debitos fiscais, se houver. 
§ (?0• A inscricao cancelada ou suspensa podera ser reativada 

com O mesmo nurnero atraves de pedido do .: contribuinte e a sua eficacia 
restaurada por hornologacao da Administracao Tributaria, depois de 
cumpridas as exigencias necessarias a sua .reativacao . 

. Art. 162. Salvo disposicao em contrario, para efeito desta lei, 
considera-se estabelecimento -o local, fixo ou nao, onde ocorra qualquer 
atividade produtiva, industrial, comercial OU similar e de prestacao de 
services, em carater permanente ou eventual, ainda que no interior de 
residencia. · 

§ 1 ° Presume-se existente o estabelecirp.ento pela conjuncao, 
parcial ou total, dos seguintes elementos: 

. I - manutencao de pessoal, material, mercadoria, maquinas, 
instrumentos e equipamentos; 

u·- estrutura organizacional ou administrativa; 
III - inscricao nos orgaos previdenciarios; 
IV - indicacao co�o domicilio fiscal para efeito de outros 

V - permanencia ou animo de permanecer no local, para a 
exploracao econ6mica da ' atividade, exteriorizada atraves de placas 

·Av. Ana Tereza de Jesus N°. 240, Centro, PABX: O(xx) 3559.1239 CEP: 63.280-000 - Penafi rte - 
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fachada, da indicacao do endereco em impressos, formularios ou 
correspondencias, contrato de locacao do im6vel, propaganda ou 
publicidade, ou em contas de telefone, fornecimento de energia eletrica ou 
agua. 

§ 2° Sao tambem considerados estabelecimentos os locais 
onde forem exercidas: 

1 

I - as atividades de diversoes publicas de natureza itinerante; 
II - quaisquer atividades, exploradas por meio de caixas 

eletr6nicos, maquinas ou equipamentos de bebidas, alimentos em geral ou 
de diversoes, localizados fora do estabelecimento do responsavel. 

Art. 163. Para os efeitos de inscricao considerar-se-ao 
estabelecimentos distintos: 

I - os que, embora no mesmo local, ainda que com identico 
ramo de atividade, pertencarn a diferentes pessoas, fisicas ou juridicas; 

_ II - os qu�, embora sob a mesma responsabilidade e com 
mesmo ramo de neg6cios, estejam localizados em predios distintos ou em 
locais diferentes; 

III � OS que, embora com identico rarno de atividade, estejam 
em locais distintos, ainda que no mesmo imovel, .desde que nao tenham 
comunicacao interna; 

IV - os que,_ embora no mesmo local, exercam atividades 
diferentes. 

. Paragrafo unico. Considera-se mesmo local, dois ou mais 
im6veis contiguos e com comunicacao interna, ou com varies pavimentos de - 
mesmo im6vel. 

CAPiTULO IV 
DAS PENALIDADES RELATIVAS AO CADASTRO FISCAL 

Art. 164. Sem prejuizo das demais penalidades previstas 
neste C6digo, o infrator das normas pertinentes ao Cadastro estara sujeito 
as seguintes multas: 

I:.. infracoes relacionadas com o CIM: 
a) deixar de promover a inscricao no CIM ou a alteracao nos 

dados cadastrais na forma e prazo deterrriinados no regulamento: multa de 
R$ 300;00-(trezentos reais); __ 

by prestar qualquer informacao cadastral err6nea, falsa OU 

omitir dados cadastrais que possam alterar a base de calculo de tributo ou 
resultar na concessao de beneficios tributaries: multa de R$ 300,0p 
(trezentos reais); 

c) deixar de atender a exigencia da Fazenda Publica 
Municipal, no prazo determinado, . quando · convocado a promov/: 

. / 
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recadastramento ou para prestar · qualquer declaracao ou informacao 
cadastral: multa de .R$ 500,00' (quinhentos reaisj.: 

d) -deixar, os oficiais de registro -de im6veis, os responsaveis 
por loteamento, as . - empresas construtoras, as·_ incorporadoras e as 
imobiliarias, de prestar as informacoes. cadastrais na forma deste Titulo: 
multa de R$ 1.000 (mil reais); · 

e) descumprir as demais obrigacoes referentes ao Cadastro 
Imobiliario: multa de R$ 200,00 (duzentos reais); 

II - infracoes relacionadas com o ·CAE: 
a) iniciar a atividade sem efetuar a inscricao no CAE: multa 

de R$ 300,00 (trezentos reais)); 
b) . deixar de proceder a alteracao de dados cadastrais na 

forma e prazo do regulamento: m�lta de R$ 300,00 (trezentos reais)); 
c) deixar de informar a paralisacao ou encerramento da 

atividade no prazo do regulamento: multa de R$ 300,00 (trezentos reais)); 
d) deixar de atender a exigencia da. Fazenda Publica 

Municipal, no prazo determinado, quando convocado a promover o 
recadastramento ou para prestar qualquer declaracao ou informacao 
cadastral: multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais)); 

· e) prestar qualquer informacao cadastral falsa ou '. omitir 
dados cadastrais: multa de R$ 300,00 (trezentos reaisl); 

f) descumprir as demais obrigacoes referentes ao CAE: multa 
de R$ 200,00 (duzentos reais)). 

§ 1 °. O disposto no paragrafo anterior, nae se aplica as 
pessoas fisicas equiparadas. as pessoas juridicas na forma do Art. 232 deste 
C6digo. 

§ 2°. Para aplicacao das penalidades previstas neste Capitulo, 
devera o�orrer a notificacao previa do contribuinte para regularizacao. 

Art. 165. 0 infrator estara sujeito a penalidade de interdicao 
do estabelecimento: 

I - quando funcionar em desacordo corn as disposicoes legais 
que lhe forem pertinentes; . 

II. - quando for considerada ineficaz a aplicacao das demais 
penalidades previstas neste Codigo. 

l u 
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TiTULO II 
DOSIMPOSTOS 

CAPiTULO I 
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE.PREDIAL E TERRITORIAL 

URBANA -.IPTU 
SEQ.AO I 

DA INCIDENCIA 

Art. 166. 0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana tern por fato gerador a propriedade, o dominio util ou a posse de 
bem im6vel por natureza ou acessao fisica, como definido na lei civil, 
localizado na zona urbana ou zona de expansao urbana do Municipio, 
independentemente de sua forma, estrutura O\J.. destinacao. 

§ 1 °. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona 
urbana e zona de expansao urbana a definida na legislacao municipal, 
observado o requisito minimo da existencia de melhoramentos indicados em 
pelo menos 2 (dois) dos itens seguintes, constituidos ou mantidos pelo Poder 
Publico: 

I - meio-fio OU calcamento com canalizacao de agua pluvial; 
II - abastecimento d'agua; · 
III· - sistema de esgotos sanitaries; 
IV - rede de iluminacao publica, com ou sem posteamento 

domiciliar; 
V - escola prirnaria ou posto de saude a uma distancia 

maxima de 2. (dois) quil6metros do im6vel considerado. 
§ 2°. Consideram-se tambem zona urbana as areas 

urbanizaveis constantes de glebas ou. de loteamentos aprovados pelos orgaos 
competentes, destinados a habitacao, a industria ou ao corriercio, mesmo 
que localizados fora das zonas definidas nos termos do § 1 °. deste artigo. 

Art. 167. Considera-se ocorrido o _ fato gerador no dia 1 °. 
(primeiro) de janeiro de cada ano, ressalvados: . . 

I - 6 predio construido ou reformado durante o exercicio, cujo 
fato gerador ocorrera na data da concessao do habite-se, ou ainda, quando 
constatada a conclusao da construcao 01+ reforma, independentemente da 
expedicao do ref erido alvara; . . . 

II - o im6vel que for objeto de parcclamento do solo durante o 
exercicio, cujo fato gerador ocorrera na data da aprovacao do, projeto pelo 
orgao competente da municipalidade. 

Art. 168. 0 imposto incide sobre: 
I - im6vel sem edificacao; 
II - im6vel com edificacao. 

Av. Ana Tereza de Jesus N°. 240, Centro, PABX: O(xx) 3559.1239 CEP: 63.280 
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edificacao: 
Art. 169. Para fins deste Codigo, considera-se im6vel sem 

I - o terreno nao edificado; 
II - o terreno com- edificacao em andarnento ou · cuja obra 

esteja paralisada, bem como condenada ou em ruinas; 
III - o im6vel cuja edificacao seja -de natureza ternporaria ou 

provis6ria, ou que possa ser removida sem · destruicao, alteracao ou 
modificacao; · 

IV - o im6vel cuja edificacao seja precaria ou provis6ria nas 
seguintes condicoes: 

a) estar com USO efetivo de natureza comercial OU de 
prestacao de service; ,; 

b) ser extensao de - quintais, de uso exclusivamente 
residencial, constituido de um unico terreno e contiguo ao im6vel edificado-, 
pertencente ao mesmo proprietario; 

V - o im6vel cuja construcao nae ultrapasse a 5% (cinco por 
cento) do valor venal do terreno .. 

Art. 170. Para fins deste Codigo, considera-se edificacao: 
I - todo o im6vel edificado que possa ser utilizado para 

habitacao ou -para o exercicio de qualquer atividade, seja qual for a 
denominacao, forma ou destino, desde que nao compreendido no artigo 
anterior; 

II - o im6vel com .edificacao em loteamento aprovado ou nao; 
III - o imovel edificado na zona rural, quando utilizado em 

quaisquer atividades cornerciais, industriais e outras com objetivos de lucro, 
diferentes das finalidades .necessarias para a obtencao de producao 
agropastoril e sua transformacao. 

Art. 171. Ocorrendo a propriedade, o dorninio util ou a posse 
de bem im6vel, por natureza ou acessao fisica, como definido na lei civil, 
localizado na zona urbana ou de expansao urbana do Municipio, nasce a 
obrigacao tributaria para com o IPTU, independenternente: . 

' I - da validade, da invalidade, da nulidade, da anulabilidade, 
da anulacao do ato, efetivamente, praticado; 

II - · da legalidade, da ilegalidade, da Iicitude e da ilicitude da 
natureza do objeto do ate juridico ou do malogro de seus efeitos. 

SEQ.AO II 
DAISENQ.AO 

Art. 172. Fica isento do IPTU: 
I - o imovel pertecente ou cedido gratuitamente, em su 

totalidade, para uso da Uniao, do Estado e- do Municipio; 1/// 

.I y 
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II - o im6vel residencial, com construcao unica, enquadrado 
no padrao popular, pertencente a cego, mutilado, portador do Mal de 
Hansen, Mal de Parkson e Mal de Alzaimer, portador de deficiencia fisica ou 
doenca que impossibilite o trabalho, utilizado;: exclusivamente, · como · 
moradia do respectivo contribuinte, com renda familiar nao superior a 2 
(dois) salaries minimos vigentes no Pais e que comprove nae possuir outro 
im6vel urbano ou rural no Municipio, em seu nome, ou no do conjuge; 

III - o imovel pertencente a entidade esportiva, utilizado como 
sede ou praca de esporte aos associados e comunidade; 

IV - o im6vel residencial, com construcao unica, utilizado, 
exclusivamente, como moradia do respectivo contribuinte aposentado ou 
pensionista, com renda familiar nao superior a 1 (um) salario minima 
vigentes no Pais e que comprove nao possuir outro im6vel urbano ou rural 

· no Municipio, em seu nome, ou no do-conjuge; 
V - o im6vel pertencente a associacao de moradores, clube de 

· maes e clubes de services, legalmente constituidos, desde que o im6vel seja 
para os fins sociais da entidade. J 

§ 1 °. Para que se benefi.cie do disposto neste artigo, o 
contribuinte devera requerer anualmente, a isencao, acompanhado dos 
documentos necessaries, exigidos na forma do regulamento. 

§ 2°. Ressalve-se o direito da Fazenda Publica Municipal de . 
exigir a qualquer tempo: 

I� a confirmacao das condicoes de isencao; 
II - o impasto .ora dispensado, sempre que se apurar fraude 

ou dolo na documentacao ou nas informacoes prestadas pelo contribuinte. 

SEQAO III 
DO SUJEITO PASSIVO 

( ' 

Art. 173. Contribuinte do IPTU e o proprietario do im6vel, o 
titular do seu dorninio util, OU O seu possuidor a qualquer titulo. . , 

Paragrafo unico. -Respondem solidariarnente pelo pagamento 
do impasto, 0 justo possuidor, 0 titular do direito de usufruto, USO OU 
habitacao, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionarios, 

. , os posseiros, os comodatarios e os ocupantes a qualquer titulo do im6vel, 
ainda que pertencente a qualquer pessoa fisica ou juridica, de direito publico 
ou privado, isent<:1 do impasto ou a ele imune. · 

Art. 174. A obrigacao de pagar o impasto se transmite ao 
adquirente, a qualquer titulo, da propriedade do im6vel ou 'dos direitos a ele 
relativos. 
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SE<;AO IV 

DA BASE DE CALCULO 
, . 

Art. 175. A base de calculo do imposto _ e o valor venal do 
im6vel, apurado com base na Planta Generica de Valores e Tabela de Custos 
Basicos de Edificacao Habitacionais e Construcao, atualizados atraves de 
estudos, pesquisas sistematicas de. Mercado Imobiliario e outros dados 
informativos estabelecidos por orgaos oficiais do Governo Federal. 

§ 1 °. A Plan ta e Tabela de que trata o caput deste artigo serao 
elaboradas e revistas anualmente por comissao pr6pria composta de pelo 
menos 07 (sete) membros, a ser constituida pelo Chefe do Poder Executive. 

§ 2°. Caso nao. sejam revistos serao utilizados para calculo do 
impasto os valores venais do exercicio imediatamente anterior, devidamente 
corrigidos, adotando-se a variacao prevista no Art. 455 . 

Art. 176. 0 Poder Executivo mediante decreto, publicado ate 
o final de cada exercicio, atualizara os valores constantes das tabelas que 
concorram para fixacao da base de calculo, para efeito do IPTU do exercicio 
seguinte, podendo fixar percentuais de reducao anual, na planta generica de 
valores e tabela de custos basicos de edificacao habitacionais e construcao, 
de que trata o Art. 174 . 

§ 1 °. 0 decreto discriminara: 
I - em relacao aos terrenos: � 
a) o valor unitario por metro quadrado ou por metro linear de 

testada, atribuido aos logradouros ou parte deles; 
b) a indicacao ·dos fatores de hornogeneizacao de· area, 

testada, profundidade, forma · geometrica, . localizacao, posicionamento, 
topografia, pedologia e outros que venham a · ser utilizados, a serem 
aplicados na individualizacao dos valores venais dos terrenos; 

II - em relacao as edificacoes: 
al a - relacao dos diversos tipos de classificacao das 

edificacoes, por uso, com .indicacoes sinteticas das principais ;caracteristicas 
fisicas de cada tipo', registradas no CIM; 

. b) o valor unitario por metro quadrado de construcao, 
atribuido a cada um dos tipos de classificacao das edificacoes; _ 

c) a indicacao dos fatores corretivos de posicionamento, idade 
.aparente da edificacao ou de cadastro, ou que venham a ser utilizados, a 
serem aplicados na individualizacao dos valores venais das edificacoes. 

§ 2°. Nao sendo atualizada a Planta Generica de Valores na 
forma do caput deste artigo, os valores serao reajustados na forma do· Art. 
455, deste C6digo . 
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Art. 1 77. 0 valor venal do im6vel sera deterrninado em 
funcao dos seguintes elementos, tomados em conjunto ou separadarriente: 

I - precos correntes das transacoes e das ofertas a venda no 
rnercado imo biliario; 

II - zoneamento urbano; 
III - caracteristicas do logradouro, ou face de quadra onde se 

situa o im6vel, os services .publicos e os melhoramentos urbanos existentes 
no local; 

IV - caracteristicas do terreno, como: 
a) area; . 
b) topografia, forma, acessibilidade, consistencia do . solo, 

situacao no lote e na quadra, e outras caracteristicas que venham a 
influenciar no valor do terreno; 

V - caracteristicas da edificacao, como; 
a) area; 
b) tipo, padrao e ocupacao; 
c) o ano da construcao ou de seu cadastro, idade aparente e 

sua conservacao; 
VI - valor unitario do m2 (metro quadrado) da construcao, 

conforme a tabela de precos de construcoes; 
VII - quaisquer outros dados informativos obtidos pelos 

, orgaos competentes. 

Art. 178. 0 valor venal do t.errerio resultara da multiplicacao 
de sua area total pelo correspondente valor unitario de rrietro quadrado de 
terreno e pelos fa tores de homogeneizacao aplicaveis . conforme as suas 
caracteristicas fisicas e de localizacao da edificacao no terreno, e dos demais 
criterios estabelecidos na Planta Generica de Valores. 

Paragrafo unico. No calculo do valor venal do terreno, no qual 
exista predio em condominio sera considerada a fracao ideal correspondente 
a cada unidade aut6noma. 

Art. 179. 0 valor venal da edificacao resultara · da 
multiplicacao da area total construida ou da area de construcao da unidade 
imobiliaria aut6noma,_pelo valor 'unitario de metro quadrado de construcao 
determinado conforme tipologia, pelo fator de adequacao ao obsoletismo, ao 
estado de -conservacao e a localizacao previstas na Planta Gerierica de 
Valores, aplicaveis conforme as caracteristicas predominantes da 
construcao. 

\ 

Art. 180. A area total edificada sera obtida atraves da - 
medicao dos contornos extetnos das paredes, computando-se tambem as 
superficies. das sacadas, CO bertas OU descobertas de Cada pav�en too 

I 
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§ 1 °. Os poroes habitaveis, jiraus, - terraces, mezanmos 
poderao ter suas areas: 

I - computadas na area total construida; 
II - .consideradas como unidade autonoma; 
III - computada na area de unidade imobiliaria aut6noma 

desde que respeitado · para fins de calculo do valor venal seu padrao 
construtivo. 

§ 2°. No caso de · cobertura de postos de services e 
assemelhados sera considerada como area construida a sua projecao sobre o 
terreno. 

§ 3°. As edificacoes condenadas ou em ruinas e as 
construcoes de natureza temporaria nae serao consideradas como area 
edificada. 

\ 

_ Art. 181. No . calculo da rrea total edificada das unidades 
aut6nomas de predios em condominios, sera acrescentada a area privativa 
de cada unidade a parte correspondente das areas comuns em funcao de 
sua quota-parte. 

SE(;AO V 
DAALiQUOTA 

Art. 182. Sem prejuizo da progressividade no tempo a que se 
refere o Art. 170, § 4°., II, da Constituicao Federal, o IPTU podera ser 
progressive em razao do valor venal do imovel. 

- Art� 183. 0 imposto sera calculado mediante a aplicacao, 
sobre o valor venal dos irnoveis, das seguintes aliquotas: 

I - para os im6veis -edi ficados com benfeitorias ou , em 
construcao: 1 % (um por cento); 

II - para os im6veis edificados sem benfeitorias: 2% (dois por 
cento}; 

III '- para OS imoveis nae · edificados, em demolicao OU em 
ruinas: 3% (tres por cento). 

Art. 184. Em caso de descumprimento das condicoes e dos 
prazos ._· previstos em !ei especifica para o parcelamento, edificacao e 
utilizacao compuls6rios, OU nao sendo CU npridas as etapas de conclusao, 0 

Municipio procedera a aplicacao do IPTU progressivo no tempo, mediante a 
majoracao da aliquota pelo prazo de 5 [cinco] anos consecutivos. 

§ 1 °. 0 valor <la aliquota a ser aplicado a cada ano sera fixado 
na lei especifica que dispor sobre o procedimento e o prazo para 
cumprirnento da obrigacao, de parcelar, edificar ou utilizar o im6vel urbano, ,/ 
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e nao excedera a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a 
aliquota maxima de 10% (dez por cento). 

§ 2°. Caso a obrigacao de parcelar, edific'ar ou utilizar nao 
esteja atendida em' 5 (cinco) anos, o Municipio mantera a cobranca · pela 
aliquota maxima, ate que se cumpra. a referida obrigacao, garantida a 
prerrogativa de desapropriacao prevista em lei .. 

§ 3°. E vedada a concessao de isencoes ou de anistia relativas 
a tributacao progressiva de que trata este irtigo. 

SE<;AO VI 
DO LAN<;AMENTO 

Art. 185. 0 lancamento do IPTU sera anual; efetuado de 
'oficio pela autoridade competente, no prazo que dispuser o regulamento,. 
levando-se em conta os elementos existentes no CIM ao termino do exercicio 
anterior. 

§ 1 °. Na hip6tese de condominio, o impasto podera ser 
lancado em nome de um ou de todos os ccndorninos, exceto quando se tratar 
de condominio constituido de unidades a utonornas, nos termos da lei civil, 
caso em que O impasto sera lancado individualmerrte em nome de cada um 
dos seus respectivos titulares. _ . 

§ 2°. Os im6veis pertencen es a espolio, cujo inventario esteja 
sobrestado, . serao lancados em nome do mesrno, ate que, julgado o 
inventario, se facam necessarias as modificacoes. 

§ 3°. Para efeito de tributacao, somente serao lancados em 
conjunto ou separados os im6veis que tenham projetos de anexacao ou 
subdivisao aprovados pelo Municipio. · 

§ 4°. Os projetos deanexacao, subdivisao ou parcelamento de 
solo nao serao aprovados sem a quita; ao integral de todos os debitos, 
tributaries ou nao, vencidos ou 'vincendc s, incidentes sabre os respectivos 
'imoveis, ou sem a· garantia mediante cat: cao de im6veis de propriedade do 
loteador sabre os quais nao recaiam quaisquer outros onus reais. 

Art. 186. Sempre que julgar necessano, a correta 
administracao do tributo, o orgao fazend.irio competente podera notificar -o 
contribuinte para, no prazo de 05 (ci-ico) dias, contados da data da 
cientificacao, prestar declaracoes sabre a situacao do imovel, com base nas 
quais podera ser lancado o impasto. 

Art. 187. A qualquer tempo poderao ser efetuados 
lancamentos omitidos por quaisquer circunstancias nas epocas pr6prias, 
promovidos Iancamentos aditivos, retific adas as falhas dos lancamentos 
existentes, bem como efetuados lancamen .os substitutivos. ' 

. . {J I J 
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Paragrafo unico. Os Iancamentos relatives a exercicios 
anteriores serao efetuados em conformidade com os valores e disposicoes 
legais das epocas a que os mesmos se rel erirem, ressalvadas as disposicoes 
expressas deste C6digo. 

-: 

SEQ.AO.VII 
DO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAQOES ACESSORIAS 

.- 

Art. 188. 0 pagamento do IPTU sera efetuado em cota unica 
ou em parcelas, conforme dispuser o regulamento. 

§ 1 °. 0 pagamento do IPTU no vencimento, em parcela unica, 
propiciara ao contribuinte desconto de :'.0% (vinte por cento) do valor do 
imposto devido. 

§ 2°. 0 sujeito passive que possua debitos para com a 
Fazenda Publica Municipal ate a data de, vencimento do imposto, tera um 
desconto de apenas 10% (dez por cento) do valor devido. 

§ 3°. O' parcelamento de que trata o caput deste artigo, 
constitui uma concessao · da Fazenda · Publica Municipal pelo qual o- 
contribuinte tern o direito de optar, pore m o inadimplemento de qualquer 
parcela acarretara a perda do beneficio, com o venci:i:nenfo antecipado das 
seguintes. 

.'-" 
, Art. 18,9. A inscricao no CIM e obrigat6ria e far-se-a nas 

formas e condicoes previstas neste Codi.;o, devendo ser instruida com os 
elementos necessaries para o lancamento do IPTU. 

Art, 190. Todas e quaisqucr alteracoes que possam modificar 
as bases de calculo deverao · ser cornunicadas a Administracao Fazendaria, 
sob pena de incorrer o contribuinte, nas s.mcoes previstas neste C6digo. 

Paragrafo unico. Qualquer modificacao cadastral que importe 
em reducao do valor do imposto lancado somente tera efeito no exercicio 
seguinte ao da comunicacao pelo contribuinte a Fazenda Publica Municipal, 
exceto quando for -provado erro inequivoco deste ou se · tratar de impugnacao - . . tempestiva do lancamento. 

Art. 191. Observado o disposto no Art. 149 deste C6digo, 
para a lavr.atura de escritura publica e in scricao de· contratos ou promessas 
de compra e venda, relativa a bem imove 1, e obrigat6ria a apresentacao de 
certidao negativa de tributos sobre a propriedade, fornecida pelo 
Departamento de Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao do Municipio, de 
acordo com a regulamcntacao pertinente. 

\ 
. ·''.}; ,1 j 

. - I 
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. SE<;AO IX 
DASMULTAS 

Art. 192. Sem prejuizo das demais penalidades previstas 
neste C6digo, o infrator das normas pertinentes ao IPTU estara sujeito as 
seguintes multas: · 

I - deixar de pagar o IPTU no prazo legal: multa de 2% (dois 
por cento) do imposto devido; · 

II - embaracar, ou impedir de qualquer forma a fiscalizacao 
ou a vistoria da Fazenda Publica Municipal: multa de 100% (cem por cento) 
sobre o valor do imposto devido; 

III - descumprir as demais obrigacoes previstas na legislacao 
tributaria, referentes ao IPTU: multa de R$ 2�0,00(duzentos reais). 

CAPiTULO II 
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO ONEROSA, DE BENS IMOVEIS� 

POR ATO INTER VIVOS - ITBI 
SE<;AO I 

DA INCIDENCIA 

Art. 193. 0 Imposto sobre a Transmissao inter-vivos, a. 
qualquer titulo, por ato oneroso, de Bens Im6veis, por natureza ou acessao 
fisica, e a de direitos reais sobre im6veis, exceto os de garantia, bem como 'a 
cessao de direitos a sua aquisicao, tern como fato gerador: 

I - a transmissao onerosa, a qualquer titulo, da propriedade 
ou do dominio util de bens im6veis por natureza ou acessao fisica, conforme 
definidos na lei civil; · 

II - a transmissao onerosa, a qualquer titulo, de direitos reais 
sobre im6veis exceto os de garantia e as servidoes, bem como a instituicao e 
extincao dos mesmos; · · 

III .:. a cessao onerosa de direitos relativos as transmissoes 
referidas nos incisos anteriores. 

§ 1 °. 0 imposto e devido quando os bens transmitidos, ou 
sobre os quais versarem os direitos cedidos, se situarem no territ6rio do 
Municipio, ainda que a mutacao patrimonial decorra de contrato celebrado 
fora da circunscricao territorial do Municipio. . . 

. . . § 2°. Cada transmissao implicara um fato gerador distinto. 

Art. 194. Estao compreendidos na incidencia do imposto: 
I - a compra � venda, pura ou coridicional, de im6veis e atos 

equivalentes; 
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II - os compromissos ou promessas de compra e venda de 
im6veis, sem clausulas de arrependimento, ou -a cessao de direitos dele 
decorrentes; 

III - a dacao em pagamen to; 
\ IV - a permuta; 

V - a enfiteuse e subenfiteuse; . 
' I . VI - o uso, o usufruto ea habitacao; 

VII - a superficie.. · 
VIII - a sub-rogacao na clausula da inalienabilidade; 
IX - o lancamento em excesso, na partilha em dissolucao de 

sociedade conjugal, a titulo de �ndeniza<;ao ou pagamento de despesas; 
X - a arrematacao; 
XI - a adjudicacao quando nae decorrente d� sucessao 

hereditaria; 
XII - a remicao, quando nao promovida pelo executado; 
XIII - o mandato em causa e seus estabelecimentos, quando 

estes configurem transacao e o instrumento contenha os requisitos 
essenciais a compra e a venda; 

. XIV - a incorporacao ao · patrim6nio de pessoa juridica, 
ressalvados os casos previstos na secao II deste capitulo; . 

· XV - a transferencia do patrimonio de pessoa juridica para o · 
de qualquer um de seus s6cios, acionistas ou respectivos sucessores; 

XVI - as tornas OU reposicoes que ocorram: 
a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolucao de 

sociedade conjugal ou morte, quando o c6njuge ouherdeiros receberem dos 
imoveis situados no Municipio, quota parte cujo valor seja maior do que o 
valor da parcela que lhes caberiam na totalidade desses im6veis; 

b) nas divisoes.. para extincao de condominio de. im6vel, 
quando for recebida por qualquer cond6mino, quota-parte material cujo 
valor seja maior do que ode. sua quota-parte ideal; 

xvn a instituicao, transmissao e caducidade · de 
fideicomisso; 

xvm - a concessao real de uso; ... 
XIX - a cessao de direitos de usufruto; 
XX - a cessao de direitos do arrematante ou adjudicatario, 

depois de a.ssinado o auto de arrematacao ou adjudicacao; · 
. . )q(I - a cessao de direitos do arrematante OU adquirente; 

XXII - a cessao de promessa de venda ou cessao de promessa 
de cessao, mesmo quando se tenha atribuido ao promitente comprador ou ao 
promitente cessionario o direito de indicar terceiro p�a receber a escritura 
decorrente da pro_messa; 

XXIII - a acessao fisica, quando houver 
indenizacao; 
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XX.IV - a cessao de direitos sobre permuta de bens im6veis; 
XXV - a cessao de direitos de opcao de venda, desde que o 

optante tenha direito a diferenca de preco e nae simplesmente a comissao; 
XX.VI - a transferencia de direito sobre construcao em terreno 

alheio, ainda que feita ao proprietario do solo;· 
XX.VII · - a transf erencia, ainda que · por desistencia ou 

renuricia, de direito e de acao · a heranca em cujo montante existe bens 
im6veis situados no Municipio; 

XX.VIII - a transf erencia, ainda que por desistencia ou 
1 

reriuncia, de direito e de acao a legado de bem iin6vel situado no Municipio; 
XXIX -e- qualquer ato judicial ou extrajudicial inter vivos, nao 

• I 

especificado nos incisos I a XX.IX, deste artigo, que importe ou resolva em 
transmissao, a titulo oneroso, de bens im6veis, por natureza o_u acessao 
fisica, ou de direitos sobre im6veis, exceto os de garantia, bem como a cessao 
de direitos relatives aos mencionados atos. , 

§ 1--°. Considerar-se-a ocorrido o fato gerador, na lavratura de 
contratos ou promessa de compra e venda, exceto se deles constar 
expressamente que a imissao na posse do imovel, somente ocorrera ap6s a 
quitacao final. 

§ 2°. Considera-se como cessao para efeito de tributacao, a 
rescisao de contrato de promessa ou de opcao imediatamente seguida do 
novo contrato de promessa ou de opcao, como evidente intuito de evitar o 
pagamento do impasto . 

SE<;Ao II 
· DA N.AO INCIDENCIA 

Art. 195. 0 impasto nae incide sobre a transmissao dos bens 
ou direitos: 

I - quando efetuada para sua incorporacao ao patrim6nio de 
pessoa juridica em pagamento de capital social nela subscrito; 

II -; quando decorrente da fusao, incorporacao, cisao ou 
extincao de uma pessoa juridica. · · 

Paragrafo unico. O impasto nao incide sobre a transmiesao 
· aos mesrrios alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I 
deste artigo, em decorrencia da sua desincorporacao do patrim6nio da 
pessoa juridica a. que foram conferidos. . · 

Art. 196. 0 disposto no artigo anterior nao se aplica quando 
a pessoa juridica adquirente tenha como atividade preponderante a compra 
e venda desses bens ou direitos, locacao de bens im6veis ou arrendamento 
mercantil. 

I , 
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. . § 2° Se a pessoa juridica adquirente iniciar suas atividades 
ap6s a aquisicao, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-a a 
preponderancia referida no paragrafo anterior levando em conta os 3 (tres) 
primeiros anos· seguintes a data da aquisicao. 

§ 3°· Verificada a preponderancia referida neste artigo, tornar- 
se-a devido o impasto, nos termos da legislacao tributaria vigente a data da 
aquisicao, sobre o valor do hem ou direito dessa data. · 

§ 4 ° 0 disposto neste artigo nao se .aplica · a transmissao de 
hens ou direitos, quando realizada em conjunto com a totalidade do 
patrimonio da pessoa juridica alienante. 

§ 1 ° Considera-se caracterizada a atividade preponderante, 
quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa 

-juridica adquirente, iios 2 (dois) anos anteriores e nos 2. (dois) anos 
subsequentes a aquisicao, decorrer de transacoes mencionadas' no caput 
deste ·.artigo. 

. .._, 

Art. 197. Para gozar do direito previsto nos incisos I e II do 
Art. 195, a pessoa juridica devera fazer prova de que nao tern como atividade 
preponderante a compra e venda, locacao de hens im6veis ou arrendamento 
mercantil, hem como a cessao de direitos relativos a sua aquisicao. 

Paragrafo unico. A prova de que trata este artigo sera feita . 
mediante apresentacao dos. documentos .referentes aos atos constitutivos, 
devidamente atualizados, dos 2 (dois) 'ultimos balances e de declaracao da 
diretoria em que sejam discriminados, de acordo com sua fonte, os valores 
correspondentes a receita operacional da sociedade. 

sE<;Ao III 
DAISEN<;AO 

=»;» 

Art. 198. Fica isento do imposto, o ato relativo a pnrneira 
aquisicao de unidades habitacionais, abrangidas pelos programas 
habitacionais de interesse social do qual o Municipio participe ou 
desenvolva. 

Paragrafo unico. Lei especifica estabelecera os requisitos e 
condicoes para concessao do beneficio. 

SE<;AO IV 
DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 199. 0 contribuinte do impasto e: 
1' - o.adquirente ou cessionario do hem ou direito; 
II - cada um dos permutantes, no caso de perrriuta. · 
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Art. 200. Sao .solidariamente responsaveis pelo pagamento 

do imposto devido: 
I - o transmitente; 
II - o cedente; 
III - o corretor, ou quaisquer outros intermediadores na 

transacao; 
. IV - os oficiais dos Cart6rios -de Registro de Im6veis e seus 

substitutos, os tabeliaes, escrivaes e demais serventuariosde oficio, nos atos 
em que intervierem ou pelas omissoes que praticarem em razao do seu 
oficio. 

SE<;AO v 
DA BASE DE CALCULd 

Art. 201. A base de calculo do imposto e O valor dos bens OU 

direitos transmitidos ou cedidos. · 
§ 1 °. 0. valor sera determinado pela administracao tributaria, 

em decorrencia de avaliacao realizada por servidor municipal devidamente 
habilitado no orgao de classe competente, com base nos elementos 
constantes no Cadastro Imobiliario, Planta Generica de Valores, ou planilhas 
elaboradas por comissao designada para esta finalidade. 

§ 2° Na avaliacao do im6vel serao considerados os seguintes 
elementos quanto ao irri6vel: 

I - o zoneamento; 
II - as caracteristicas da .regiao; 
III - . as caracteristicas do im6vel; 
IV - as caracteristicas das benfeitorias; 
V-:- capacidade de uso do solo; 
VI - os valores aferidos no mercado imobiliario; 
VII - outros dados informativos tecnicamente reconhecidos. 
§. 3° Se o valor declarado pelo sujeito passivo for maior que o 

da avaliacao, o mesmo sera utilizado como base de calculo do ITBL 
§ 4°. A base de calculo nas hip6teses de concessao real de 

uso e na cessao de direito de usufruto, sera de 50% (cinquenta por cento) do 
valor do bem. 

Art. 202. Para fins . de base. de calculo, devera · ser 
considerado: 

I - o valor do bem na data em que for efetuado o pagamento, 
nos CaSOS em que O imposto e pago antes da transmissao OU cessao; 

II - o valor do bem na data em que se operar a transmissao, 
extincao ou consolidacao, nos casos previstos no paragrafo unico do Art. 
209. 
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Art. 203. Na aquisicao de terreno ou fracao ideal de terreno, 
bem como na cessao dos respectivos direitos, cumulados com contrato de 
construcao por empreitada ou administracao, devera ser comprovada a 
preexistencia do referido contrato, inclusive atraves de outros documentos, a 
criterio da Fazenda Publica Municipal, sob pena de ser exigido o imposto 
sobre o im6vel, incluida a construcao ou benfeitoria, no estado em que se 
encontrar por o�asiao do ato translativo ?a propriedade. 

SEQ.AO VI 
DAALiQUOTA 

Art. 204. 0 imposto sera calculado mediante a aplicacao, 
sobre a base de calculo, das seguintes aliquotas: 

I - nas transmissoes compreendidas no Sistema Financeiro 
de Habitacao: 

a) 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente 
financiado; 

b) 2,0% (dois por cento) sobre o valor restante; 
II - 2,0% (dois por cento) nas demais transmissoes a titulo 

oneroso. 

Art. 205. Quando existir procuracao para alienacao ou 
cessao de direitos de bem im6vel e o mandatario a utilizar em causa pr6pria 
para aquisicao do respectivo bem, -a aliquota para o calculo do imposto sera 
multiplicada por um numero correspondente a tantos quantos tenham sido 
os sucessivos mandatarios ou, por esse numero acrescido de uma unidade, 
se O adquirente nao for O ultimo mandatario. 

' I 

SEQ.AP VII 
· DO LANQAMENTO 

Art. 206. ,Q sujeito passivo fica obrigado a apresentar ao 
orgao fazendario, declaracao acerca dos bens ou direitos transmitidos ou 
cedidos, na forma e prazo regulamentares, para que a autoridade 
competente efetue o lancamento do credito tributario . 

• • • j 

,Art. 207. 0 lancamento sera efetuado e revisto de oficio pela 
autoridade cornpetente, com base nos elementos disponiveis quando se fizer 
necessario, em especial nos seguintes casos: 

I - - o contribuinte ou o · responsavel nao apresentar a 
declaracao a que se refere o artigo anterior; , 

· II - a declaracao apresentada contiver inexatidao, erro, 
omissao ou falsidade quanto a quaisquer elementos nela consignados; _ 
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III - o valor ·da base de calculo consignado na declaracao for 
inferior aquele determinado pela administracao tributaria, nos termos do § 
1 °. do Art. 201; 

IV - o contribuinte ou o responsavel deixar de prestar 
informacao ou de atender a pedido de esclarecimento formulado pela 
autoridade administrativa quanto a declaracao apresentada. 

SE(;A.O VIII 
DO RECOLHIMENTO DAS OBRIGA(;OES ACESSORIAS 

I 

Art. 208. 0 impasto sera pago antes de se efetivar o ato ou 
contrato sobre o qual incide, ressalvado o disposto no paragrafo unico deste 
artigo. 

Paragrafo unico. Ovprazo para pagamento do ITBI vencera: 
I - no decimo quinto dia da realizacao da arrematacao, 

adjudicacao ou rermcao, antes da assinatura da respectiva carta, 
·independentemente de sua extracao; 

II - no decimo dia contado: 
a) do transito · em julgado da sentenca ou da data da 

homologacao · de seu calculo, o que primeiro ocorrer, nas transmissoes 
realizadas por termo judicial; 

b) da ciencia do lancamento de oficio; 
c) do transito em julgado da sentenca que rejeitar · os 

embargos oferecidos contra a arrematacao, adjudicacao ou remicao. 

Art, 209. No·s casos em quetenha sido concedida isencao do 
impasto em atencao as finalidades da entidade que tenha adquirido O imovel, 
e a destinacao a ser dada ao mesmo, venha a ser.rnudada pelo adquirente, 
ou o im6vel venha a ser alienado, o montante do impasto, que nao tenha 
sido recolhido a data da transmissao, sera devido imediatamente, incidindo 
sobre o valor juros e multas morat6rios, a correr somente da data em que 
tiver lugar O fato causador da caducidade do beneficio fiscal. . 

Art. 210. Os notaries, oficiais de 'Registro de Im6veis, ou 
seus prepostos, ficam obrigados a verificar a exatidao ea suprir as eventuais 
omissoes dos elementos de identificacao do contribuinte e do im6vel 
transacionado no documento de arrecadacao, rios ates em que intervierem. 

Art. 211. Nas transacoes em que figurarem como 
adquirentes, ou cessionarios, pessoas imunes ou isentas, ou em casos de 
nao incidencia, a comprovacao do pagamento do impasto sera substituida 
por declaracao, expedida pela autoridade fiscal, como dispuse o 
regulamento. 
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.Art, 212. Os oficiais dos Cart6rios de Registro de Im6veis e 
seus substitutos, os tabeliaes, escrivaes e demais .serventuarios de oficio, 
quando da pratica de atos que importem transrnissao de bens im6veis ou de 
direitos a eles relativos, bem como suas cessoes, ficam obrigados: · 

I - a exigir que os interessados apresentem comprovante 
original do pagamento do imposto, o qual sera transcrito em seu inteiro teor 
no instrumento respectivo; . 

II - a facilitar a fiscalizacao da Fazenda Publica Municipal, o 
exame em cart6rio dos livros, dos r:egistros e dos outros 'documentos, bem 
como lhe fornecer, quando solicitadas, certidoes de atos que foram Iavrados, 
transcritos, averbados ou inscritos, concernentes a im6veis ou direitos a eles 
relatives; 

SEQ.AO IX 1 
DASMULTAS 

.- 

Art. 213. Sem prejuizo das demais penalidades previstas 
neste Codigo, o infrator das normas pertinentes ao ITBI estara sujeito as 
seguintes multas: · . 

· I - praticar qualquer ato ·de transmissao de bens ou direitos 
sem o pagamento do imposto nos prazos .legais: multa de 50% (cinquenta por 
cento) do valor do imposto devido; 

II - omitir dados ou prestar. qualquer informacao err6nea ou 
falsa, que possam alterar a base de calculo do ITBI ou resultar na concessao 
de beneficios tributaries: multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor 
do imposto devido.. ' \ 

III -. apresentar documentos falsos, no todo ou, em parte: 
multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido; 

IV - descumprir as obrigacoes previstas no inciso I do Art. 
228: multa equivalente · a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto 
devido; 

V - , descumprir o disposto no inciso II do Art. 228: multa de 
R$ 500,00 (quinhentos reais); · · 

VI - descumprir as demais obrigacoes previstas na legislacao 
tributaria, referentes ao ITBI: multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

CAPITULO III 
. I 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIQOS DE QUALQUER NATUREZA :- ISS 
SEQ.AO I 

DA INCIDENCIA 
' Art. 214. 0 Impasto Sobre Services de Qualquer Natureza - 

ISS tern como fato gerado'r a prestacao, por pessoa fisica ou juridica d-,,,---... 
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services constantes na Lista de Services do Anexo I, ainda que esses nao se 
constituam como atividade preponderante do prestador. 

Art. 215. Para fins do ISS, equipara-se a pessoajuridica: 
I - a sociedade em comum, nos termos do C6digo Civil; 
II - o ernpresario individual; 
III - o condominio. 

' ' Paragrafo unico. · A equiparacao de 'que trata este artigo, 
refere-se a exigencia do cumprimento da obrigacao principal pela Fazenda 
Publica Municipal, sem prejuizo do dispostonos §§ 3°. e 4°., do Art. 158 . 

. 
Art. 216. Considera-se sociedade de profissionais, para fins 

de tributacao, aquela cujos componentes sao pessoas fisicas habilitadas 
para o exercicio de atividade profissional, mesmo que explorem, 
individualmente, mais de uma atividade de prestacao de service, ainda que 
constante de um mesmo item dentre os mencionados na Lista de Services do 
Anexo I. 

Art. 217. Entende-se por pessoa fisica a pessoa natural que 
fornecer o pr6prio trabalho, sem vinculo _empregaticio. 

. '-,../ 

Art. 218. 0 imposto incide tambem: 
I - sobre o service proveniente do exterior do Pais ou cuja 

prestacao se tenha iniciado no exterior do Pais; · 
II - sobre os services prestados mediante a utilizacao de bens ' 

e services publicos explorados 'economicamente mediante · autorizacao, 
permissao ou concessao, com· o pagamento de tarifa, preco ou pedagio pelo 
usuario final do service. 

Art. 219. Para efeito deincidencia do imposto, consideram-se 
tributaveis os services prestados: 

I - decorrentes do fornecimento de trabalho, com ou sem 
utilizacao de maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos, instalacoes ou 
insumos, a usuarios e consumidores finais, ressalvadas as excecoes contidas 
na Lista de Services do Anexo I; · 

II - com ou sem habitualidade, efetividade, autonomia ou 
finalidade lucrativa. 

Art. 220. 0 contribuinte que exercer mais de uma das 
atividades relacionadas na Lista de Services do Anexo I, ficara sujeito a 
incidericia do impasto sobre todas elas, inclusive quando se tratar de pessoa 
fisica. 

Art. 221. A 'incidencia do imposto independe: 
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I-' da denominacao dada ao service prestado; 
II - da denominacao da conta utilizada para registro contabil 

, 
III - da existencia de estabelecimento furn; 
IV - do cumprimento . de quaisquer exigencias legais, 

- regulamentares ou administrativas relativas a atividade, sem prejuizo das 
cominacoes cabiveis; 

. V '.... do resultado financeiro ou do pagamento do service 
prestado; 

VI - da destinacao dos services . 

. Art. 222. 0 servico considera-se prestado e o impasto devido 
no local do estabelecimento prestador ou.. na falta do estabelecimento, no 
local do domicilio do prestador, exceto nas hip6teses a seguir relacionadas, 
quando O imposto sera devido no local: 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediario do service 
ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hip6tese do 
inciso I do Art. 218; 

II - da instalacao dos andaimes, palcos, coberturas e outras 
estruturas, no caso dos servicos descritos no subitem 3.04 da Lista de 
Services do Anexo I; , 

· III - da execucao da obra, no caso dos services descritos no 
subitem 7.02 e 7.17 da Lista· de Services do.Anexo I; · 

.· · IV - da demolicao, no caso dos services descritos no �ubitem 
7.04 da Lista de Services doAnexo I; 

V - das edificacoes em geral, estradas, pontes, portos e 
congeneres, no caso dos services descritos no subitem 7.05 da Lista de 
Services do Anexo I; 

VI - da execucao da varricao, coleta, remocao, incineracao, 
tratamento, reciclagem, separacao e destinacao final de lixo, rejeitos e outros 
residues quaisquer, no caso dos services descritos no subitem 7.09 da Lista 
de Services do Anexo I; · 

VII·_ da execucao d_a limpeza, manutencao e conservacao de 
vias e logradouros publicos, im6veis, chamines, piscinas, parques, jardins e 
congeneres, no caso dos. services descritos no subitem 7.10 da Lista de 
Services do Anexo I; , 

VIII - da execucao da decoracao e jardinagem, do carte e poda 
de arvores, no caso dos services descritos no subitem 7 .11 da Lista de 
Services do Anexo I; 

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer 
natureza e de agentes fisicos, quimicos e biologicos, no caso dos servicos 
descritos no subitem 7.12 da Lista de Servi9os do Anexo I; 
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X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubacao 
e · congeneres, no caso dos services descritos no subitem 7 .14 da Lista de 
Services do Anexo I; 

XI - da execucao dos services de escoramento, contencao de 
· encostas e congeneres, no caso dos servicos descritos no subitem 7 .15 da 
Lista de Servicos do Anexo I; · 

. XII - da limpeza e dragagem, no caso .dos services descritos 
no subitem 7.16 da Lista de Services do Anexo I; 

XIII - onde .o bem estiver guardado ou estacioriado, no caso 
dos services descritos no subitem 11.01 da Lista de Services do Anexo I; 

XIV - dos ·bens ou do domicilio das pessoas vigiados, 
segurados ou rnonitorados, no caso dos services descritos no subitem 11.02 
da Lista de Services do Anexo I; 

XV do armazenamento, dep6sito, carga, descarga, 
arrumacao � guarda do bem, no caso dos services descritos no subitem 
11. 04 da Lista de Services do Anexo I; 

XVI da execucao dos · services de diversao, lazer, 
entretenimento e congeneres, no caso dos services descritos nos subitens do 
item 12, exceto o 12: 13, da Lista de Services do Anexo I; ' 

XVII - do Municipio onde esta sendo e:X:ecutado o transporte, 
no caso dos services descritos pelo subitem 16.01 da Lista de Services do 
Anexo I; , 

XVIII - do estabelecimento do tornador da mao-de-obra ou, na 
falta de estabelecimento, onde, ele estiver domiciliado, no caso dos services 
descritos pelo subitem 1 7 .05 da Lista de Services do Anexo I; 

· XIX. - da feira,. exposicao, congresso ou congenere a que se 
referir o planejamento.. organizacao e administracao, no caso dos services 
descritos pelo subitem 17.09 da Lista de Services do Anexo I; 

xx - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviario, 
ferroviario ou metroviario, no caso dos services descritos pelo item 20 da 
Lista de Services do Anexo I. 

Paragrafo unico. Considera-se ocorrido o fato gerador e 
devido o imposto ao Municipio de Penaforte: · 

I - quando a ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 
condutos de qualquer natureza, localizados em seu territ6rio, forem objetos 
de locacao, sublocacao, arrendamento, direito de passagem 6u permissao de · 
USO, cornpartilhado OU nao, Conforme subitem 3.03 da Lista de Services do 
Anexo I; · 

II - quando a rodovia localizada 'em seu territorio for objeto 
dos services citados no subitem 22.01 da Lista de Services do Anexo I. 

Art. 223. Considera-se estabelecimento prestador todo e 
qualquer local onde sejam planejados, organizados, contratado , 
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administrados, fiscalizados, executados ou de qualquer forma desenvolvidos 
os services, total ou parcialmente,.de modo permanente ou temporario, e que 
configure unidade economica ou profissional. 

Art. 224. Cada estabelecimento I do mesmo contribuinte e 
considerado aut6nomo para efeito de pagamento do imposto relative aos- 
services prestados, respondendo o contribuinte pelo imposto, bem como por 
acrescimos e multas referentes a qualquer um deles. 

Art. 225. Sao irrelevantes · para caracterizar o 
estabelecimento as denorninacoes de sede, filial, agencia, , posto de 
atendimento, sucursal, escrit6rio de representacao ou contato ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas. 

Art. 226. Salvo disposicao em contrario, considera-se 
ocorrido o fato gerador do 188 no momento da prestacao do service. 

§ 1 °. Nos services de duracao continuada, quando for 
convencionada a medicao por etapas, considera-se ocorrido o fato gerador na 
medicao efetuada. 

§ 2°. Na hip6tese do paragrafo anterior, em riao sendo 
cumprida a etapa, considera-se ocorrido. o fato gerador na ocasiao de 
qualquer especie de avaliacao do service. 

SEQ.AO 11· 
DA NAO INCIDENCIA 

Art.· '2'27. 0 ISS nao incide sobre: 
I - a exportacao de service para o exterior do Pais; 
II - a prestacao de servico em relacao de emprego, dos 

trabalhadores avulsos, dos diretores' e membros de conselho consultivo ou 
de conselho fiscal de sociedades e fundacoes, bern como dos s6cios-gerentes 
e dos gerentes-delegados; - 

· III i, o valor intermediado no mercado de titulos e valores 
mobiliarios, o valor dos dep6sitos bancarios, o principal, juros e acrescimos 
moratorios relativos . a operacoes de credito realizadas por instituicoes 
financeiras. 

· IV - os services prestados por pessoa fisica domiciliada no 
Municipio de-Penaforte cujo valor seja inferior a R$ 100,00 (cem reais) 

Paragrafo unico. Nao se enquadram no disposto no inciso I os 
services desenvolvidos neste Municipio, cujo resultado aqui se verifique, 
ainda que o pagamento seja feito por residenteno exterior. 
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SE(;AO III 
DO SUJEITO PASSIVO EDA RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 

Art. 228. Contribuinte e . a pessoa fisica ou juridica 
prestadora de service. 

, Art. -229. Sao responsaveis tributaries por substituicao, pela 
retencao e pelo recolhimento do ISS devido sobre todos os services por eles 
tomados: · 

I - as entidades da administracao publica direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da.Uniao, dos Estados e dos Municipios; 

II - as - empresas concessionarias dos services de energia 
eletrica, telefonia e distribuicao de agua; 

III - os bancos e demais entidades financeiras; 
IV - as seguradoras; 
V - as agencias de propaganda; 
VI - as companhias de. aviacao; 
VII - os estabelecimentos e instituicoes de ensino; 

· VIII - as empresas industriais, atuantes no ramo de laticinio, 
agropecuaria, alimentos, curtume, producao · e beneficiamento de 6leo, e 
atividades similares; 

IX - as empresas cooperativas; 
X - os conselhos regionais, os sindicatos de . classe, 

associacoes e clubes recreativos; 
XI - as empresas de comunicacoes, radiodifusao, jornais e 

televisao; 
XII - as empre.sas · importadoras e exportadoras; 
XIII - os armazens em geral e silos; ' 
XIV - os shopping centers; 
XV - as empresas produtoras e distribuidoras de derivados de 

petr6leo;· 
XVI as empresas construtoras, incorporadoras e 

empreiteiras; 
XVII - os hipermercados; 
XVIII - as empresas que · explorem services de planos de 

saude, assistencia medica, odontol6gica e hospitalar, atraves de planos de 
medicina em grupos e convenics; 

XIX - as empresas de sociedades de creditos, investimentos e 
financiamentos, credito imobiliario, poupan<;a e emprestimos; ' 

XX - as empresas que atuam no ramo da informatica; 
XXI - as empresas de transporte de passageiros e cargas; 
XXII - os condominios; 
XXIII - oshospitais e as clinicas privadas; 
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. ....,, e de cambio; 
XXIV - as empresas corretoras de titulos e valores mobiliarios 

XXV - as ernpresas destilarias e usinas -de alcool e acucar; 
, XXVI - as empresas administradoras de cons6rcio; 

XXVII - a empresa organizadora, promotora, proprietaria ou 
responsavel pelo estabelecimento -onde se realizam bailes, shows, festivais, 
recitais e congeneres, inclusive espetaculos, que sejam tambern 
transmitidos, mediante ·compra de direitos para tanto, pela televisao ou pelo 
radio; 

XXVIII - as empresas e entidades que exploram loterias e 
outros jogos, inclusive apostas; 

XXIX - as agencias de turismo; 
XXX - as imobiliarias; 
XXXI - as empresas comerciais, atuantes no ramo de 

agropecuaria, reflorestamento, e atividades similares; 
XXXII - os frigorificos; 

_..__, 

-....J" 

r Art. 230. Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, sao 
responsabilizados pela retencao e pelo recolhimento do ISS: 

· I - - o tomador ou' intermediario de service proveniente de 
outro Pais ou cuja prestacao se tenha iniciado no exterior do Pais; 

II - a pessoa-juridica, ainda que imune ou isenta, tomadora 
ou intermediaria dos services descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 
7. 09, 7. 10, 7 .12, 7. 14, 7. 15, 7. 1 7, 11. 02, 1 7. 05 e 1 7. 09 da Lista de Services 
do Anexo I; 

·III - . o tomador do service inscrito no CAE, e o proprietario ou · 
administrador de obras de construcao civil, quando o prestador nao 
comprovar a sua inscricao no CAE ou deixar de emitir a nota ou recibo fiscal 
de services, estando obrigado a faze-lo .. 

Art. 231. Os responsaveis tributarios por substituicao de que 
trata esta subsecao ficam obrigados a reter na fonte o ISS devido. 

§ 1 °. Em se tratando de pessoa juridica de direito privado, a 
retencao devera efetivar-se no ato da ocorrencia da prestacao de service, 
fazendo-se o recolhimento aos cofres da Fazenda Publica Municipal. - 

§ 2°. Em. se tratando de orgaos da administracao direta e 
indireta da Uniao, Estados, Municipios, assim · .como suas empresas 
publicas, a retencao ·devera ocorrer no ato do pagamento da prestacao de 
service, fazendo-se o recolhimento aos cofres da Fazenda Publica Municipal. 

§ 3°. A retencao na fonte de que trata o caput deste artigo 
incidira, tambem, sobre a atualizacao monetaria dos valores dos services 
executados, quando houver. 
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_ § 4°. A retencao na fonte nao abrange os contribuintes que 
tenham efetuado o recolhimento do imposto por estimativa de receita, exceto 
quando nao comprovarem esta modalidade de tributacao, 

§ 5°. A comprovacao de que trata o paragrafo anterior devera 
ser feita pelo prestador de services, atraves da apresentacao de docu�ento 
expedido pela reparticao fiscal competente. 

§ 6°. A nao retcncao do montante do impasto a ·que se ref ere 
o caput deste artigo, nao eximira o resporisavel, do recolhimento .do imposto 
devido. 

Art. 232. 0 regime de responsabilidade tributaria por 
substituicao, quando: 

I - houver, por parte do tomador de service, a retencao e o 
recolhimento do ISS, substitui, totalmente, a responsabilidade tributaria do 
prestador de service; 

II - nao houver, por parte do tomador de service, a retencao e 
o recolhimento do ISS, nao exclui, parcial ou totalmente, a responsabilidade 
tributaria do prestador de service. · 

Art. 233. Sao responsaveis tributaries solidarios, com os 
respectivos prestadores de services, pelo recolhimento do ISS: 

I - a pessoa que tenhainteresse comum na situacao da qual 
se origine a obrigacao principal; 

-Il - as pessoas expressamente designadas por lei._ 
Paragrafo unico. A solidariedade referida neste artigo nao 

comporta beneficio de orderri. 

SE(;AO IV 
DA BASE DE CALCULO 

Art; 234. A base de calculo do ISS e o preco total do service 
prestado por pessoa fisica ou juridica. 

Paragrafo unico. Incluem-se na base de calculo OS materiais e 
as mercadorias a serem ou que tenham sido utilizados na prestacao dos 
servicos, sem nenhuma deducao, inclusive de subempreitadas, abrangendo 
tudo o que for cobrado em virtude da prestacao do service, em dinheiro, 
bens, services ou direitos, seja na conta ou nao, inclusive a titulo de 

.reembolso, de ressarcimento, de reajustamento ou de outro dispendio de 
qualquer natureza, independentemente do seu efetivo pagamento. 

Art. 235. Quando os 'servicos descritos pelo subitem 3.03 da 
Lista de Services do Anexo I forem prestados · no territorio deste e de outro 
Municipio, a base de calculo sera proporcional, conforme o caso, a extensa- er--- 
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da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de 
qualquer natureza, ou ao numero de pastes, existentes neste Municipio. 

Art. 236. A base calculo para a incidencia do ISS, sabre a 
construcao civil de edificacoes, em se tratando de pessoas fisicas, 
cadastradas ou nao e/ou pessoas juridicas nao cadastradas no Municipio, 
sera calculada com base nos valores de Mao-de-o bra para construcao civil, 
segundo o tipo e a categoria da Edificacao, por metro quadrado, e o 

· lancamento se dara antecipadamente, pela autoridade competente, de 
acordo com o disposto nesta Lei. 

§ 1 °. 0 recolhimento do impasto de que trata o ca put deste 
artigo, e de responsabilidade .do proprietario da obra, devendo ser efetuado 
antes da liberacao do Alvara de Construcao. 

§ 2°. Na conclusao da obra, havendo divergencia entre o 
projeto aprovado e a construcao executada, a diferenca do ISS 

· antecipadamente lancado e recolhido, devera ser exigida do proprietario do 
im6vel, mediante lancamento de oficio pela autoridade competente, antes da 
liberacao da carta de Habite-se. 

§ 3°. A liberacao da Carta de Habite-se, ocorrera ap6s a 
efetiva comprovacao do recol_himento do ISS ou, havendo parcelamento do 
impasto, ap6s a sua quitacao. 

§ 4°. A liberacao do Alvara de Construcao OU da Carta de 
Habite-se, somente sera realizada, se nao existir debitos incidentes sabre o 
im6vel em questao. 

Art. 237. Nao sendo o preco do servico desde logo conhecido 
ou na ocorrencia da prestacaogratuita, sera adotado o corrente na praca. 

§ 1 °. Na hipotese de calculo efetuado na forma do caput deste 
artigo, qualquer diferenca de preco que venha a ser efetivamente apurada, 
acarretara a exigibilidade do impasto sobre o respectivo montante. 

· § 2°. Inexistindo preco corrente na praca, a base de calculo 
sera fixada pela autoridade fiscal, levando-se em · con ta os elementos 
corihecidos ou apurados, ou a estimativa do respective preco feita com base 
no proveito, na utilizacao ou a colocacao do objeto da prestacao do service. 

Art 238. 0 preco minima de determinados tipos de services, 
para efeito de base de calculo, pode ser fixado em pauta de referencia fiscal, 
expedida pela autoridade competente responsavel pela fiscalizacao da 
incidencia do tributo, que reflita o corrente na praca, 
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SEQ.AO W 
DAALiQUOTA 

Art. 239. As aliquotas a serem aplicadas sobre a base .de 
calculo do ISS sao as seguintes: ' 

I - 2;0% (dois por cento) para services de saude, assistencia 
medica e assistencia social; 

II - 2,0% (dois por cento) para os services de educacao, 
ensino, orientacao pedag6gica e educacional, instrucao, treinamento e 
avaliacao pessoal de qualquer grau ou natureza; 

III. - 3,0?/o (tres por cento) para os services de cornposicao 
grafica, fotocomposicao, clicheria, ·zincografia, litografia, fotolitografia; 

. IV - 5,0% (cinco por cento) para demais itens da lista de 
services. 

S�QAO VI 
DO LANQAMENTO 

. Art. 240. 0 lancamento sera e_fetuado, conforrne o caso, em 
uma das seguintes modalidades:· 

I - por hornologacao; 
II - mediante declaracao do proprio contribuinte, devidamente 

protocolada; 
III - de oficio. 
§ 1 °. 0 lancamento sera efetuado na forma e nos prazos 

estabelecidos em regulamento, tendo como base. os dados constantes no 
CAE. 

§ 2°. Sempre que julgar necessario, a correta administracao 
do tributo, 0 orgao fazendario competente. podera notificar O contribuinte 
para, no prazo regulamentar, fornecer declaracoes sobre as prestacoes de 
services, com base .nas quais podera ser lancado o imposto. 

§ 3°. A Fazenda Publica Municipal; atendendo a requisitos 
estabelecidos em regulamento, podera efetuar o lancamento por estimativa 
ou arbitramento. 

§ 4°. 0 lancamento do imposto sera efetuado por estimativa, 
Conforme valores da base de calculo da prestacao de services, levando-se em 
conta certas categorias de profissicnais e em funcao de dados . nao 
declarados polos ,contribuintes, enquanto nao apurados pela Fazenda 
Publica Municipal. 

PENAFORTE 
GOVERNO MUNICIPAL 
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SEQ.AO VII 

DO RECOLHIMENTO 

Art. 241. O ISS sera _ recolhido, pelo contribuinte ou 
responsavel, mediante DAM emitido pelo Departarnento de Tributacao, 
Arrecadacao e Fiscalizacao, 

Paragrafo unico. E facultado a Fazenda Publica Municipal, 
considerando a peculiaridade de.cada atividade, adotar vencimento diferente 
do estabelecido no regulamento, determinando que o recolhimento se faca 
antecipadarnente, operacao por operacao, ou por estimativa, em relacao aos 
services de determinado periodo. 

Art. 242. Os responsaveis tributaries substitufos, a que se 
referem os Arts. 229 e :'.?30 deste C6digo, estao obrigados ao recolhimento 
integral do imposto devido, multa e acrescimos legais, independentemente de 
ter. sido efetuada sua retencao na fonte. 

§ 1 °. Para fins de recolhimento considerar-se-a ·efetuada a 
retencao: 

I - no ato da ocorrencia do fato gerador da prestacao de 
service, quando se tratar de pessoa fisica OU juridica de direito privado; . 

. II - no ato do pagamento da prestacao de service, quando se. 
tratar de orgaos da adrninistracao direta e 'indireta da Uniao, Estados, 
Municipios, assim como suas Empresas Publicas . 

§ 2°. 0 responsavel tributario substituto devera fornecer 
recibo, no ato da rctencao do ISS, ao contribuinte. 

SEQ.AO VIII 
DAS OBRIGAQOES ACESSORIAS 

Art. 243. Todas · as pessoas fisicas ou juridicas, ainda que 
nao possuam a qualidade de sujeito passivo do. ISS, ficam sujeitas ao 
cumprimento das obrigacoes previstas neste C6digo. 

§ 16. A legislacao tributaria podera prever outras obrigacoes 
acess6rias, visando atender aos interesses da Fazenda Publica Municipal. 

§ 2°. O disposto neste. artigo aplica-se as pessoas fisicas ou 
juridicas imunes ou isentas. 

Art; 244. 0 Secretario de Financas, mediante informacao do 
Departamento de Tributacao Arrecadacao ·e Fiscalizacao, atendendo as 
peculiaridades da atividade exercida pelo contribuinte e aos interesses da 
Fazenda Publica Municipal, podera auforizar: 

I - a adocao de modelos especiais de livros e documentos 
fiscais; 
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II - a utilizacao de regime especial para a ernissao de nota 
fiscal de services e recibo fiscal de service; 

III - a escrituracao, em regime especial, dos livros fiscais. 

Art. 245. Sem prejuizos das demais disposicoes previstas 
neste C6digo, o sujeito passivo do ISS que exerca suas atividades, com ou 
sem estabelecimento fixo, habitual ou temporariamente, individualmente ou 
em sociedade, fica obrigado a efetuar sua inscricao . no Cadastro de 
Atividades Econ6micas - CAE, bem como comunicar quaisquer alteracoes 
nos dados cadastrais. 

- . Paragrafo unico. 0 sujeito passivo e obrigado a inscrever no 
CAE, cada um dos seus estabelecimentos, antes do inicio de sua atividade. 

Art. 246. Obedecido o disposto neste C6digo, fica obrigado o 
sujeito passivo do ISS a informar o encerramento de suas atividades, 
solicitando a baixa permahente ou ternporaria de sua inscricao, cbnforme 
caso. 

Art. 24.7. Os contribuintes do ISS sao obrigados: 
· _I - a manter escrita fiscal destinada ao .registro dos services 

prestados, ainda que isentos ou nao tributados; 
II - a emitir nota fiscal de service, se pessoa juridica; 
III - a emitir recibo fiscal 'de service, se pessoa fisica . 
Paragrafo unico. Na forma do regulamento o Fazenda Publica 

Municipal podera: 
I - exigir a ernissao de outros docurnentos fiscais; 
II -· dispensar a: manutencao de determiriados livros ou 

documentos, tendo em vista a natureza dos services. 

Art. 248. Cada estabelecimento do mesmo contribuinte e 
considerado aut6nomo para efeito da manutencao de livros e documentos 
fiscais relatives a prestacao de services por ele · ef etuada, respondendo o 

. contribuinte pelas .penalidades referentes a qualquer deles. 
§ 1 °. Salvo a hip6tese de inicio de· atividade, os livros novos 

somente serao autenticados, mediante a apresentacao dos livros a serem 
encerrados. 

§ 2°. Sao obrigados a autenticar o termo de encerramentov.os 
estabclccimentos. que finalizarem suas atividades. 

J 

Art. 249. A legislacao tributaria municipal definira os 
procedimentos de escrituracao e os atributos e modelos de livros, notas 
fiscais e demais documentos a serem obrigatoriarnente utilizados pelo sujeito 
passivo, inclusive as hip6teses de utilizacao de sistemas eletr6nicos 

I 

processamento de dados. 
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§ 1_0• 0 regularnento podera dispor sobre a simplificacao de 
escrituracao tendo em vista a natureza dos services. 

. § 2°. Constituem instrumentos auxiliares da escrita tributaria 
os livros de contabilidade geral do contribuinte, tanto os de uso obrigat6rio 
quanto os auxiliares, os docurnentos fiscais, as guias de pagarnento do 
imposto e demais documentos ainda · que . pertencentes ao arquivo de 
terceiros, que se relacionem direta ou indiretamente com os lancamentos 
efetuados na escrita fiscal ou comercial do contribuinte ou -responsavel. 

Art. 250. Os. livros e os documentos fiscais devem ser 
mantidos no estabelecimento do sujeito passivo ou em local habilitado para 
dete-los, mediante previa autorizacao da Fazenda Publica Municipal. 

Art. 251. Devem ser conservados durante o prazo de 5 
(cinco) anos, contados a partir do mes de janeiro do exercicio seguinte ao da 
autenticacao do termo de encerramento, os livros fiscais e comerciais, bem 
como os documentos fiscais nele lancados, para fins de exibicao ·obrigat6ria 
a Fazenda Publica Municipal. 

I Art. 252. Os livros ou docum�ntos fiscais extraviados ou a 
inutilizados devem ser comunicados, por' escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data da ocorrencia, ao Departamento de Tributacao, 
Arrecadacao e Fiscalizacao do Municipio. 

· § 1 °. Na comunicacao formulada devera conter: 
I - as circunstancias de fato; 
II - esclarecimentos se houve ou nao registro policial; 
III Identificacao das notas . fiscais extraviadas OU 

inutilizadas; 
IV - responsabilidade civil e criminal pelos danos que causar 

V - informacao da possibilidade de reconstituicao da. escrita, 
_que devera ser efetuada no prazo maximo de ate 30 (trinta) dias, contados da 
data da ocorrencia, sob pena de arbitramento por parte do Departamento de 
Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao do Municipio .. 

§ 2�. Publicar edital sobre o fato, em jornal oficial ou no de 
maior circulacao do Muriicipio . 

· § 3°. A autorizacao de novas notas fiscais fica condicionada 
ao curnprimento das exigencias estabelecidas neste artigo. 

§ 4°. A autenticacao de novos livros fiscais fica condicionada 
ao cumpriment? das exigencias estabelecidas neste artigo. 

-PENAFORTE 
GOVERNO MUNICIPAL 
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SEQAO IX 
DASMULTAS 

' 
1 'Art,. 253. Sem prejuizo das demais penalidades previstas 

neste C6digo, o infrator das norrnas pertinentes ao ISS estara sujeito as 
seguintes multas, que sempre serao aplicadas sem abuse de Autoridade e 
desvio de conduta: 

I - infracoes relacionadas com o recolhimento do impasto: 
a) deixar, 0 contribuinte OU responsavel solidario, de pagar 

·OU pagar a menor o impasto: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do 
impasto devido; 

b) deixar, o responsavel tributario substituto, de pagar ou 
pagar a menor o impasto, ca�o nao tenha efetuado a sua retencao: multa de, 
50% (cinquenta por cento) do valor do impasto devido; 

c) deixar, 0 responsavel tributario substitute, de pagar OU 
pagar a menor o impasto retido: multa de 100% (cem por cento) do valor do 
impasto devido; 

- II - infracoes relacionadas com a escrituracao e o livro fiscal: 
a) utilizar livro fiscal sem · a devida autenticacao da Fazenda 

Publica Municipal: multa de R$ 100,00 (cem reais) por livro utilizado; 
b) deixar de autenticar o termo de encerramento do livro, . 

junto a Fazenda Publica Municipal, quando do encerramento das atividades 
da empresa: multa de R$ 100,00 (cem reais] por livro utilizado; 

· c) deixar de escriturar o livro fiscal no prazo do regulamento: 
multa de R$ 140,00 (cento e. quarenta reais) por livro nao escriturado; · 

d) escriturar o .livro fiscal por sistema mecanizado, eletr6nico 
ou de processamento de dados, sem a previa autorizacao da Fazenda Publica 
Municipal: multa de R$ 100,00 (cem reais) por livro; 

e) escriturar em forma .ilegivel ou com rasuras o livro fiscal: 
multa de R$ 40,00 (quarenta reais) por mes ilegivel ou rasurado; 

f) exercer . atividade sem possuir quaisquer dos livros 
previstos na Iegislacao, quando inscrito no CAE e obrigado a escriturar livro 
fiscal: multa de R$ 140,00 (cento. e quarenta reais) por mes ou fracao de 

-mes; 
g) deixar de· re-escriturar o livro fiscal, nos casos de 

inutilizacao, extravio, furto e roubo, na forma e prazo do regulamento: multa 
de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por mes nae re-escriturado; 

hf deixar de manter o livro fiscal no estabelecimento, · ou em 
local habilitado para dete-lo sem previa 'autorizacao da Fazenda Publica 
Municipal: multa de R$ 140,QO (cento e quarenta reais) por livro; 

i) deixar de conservar o livro fiscal, apes a autenticacao do 
termo de encerramento, pelo prazo estipulado nestaLei: .multa de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) por livro; 
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III - infracoes relacionadas com os documentos fiscais: 
a) utilizar documento fiscal sem a devida autorizacao da 

Fazenda Publica Municipal: multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por 
documento fiscal; . 

b) emitir nota fiscal, recibo fiscal ou quaisquer outros 
documentos fiscais por sistema mecanizado, eletronico ou de processamento 
de dados, sem previa autorizacao da Fazenda Publica Municipal: multa de 
R$ 100,00 (cem reais) por nota, recibo ou documento fiscal emitido; 

c) deixar, ap6s a ernissao da nota fiscal, de retornar ao orgao 
fiscal competente a via da Fazenda Publica Municipal, conforme disposto na 
Iegislacao tributaria: multa de R$ 100,00 (cem reais):por nota fiscal; 

d) deixar de manter o documento fiscal no estabelecimento 
ou em local habilitado para dete-lo sem previa autorizacao da Fazenda 
Publica Municipal: multa de R$ 40,00 (quarenta reais); . 

e) deixar de conservar o documento fiscal escriturado no livro 
fiscal, pelo prazo estipulado nesta lei: multa de R$ 30,00 (trinta reais) por 
documento fiscal; 

f) deixar, o contribuinte desobrigado da escrita fiscal, de 
conservar o documento fiscal, pelo prazo estipulado nesta lei: multa de R$ 
100,00 (cem reais) por documento fiscal; 

g) manter ou utilizar documento fiscal com numeracao e serie 
em duplicidade: multa de R$ 500,00 (quinhentos reais); . 

h) emitir documento fiscal. nao previsto para a operacao, 
conforme disposto no regulamerito: multa de R$ 60,00 (sessenta reais) por 
documento fiscal emitido; ' 

i) deixar de emitir documento fiscal por ocasiao da prestacao 
de servico tributada: multa de 100% (cem por cento) do impasto devido por 
documento fiscal omitido; · 

j) deixar de emitir docurnento fiscal por ocasiao da prestacao 
·de service isenta, imune ou nao .tributada: multa de 5% (cinco por cento) do 
valor da operacao por documento fiscal omitido; 

1) emitir documento fiscal com simulacao, _falsidade,. ou 
divergencias de dados entre as vias: multa de 100% (cem por cento) do 
impasto apurado na operacao; 

m) .emitir documento fiscal preenchido de forma ilegivel ou 
com rasuras: multa de R$ 40,00 (quarenta .reais] po:i- documento fiscal; 

. . . n) etnitir documento fiscal sem apor a pr6pria inscricao 
, municipal: multa de 50% (cinquenta por cento) do impasto devido no 

documento fiscal; 
o) emitir docurnento fiscal em rrumero de vias inferior ao 

_ exigido no regulamento: multa de 50% {cinquenta por cento) do imposto 
apurado no documento fiscal; 

l 
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, 
b) declarar informacoes com simulacao, falsidade, e no caso 

de reincidencia no preenchimento incompleto · das declaracoes fiscais: multa 
de R$ 300,00 (trezentos reais) por declaracao; 

c) deixar de declarar ao. orgao fiscal competente, no prazo do 
regulamento, a inutilizacao, extravio, furto ou roubo de livro fiscal: multa de 
R$ 100,00 (cem reais] a R$ 400,00 (quatrocentos reais) por declaracao, 
dependendo da gravidade da falta; 
· d) deixar de declarar ao orgao fiscal competente, no prazo do 
regulamento, a inutilizacao, extravio, furto ou roubo de documento fiscal: 
multa de R$ 100,00 (cem reais), por documento; 

e) fazer publicacao falsa de inutilizacao, extravio, furto ou' 
roubo de livro ou documento fiscal: multa de R$ 400·,oo (quatrocentos reais] 
a R$ 1.000,00 (mil reais) por publicacao,: dependendo da gravidade da falta; 

.V - .infracoes relacionadas com as infracoes de terceiros: 
a) imprimir, o estabelecimento grafico ou congcnere, 

documento fiscal para si OU para terceiro sem previa autorizacao da Fazenda 
Publica Municipal: multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuizo da 
acao penal cabivel; ' 

. � , . p) -dar, a via do documento fiscal, destinacao - divetsa da 
indicada na mesma: rnulta de 50% (cinquenta por cento) do imposto apurado 
no documento fiscal; 

q) mandar imprimir documento fiscal sem previa autorizacao 
da Fazenda Publica Municipal: multa, · de . R$ 100,00 (cem reais) por 
documento fiscal; 

r) emitir documento fiscal ap6s a data de validade do mesmo: 
multa de 50% (cinquenta por cento] do imposto apurado no documento 
fiscal; 

s) emitir documento fiscal declarado como inutilizado ou 
extraviado: multa de R$ 100,00 (cem reais) por documento fiscal; 

t) falta da devolucao da via da N ota Fiscal destinada a 
Fazenda Publica Municipal, pelos desobrigados da escrita fiscal e declaracao 
fiscal, .no prazo Regulamentar: multa de R$ 100,00 (cem reais), por Nota 

. Fiscal nao devolvida no prazo; 
u) extravio de Nota Fiscal, independentemente de 

recuperacao da escrita fiscal: multa de R$ 100,00 (cem reais), por Nota 
Fiscal extraviada; 

v) falta de comunicacao a Autoridade Fazendaria de extravio 
de Nota Fiscal ou .Documento Fiscal: multa de R.$ 100,00 (cem reais}, pela 
nao cornunicacao do extravio; _ 

IV - infracoes relacionadas com as declaracoes fiscais: 
a) deixar de apresentar as declaracoes, relativas ao ISS, 

exigidas na forma do regulamento: multa de R$ 200,00 (duzentos .. reais) por 
declaracao; 
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b) dei.xar, 0 terceiro, de fornecer as informacoes OU 
documentos relativos ao sujeito passivo ou referentes a apuracao do ISS, 

· quando notificado pela Fazenda Publica Municipal : multa de R$ 5.00,00 
(quinhentos reais) por notificacao; 

VI.:. infracoes relacionadas com o procedimento fiscal: 
'a) deixar, o sujeito passivo, de apresentar inforrnacoes, livros, 

documentos fiscais, contabeis e comerciais, ou de atender quaisquer outras 
solicitacoes, dentro do prazo da notificacao: multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais); 

b) desacatar a. autoridade fiscal, impedimenta da acao 
fiscalizadora ou embaraco ou · dificultacao, · por · quaisquer meios, da 
realizacao do trabalho fiscal, bem como a nao prestacao de informacoes 
regularmente solicitadas, a nae regularizacao das infracoes notificadas, por 
agente da Fazenda Publica Municipal· ou autoridade da Secretaria · de 
Financas do _Municipio: multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 1.000,00 
(mil reais), dependendo da gravidade da infracao e sem prejuizo da aplicacao 
de qualquer outra penalidade cabivel por infracao a esta Lei ou da 
apresentacao da informacao ou exigencia. notificada, sem abuso de poder e 
desvio de conduta. 

VII - utilizar, em proveito proprio ou de terceiro, quaisquer 
documentos falsos ou contendo inforrnacao falsa, para producao de qualquer 
efeito fiscal: multade R.$ 500,00 (quinhentos reais); . 

· · § 1 ° As multas corresponderao a 50% (cinquenta por cento) 
do previsto neste artigo, quando aplicadas a pessoa fisica. 

§ 2° O disposto no paragrafo anterior, nae se aplica as 
_pessoas·fisicas equiparadas as pessoas juridicas na forma deste C6digo. 

TITULO III 
( 

DASTAXAS 
CAPiTULO I 

DAS DISPOSIQOES GERAIS 

Art'. 254. As taxas de competencia do Municipio decorrem: 
I - em razao do exercicio regular do poder de policia; 
II - . pela utilizacao, efetiva OU potencial, de services publicos 

especificos e divisiveis, prestados ao contribuinte oupostos a sua disposicao. 
§ 1 °. Considera-se regular o exercicio do poder de policia 

quando desempenhado pelo orgao competente nos limites da lei aplicavel, 
com observancia do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 
como discricionaria, sem abuso ou desvio de poder. 

§ 2°. Considera-se poder de policia a atividade da 
administracao publica que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a pratica de ato ou a .abstencao de fato, em de 
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interesse publico concernente a seguranca, a higiene, a ordem, aos 
costumes, a disciplina da producao e do mercado, ao exercicio de atividades 

·econ6micas dependentes de concessao ou autorizacao do Poder Publico, a 
tranquilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 

Art. 255. Os services publicos consideram-se: 
I - utilizados pelo contribuinte: 
a) efetivamente, quando por ele usufruidos a qualquer titulo; 
b) potencialmente, quando, sendo de utilizacao compuls6ria, 

sejam postos a sua disposicao mediante atividade administrativa em efetivo 
funcionamento; · 

II - especificos, quando possam ser destacados em unidades 
aut6nomas de .intervencao, de utilidade ou de necessidade publicas; 

III divisiveis, quando suscetiveis de utilizacao, 
separadamente, por parte de cada um dos seus usuarios. 

Art. 256. E irrelevante para a incidencia das taxas: 
I - em razao do exercicio do poder de policia: 
a) o cumprimento de quaisquer exigencias legais, 

regulamentares ou administrativas; 
b) a licenca, a autorizacao, a permissao ou a concessao, 

outorgadas pela Uniao, pelo Estado OU pelo _Muni,cipio; . . 
c) a existencia de estabelecimenfo fixo, ou de exclusividade, 

no local onde e exercida a atividade; · · 
d) a finalidade ou o resultado econornico da atividade ou da 

exploracao dos locais; 
e) o efetivo funcionamento da atividade ou a efetiva utilizacao 

dos locais; 
f] o recolhimento de precos, de tarifas, de emolumentos e de 

quaisquer outras importancias eventualmente exigidas, inclusive para 
expedicao de alvaras, de licencas, de autorizacoes e de vistorias; 

· g) o' desempenho efetivo da fiscalizacao; · 
II - pela utilizacao, efetiva ou potencial, de services publicos 

especificos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposicao, 
que OS referidos services publicos sejam prestados diretamente, pelo orgao � 
publico; OU, indiretamente, por autorizados, per . perrnisaioriarios," por 
concessionarios ou por contratados do orgao publico, 

Art 257. Sempre que julgar necessano a correta 
administracao do tributo, o orgao Departamento de Tributacao, Arrecadacao 
e Fiscalizacao podera notificar o contribuinte para, no prazo de 15 (quinze 
dias), prestar quaisquer informacoes.icom base nas quais podera ser lan 
a taxa respectiva. · · ' · �- 
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Art. 258. Pelo exercicio regular do poder de 
cobradas as seguintes taxas: - 

I · - da Taxa de Fiscalizacao de Localizacao, 
Funcionarnento de Estabelecimento ou Atividade Econ6mica; 

� II - da Taxa de Fiscalizacao de Exercicio 
Ambulante, Eventual e Feirante; 

III - da Taxa de Fiscalizacao de Obra, 
Urbanizacao de Area Particular; 

IV - da Taxa de Fiscalizacao Sanitaria; 
V - da Taxa de Fiscalizacao Ambiental; 
VI - outras taxas previstas em lei especifica. 

policia, serao 

Instalacao e 
' 

de Atividade 

Instalacao e 

. '-" 

Art. 259. Pela utilizacao, efetiva ou potencial, de servico 
publico especifico e . divisivel, prestado ao contribuinte ou posto a sua 
disposicao pelo Municipio serao cobradas as seguintes taxas: 

I - da Taxa de Expediente; 
II - da Taxa de Services Diversos; 
III - outras taxas previstas em lei especifica. 

CAPiTULO II 
DA TAXA DE FISCALIZA<;Ao DE LO�ALIZA<;Ao, INSTALA<;Ao E 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO OU ATIVIDADE ECONOMICA 
SE<;A.O I . 

DA, INCIDENCIA 

Art. 260. A Taxa de Fiscalizacao de Localizacao, Instalacao e 
Funcionamento de Estabelecimento ou Atividade Econ6mica tern como fato 
gerador o desernpenho, pelo orgao competente, da fiscalizacao exercida sobre 
a localizacao, a instalacao, o funcionamento de estabelecimento ou atividade 
econ6mica, pertinente ao zoneamento urbano, em observancia as normas 

- . . . . murucipais. 

Art. 261. 0 fato gerador da Taxa de Fiscalizacao · de 
Localizacao, Instalacao e Funcionarnento de Estabelecimento ou Atividade 
Econ6mica considera-se ocorrido:: 

I - no primeiro exercicio: 
. a) na data da protocolizacao do pedido de inscricao no CAE; 
b]: na data de inicio das atividades, quando ficar constatada 

pela Fazenda Publica Municipal, no processo administrativo, que antes da 
peticao de inscricao no Cadastro Fiscal, ja se encontrava funcionando; 

. c) na data de inicio das atividades do estabelecimento, 
quando ficar constatada pela Fazenda Publica Municipal, em procedimento 
fiscalizat6rio, que o estabelecimento estava funcionando sem o pag to 
da taxa; 
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II - em 1 °. (primeiro) de janeiro, nos exercicios subsequentes; 
III - em qualquer exercicio, na data de alteracao de endereco, 

ou de atividade, ou de ambas. 

. ..__, 

Art. 262. A incidencia e o recolhirnento da Taxa de 
Fiscalizacao de Localizacao, Instalacao e Funciona:m:ento de Estabelecimento 
ou Atividade Econ6mica independe, alern do disposto no inciso -I do Art. 254, 
do carater permanente, eventual ou transitorio da atividade, 

Art. 263. Nenhum estabelecimento de producao, cornercio, 
industria, prestacao de services de qualquer natureza 01.i de quaisquer - 
outras atividades, quer seja pessoa fisica ou juridica, podera funcionar no 
Municipio, sem que tenham efetuado o pagamento da Taxa de Fiscalizacao 
de Localizacao, Instalacao e Funcionamerito de Estabelecimento ou Atividade 
Econ6mica, ressalvados os casos de isencao. 

SEGA.O H 
DAISENGA.O 

Art. 264. Sao 'isentas da Taxa de Fiscalizacao de Localizacao, 
. Instalacao e Funcionamento de Estabelecimento ou Atividade Econ6mica: 

I - as entidades sindicais e partidos politicos; 
II - as instituicoes -religiosas e de assistencia social sem fins 

lucrativos; 

I 
§ 2° Concedida a isencao, o contribuinte tera direito a 

mesma, enquanto durar as condicoes da concessao. 
§ 3°. Ressalve-se o direito da Fazenda Publica Municipal de. 

exigir a qualquertempo: 
I - a confirmacao das condicoes de isencao; _ 
II - a taxa ora dispensada, sempre que se apurar fraude ou 

dolo na documentacao ou nas informacoes prestados pelo contribuinte. 

III - os Orgaos da Administracao Direta da Uniao, dos 
Estados e dos Municipios, assim como as suas fundacoes e autarquias; 

IV � a associacao de moradores, clube de maes e clubes de 
servicos, legalmente · constituidos, desde que o im6vel seja · para os fins. 
sociais da entidade. 

§ 1 °. 'Para que se beneficie do disposto neste artigo, o 
contribuinte devera requerer a isencao ate o ultimo_ dia util do mes de 
Novembro do exercicio anterior aquele que se pretenda o beneficio, 
acompanhado dos documentos necessaries, exigidos na forma · do 
regulamen to. 
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SEC.A.O III 
DO SUJEITO PASSIVO 

, 
Art. 265. 0 sujeito passivo da Tax.a de Fiscalizacao de 

Localizacao, Instalacao e Funcionamento de Estabelecimento ou Atividade 
Econ6mica e a pessoa, fisica ou juridica, que se estabeleca ou exerca 
atividade econ6mica. 

.__, 
Art. 266. Sao solidariamente responsaveis pelo pagamento 

da Taxa de Fiscalizacao de Localizacao, Instalacao e Funcionamento de 
Estabelecimento ou Atividade Econ6mica: 

I - titulares da propriedade ou do dominio util ou da posse do 
bem im6vel onde esta localizado, instalado e funcionando.o estabelecimento, 
onde sejam instalados ou montados equipamentos ou uten;ilios usados na 
exploracao de services de bailes, shows e diversoes publicas e o locador 
<lesses equipamentos, desde que nao tenham informado o fato a Fazenda 
Publica Municipal; 

II - o promotor de feiras, exposicoes, eventos e congeneres; 
III - o proprietario, o locador ou o cedente de espaco em bem 

im6vel, com relacao as barracas, stands ou assemelhados. 

fracao de mes sera contada 

?:) 
� . c 

____,, 

____,, 

____,, 

___, 
-.._,/ 

-;» 

<:» 

___, 

-....../ 

........ 

-....../ 

___, 

-....../ 

<;» 

-- -- -- -- - 
___, 

-....../ 

SEC.A.O IV 
DO VALOR DA TAXA EDA OBRIGA9Ao ACESSORIA 

I . 
Art. 267. 0 valor da Tax.a. de Fiscalizacao de Localizacao, 

Instalacao e Funcionamento de Estabelecimento 0\1- Atividade Econornica 
sera determinado em funcao da natureza da atividade e correspondera ao 
estabelecido na Tabela 1, do Anexo II. 

Art. 268. Enquadrando-se o contribuinte em mais de uma 
� ' ' das atividades especificadas, sera utilizada, para efeito de calculo da Tax.a de 

Fiscalizacao de Localizacao, Instalacao e Funcionamento de Estabelecimento 
ou Atividade Econ6mica, aquela de maior valor. - . - 

Art. 269. A Tax.a de Fiscalizacao de Localizacao, Instalacao e 
Funcionamento ou Atividade Econ6mica de Estabelecimento sera devida 
integral e anualmente. / 

§ -1 °. No primeiro ano de inicio das atividades, a taxa sera 
devida proporcionalmente ao numero de meses a transcorrer em atividade. 

§ 2°. Nos anos subsequentes ao do inicio das atividades e 
inclusive no ano de encerramento do estabelecimento, a tax.a sera devida 
integralmente. .- , 

§ 3°. Para fins deste artigo, a 
como mes completo. 
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Art. 270. 0 DAM da Tax.a de Fiscalizacao de Localizacao, 
Instalacao e Funcionamento ou Atividade Econ6mica, devidamente quitada, 
devera ser juntada ao pedido de inscricao e alteracao cadastral, sob pena de 
indeferimento do mesmo. 

CAPiTULO III 
I - � DATAXA DE FISCALIZA(;AO.DE EXERCICIO DE ATIVIDADE 

AMBULANTE, EVENTUAL E FEIRANTE 
. . SE(;.AO I 

DA INCIDENCIA 
I - 

Art. 271. A Tax.a de Fiscalizacao de Exercicio de Atividade 
Ambulante, Eventual e Feirante tern como fato gerador o desempenho, pelo 
orgao competente, da fiscalizacao exercida sobre a localizacao, a instalacao e 

I 
o funcionamento_ de atividade ambulante, eventual e feirante, pertinente ao 
zoneamento, urbano, em observancia as normas municipais. 

- § 1 °. Considera-se atividade eventual a que e exercida em 
determinadas epocas do, ano, e em especial, as exercidas em exposicoes, 
feiras, festejos, comemoracoes OU outros acontecimentos, em locais 
autorizados pela Prefeitura. 

§ . 2°. Considera-se atividade ambulante a que e exercida 
individualmente, sem localizacao, instalacao ou estabelecimento fixo. 

§ 3°. Considera-se atividade feirante a que e exercida, · 
individualrnente · ou nao, nas feiras livres, em locais previamente 
determinados pela Prefeitura. 

§ 4°. 0 exercicio das atividades de ambulante, eventual ou 
feirante caracteriza-se pelo uso - de instalacoes removiveis, colocadas nas 
vias, nos logradouros ou nos locais de acesso ao publico, como veiculos, 
trailers, stands, balcoes, barracas, mesas, tabuleiros e demais instalacoes 
similares. 

Art. 272. 0 fato gerador da Tax.a de Fiscalizacao de Exercicio 
de Atividade Ambulante, -Eventual e Feirante considera-se ocorrido: 

I - na data da peticao em processo administrativo; 
II - na data de inicio da localizacao, instalacao ou 

funcionamento, quando ficar constatada pela Fazenda Publica Municipal: 
a) em procedimento administrative, que a pessoa, fisica OU 

juridica, ja estava exercendo a atividade eventual, ambulante ou de feirante, 
antes de protocolizar a peticao; 

b) em procedimento fiscalizat6rio, que a pessoa, fisica ou 
juridica, ja estava exercendo a' atividade eventual, ambulante ou de feirante, 
antes de pagar a taxa., 
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Art. 273. E obrigat6ria o pagamento da Taxa de Fiscalizacao 

de Atividade Ambulante, Eventual e Feirante, antes do inicio da atividade, 
rcssalvados OS CaSOS de isencao. 

SEf;.AO.II 
DAISENf;.AO 

Art. 274. Sao isentos da Taxa de Fiscalizacao de Exercicio de 
Atividade Ambulante, Eventual e Feirante: 

I - os · cegos, mutilados e idosos, assim considerados pelo 
Estatuto do Idoso, que exercerem comercio; 

II - os vendedores ambulantes de livros, jomais e revistas; 
III - os engraxates ambulantes; 
IV - os pequenos vendedores ambulantes de doces, frutas e 

verduras, oriundos da producao local. 
Paragrafo unico. A isencao nao abrangera os vendedores 

ambulantes de firmas ou empresas. 

SEf;.AO III 
DO SUJEITO PASSIVO 

_ Art. 275. 0 sujeito passivo da · Taxa de Fiscalizacao de 
Atividade Ambulante, Eventual e Feirante ea pessoa, fisica ou juridica, que 
exerca atividade ambulante, eventual ou feirante. 

Paragrafo unico. Respondem pela taxa de que trata este 
artigo, os vendedores ambulantes ou eventuais de posse de rnercadorias que 
pertencam a contribuintes que hajam pago a respectiva taxa. 

SEf;.AO IV 
DO VALOR DA TAXA 

Art. 276. A Taxa de Fiscalizacae de Atividade Ambulante, 
Eventual e Feirante sera determinada em -funcao da atividade e do periodo 
de exercicio da atividade, sendo que seu valor correspondera ao da Tabela 2, 
do Anexo II. 
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CAPiTULO IV 
DA TAXA DE FISCALIZAQ.A.O DE ogRA, INSTALAQ_.A.O E URBANIZAQ.A.O 

DE A.REA PARTICULAR 
SEQ.AO I 

DA INCIDENCIA 

Art. 277. A Taxa de Fiscalizacao de Obra, Instalacao e 
Urbanizacao de Area Particular tern corno fato gerador o desempenho, pelo . 
orgao competente, da fiscalizacao exercida sobre a execucao de obra, 
instalacao e urbanizacao de· area particular, pertinente a Lei de Uso e 
Ocupacao do Solo e ao Zoneamento Urbano, em observancia as normas 
murncipais. 

. '--' 

Art. 278. _O fato gerador da Taxa de Fiscalizacao de Obra, 
Instalacao e Urbanizacao de Area Particular considera-se ocorrido: 

\ 
' I. - na data de protocolizacao da peticao para execucao de 

obra particular, de qualquer natureza, em processo administrativo; 
II - na data do inicio da obra particular, de qualquer 

natureza, quando ficar constatada pela Fazenda Publica Municipal: · 
a) em procediment,o administrative, que a obra ja foi 

executada ou esta em execucao, antes de protocolizar a peticao; 
b) em procedimento fiscalizat6rio, que a obra ja foi executada 

OU esta em execucao, antes de pagar a taxa, 

Art. 279. Nenhuma construcao, reconstrucao, reforma, 
demolicao, instalacao de qualquer natureza ou urbanizacao em area 
particular' podera ser iniciada· sern previo pagamento da taxa. 

SEQAO II 
DAISENQAO 

, Art. 280. Estao isentas da -Taxa de Fiscalizacao de Obra, 
Instalacao e Urbanizacao de Area 'Particular: 

I' - a limpeza ou a pintura interna/ e externa de edificacoes, 
muros e grades; 

. II - · a construcao de passeios e logradouros publicos providos 
de meio-fio; 

III - a construcao de muros, inclusive a de contencao de 
encostas. 
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SE<;.AO III 
DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 28-1. 0 sujeito passivo da Taxa de Fiscalizacao de Obra, 
Instalacao e U rbanizacao de Area Particular e a pessoa, fisica ou juridica, 
que promova a execucao de obra, instalacao ou urbanizacao de area 
particular. · 

SE<;.AO IV 
DO VALOR DA TAXA EDA OBRIGA<;.AO ACESSORIA 

Art. 282. 0 valor da Taxa de Fiscalizacao de Obra, Instalacao 
e- Urbanizacao de Area Particular sera determinada de acordo corn a obra, 
instalacao ou urbanizacao a ser executada, sendo calculada conforme a 
Tabela 3, do Anexo II. 

. Art. 28�. 0 DAM da taxa, devidamente quitada, devera ser 
juntada ao pedido de execucao de obra, instalacao e urbanizacao de area 
particular, sob pena de indeferimento do mesmo. 

CAPITULO VI 
DA TAXA DE FISCALIZA<;.AO SANITARIA 

SE<;Ao l 
DA INCIDENCIA 

Art. 284. A taxa de vigilancia sanitaria, fundada no exercicio · 
do poder de policia do Municipio, tern corno- fato gerador a fiscalizacao, 
efetiva ou potencial, com controle permanente, exercida sobre as condicoes 
sanitarias de quaisquer estabelecimentos ou atividade econ6mica, em 
observancia a legislacao que regulamenta a materia. 

Art. 285. 0 fato gerador da Taxa de· Fiscalizacao Sanitaria 
considera-se ·ocorrido: 

I - no primeiro exercicio: 
a) na data da protocolizacao do pedido da licenca sanitaria; 
b) na data de inicio das atividades do. estabelecimento, 

quando _fioar constatada pela Fazenda Publica Municipal, no processo 
administrative, que antes da peticao de inscricao cadastral, ja se encontrava 
em atividade; 

c) na data de inicio das · atividades do estabelecimento, 
quando ficar constatada pela Fazen:da Publica Municipal, no processo 
fiscalizat6rio, que antes da peticao de inscricao cadastral, ja se encontrava 
em atividade; 

II-· em 1 °. de janeiro, nos exercicios subsequentes; / 
' . . / 

Av. Ana Tereza de Jesus N:0• 240, Centro, PABX: O(xx) 3559.1239 CEP: 63.280-000 -Te.I:= 
E-mail: gabinete@penaforte.ce.gov.br 

PENAFORTE 
GOVERNO MUNICIPAL 



<:»: 

-._,! . 

.-.../ 

GABINETE DO 

PREFEITO: 
CNPJ.: 07.414.931/0001-85 

III - em qualquer exercicio, na data de alteracao de endereco, 
de atividade, ou de ambas. 

Paragrafo unico. Para efeito . de incidencia da Taxa de 
Fiscalizacao Sanitaria, consideram-se estabelecimentos distintos o que 
estabelece o Art. 175, deste C6digo. 

Art. 286. Nenhum estabelecimento podera ser instalado ou 
as atividades iniciadas sem. o pagamento da Taxa de Fiscalizacao Sanitaria, 
desde que sujeitos ao controle permanente das condicoes sanitarias. 

SE<;;AO II I 

DO SUJEITO PASSIVO 

Art.,287. 0 sujeito passivo da Taxa de Fiscalizacao Sanitaria 
e a pes�oa, fisica ou juridica, sujeita ao controle permanente das condicoes 
sani tarias. 

Paragrafo unico. Os contribuintes sujeitos a inspecao 
sanitaria ficam distribuidos da seguinte forma: 

I-GRUPO A: 
a) Industrias e beneficiamento de generos alimenticios; 
b) Deposito de produtos pereciveis; 
c). Deposito ou armazem de graos 
d). Industria e cornercio de produtos agropecuarios; 
e). Comercio de combustiveis e lubrificantes; 
f) Outros assemelhados. · 
II - ORUPO B: 
a). Hospitais 
b). Bancos de sangue 
III - GRUPO C: 
a) Entrepostos de medicamentos; 
b). Farmacias e drogarias, distribuidoras de medicamentos 

ervanarias e a 6ticas; 
c). Ambulat6rio veterinario; . . 
d). Clinica medica, radiologica, veterinaria e consult6rios; 
e). Laboratories de analises clinicas e similares; 
f). Clinica odontol6gica e consult6rio odontol6gico; 
g). Laborat6rio de pr6tese dentaria; 
h] Institute de 

J 
beleza, Cabeleireiro, pedicures, manicures, 

barbearias e similares; 
i) . Desintetizadores e desratizadoras e similares; 
j) . Industrias de saneantes dornissanitarios; 
k). Locais de venda e depositos de cola de sapateiro; 
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e cosmeticos de 1) . Distribuidoras e revendedoras 
perfumarias e similares; 

m) Outros assemelhados. 
IV-GRUPO D: 
a) Industrias de embutidos e defumados; 
b) Usinas , de pasteurizacao processamento de· leite e 

derivados; 
c). Preparadores e distribuidores de produtos alimenticios 

congelados e similares; 
d). Fabrica de doces e produtos de confeitarias; 
e). Fabrica de alimentos; 
f). Entreposto de resfriamento de leite 'e carne; 
g). Vacas mecanicas; 
h). Curtumes; 
i) . Massas · frescas e produtos derivados preparados 

pereciveis; 

-� 

j) . Acougues e casas de carnes; 
k). Confeitarias; 
1) padarias; 
m) Peixarias; 
n). Sorveterias; . 
o). Comercio e distribuidoras de frutas e verduras; 
p). Abatedouros de bovinos, suinos e similares; 
q)_ Outros assemelhados. 
V-GRUPO E 
a). Clubes sociais, hoteis, moteis, pens6es, creches e 

I. 
similares; 

b). Saunas; 
c). Instituicoes financeiras e similares; 
d). Supermercados, mini-mercados, mercearias e similares; 
e). Quiosque (comestiveis e perecive�s); - 
f] . �estaurantes lanchonetes, pastelarias, pizzarias e 

similares; 
g). Bares e boates; 
h). Bilhares, boliches e divers6es eletronicas ou nao, cyber. 
i) . Deposito de bebidas; ' 
j) . Feiras livres e ambulantes de produtos de origem animal, 

vegetal e mista. 
VI-GRUPO F 
a) · Espetaculos circenses, exibicoes e congeneres; 
b). Parques de divers6es. 

' c). Producao de eventos (espetaculos, rodeios, Shows, ballet, 
dancas, desfiles, bailes, operas, concertos, recitais, festivais e congen�� 

/ 
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d). Feiras, exposicoes, congressos e congeneres; 
e). Competicoes esportivas, de destreza fisica ou intelectual. 

Art. 288. Sao pessoalmente solidarias . pelo pagamento da 
Taxa de Fiscalizacao Sanitaria, as pessoas fisicas ou juridicas, titulares da 
propriedade, ou do dominio util, ou da posse, ou responsaveis pela locacao 
do bem im6vel onde esta localizado, instalado e funcionando O 

estabelecimento, onde e fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, 
conservado, depositado, armazenado, transportado, distribuido, vendido ou 

· consumido alimentos, ou exercida outra atividade pertinente a higiene 
publica. 

- 
SE<;.AO III 

· DO VALOR DA .TAXA E DA OBRIGA<;.Ao· ACESSORIA 

Art. 289. 0 valor da Taxa de Fiscalizacao Sanitaria sera 
determinado em funcao da natureza da atividade conforme Tabela 6, do 
Anexo II. 

Art. 290. A Taxa de Fiscalizacao Sanitaria sera devida 
.integral e anualmente. 

§ 1 °. No primeiro ano de inicio das atividades, a taxa sera 
devida proporcionalmente ao numero de me_ses a transcorrer em atividade. 

§ 2°. Nos anos subsequentes ao do inicio das - atividades e 
inclusive no ano de encerramento do estabelecimento, a· taxa sera devida 
in tegralmen te. 

§ 3°. Para fins deste artigo, a fracao de mes sera contada 
como mes completo. 

. ' Art. 291. 0 DAM da taxa, devidam_ente quitada, devera ser 
juhtada ao pedido de licenca sanitaria, sob pena de indeferimento do pedido. 

CAPiTULO VII 
DA TAXA DE EXPEDIENTE 

·SE<;.AO I 
DA INCIDENCIA 

Art. 292. A Taxa .de Expediente tern como fato gerador a 
utilizacao de service publico, pela apresentacao de peticao para apreciacao, 
despacho ou arquivamento pelas autoridades municipais, ou pela lavratura 
de atos em geral, inclusive inscricao, alteracao e baixa no cadastro, emissoes 
de documentos, contratos e demais "atos emanados do Poder Publico 
Municipal. 
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Art. 293. 0 fato gerador da Taxa de Expediente considera-se 
ocorrido na data de protocolizacao da peticao de qualquer service publico 
municipal. 

SEQ.AO.II 
DAISENQAO 

Art. 294. Ficam isentos de Taxa de Expediente: 
I - os requerimentos e certidoes para fins de alistamento 

militar ou para fins eleitorais; 
II - os requerimentos e certidoes apresentados por servidores 

publicos municipais, ativos e inativos, para interesses funcionais; 
III - os requerime-ntos e certidoes solicitados por idosos, 

assim considerados pelo Estatuto doIdoso .. 
IV - os requerimentos de contribuintes isentos assim 

considerados por este Codigo. 

SEQ.AO III 
DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 295. 0 sujeito passivo da Taxa de Expediente e a 
pessoa, fisica ou juridica, que utilizar servico prestado pelo Municipio . 

SEQ.AO IV 
DO VALOR DA TAXA EDA OBRIGAQ.AO ACESSORIA 

Art. 296. 0 valor da Taxa de Expediente sera calculado com 
base na Tabela 4, do Anexo IL · 

Art. 297. 0 DAM da Taxa de Expediente, devidamente 
quitado, devera set juntada concomitantemente a apresentacao da peticao, 
sob pena de indeferimento do pedido. 

CAPiTULO VIII 
,DA TAXA DE SERVIQOS DIVERSOS 

. SEQ.AO I. 
DA INCIDENCIA 

Art. 298. A Taxa de Services Diversos tern como fato gerador 
a utilizacao de service publico, pela apresentacao de peticao para: 

I - apreensao e dep6sito de bens m6veis, animais e 
mercadorias; 

II - liberacao de bens moveis, semoventes ou 
apreendidos ou depositados; 
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III - inurnacao, perpetuidade, exumacao ou demais servicos 
em cemiterio; 

IV - gestao de transito urbano; 
V - limpeza publica; 
VI - · demais services . prestados pelo Municipio, nao 

abrangidos pela Taxa de Expediente. _ 
Paragrafo unico. Entendc-se por gestao de .transito urbano, 

OS services publicos a remocao; a guarda, 0 estacionamento de veiculos e 
interdicao de vias e ruas municipais, bem como outros services relacionados 
ao transito urbano. 

Art. 299. 0 fato gerador 'da Taxa de Services Diversos 
considera-se ocorrido na data de protocolizacao da peticao de qualquer 
service publico municipal. 

SE<;A0-11 
DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 300. 0 sujeito passivo da Taxa de Servicos Diversos e a 
pessoa, fisica 'ou juridica, que utilizar service prestado pelo Municipio. 

<, 

Art. 301. 0 servidor municipal que protocolar a peticao sem · 
o comprovante de pagamento da Taxa de Services Diversos ou com valor 
insuficiente, respondera pelo recolhimento . da taxa ou pela diferenca 
recolhida a men or. 

SEC.AO III 
DO VALOR J?AT.AXA EDA OBRIGA(;.A.O ACESS.ORIA 

, Art. 302. 0 valor da Taxa de Services Diversos e diferenciado - 
em funcao da natureza do service que lhe der origem e Sera calculado com 
base nos valores constantes da Tabela 5, do Anexo II. · 
J 

Art. 303. 0 DAM da Taxa de Services Diversos, devidamente 
quitado, devera ser juntada concomitantemente a apresentacao da peticao, 
sob pena de indeferi�ento do pedido. 

CAPITULO IX 
DAS PENALIDADES RELATIVAS AS TAXAS 

Art. 304. Sem prejuizo das demais penalidades previstas 
neste- C6digo, o infrator das normas pertinentes as Taxas estara sujeito as 
seguintes multas: 
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I iniciar atividade ou praticar ato sujeito a taxa de 
fiscalizacao antes do pagamento desta: multa de 100%' (cem por cento) do 
valor da taxa devida; 

II - deixar de efetuar pagamento da taxa no todo ou em parte, 
( 

ou realizar o pagamento fora de· prazo: multa de 2% (dois por cento] do valor 
da taxa devida; . · . . 

III - utilizar-se de meios fraudulentos ou dolosos para evitar o 
pagamento da taxa: multa de 300% · (trezentos por cento} do valor da taxa 
devida; · 

IV - impedimento da acao fiscalizadora OU embaraco OU 
dificultacao, por quaisquer meios da realizacao do trabalho fiscal, bem como 
a nao prestacao de inforrnacoes regularmente solicitadas pela Fazenda 
Publica Municipal, desacatar a autoridade fiscal," a nao regularizacao das 
infracoes notificadas, por agente da Fazenda Publica Municipal ou 
autoridade Fiscal: multa de R$ 5QO,OO (quinhentos) a R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), dependendo da gravidade da infracao e sem prejuizo da aplicacao de· 
qualquer outra penalidade cabivel por infracao a esta Lei ou da apresentacao 
da informacao ou exigencia notificada. - . · · 

V - descumprir as demais obrigacoes previstas na legislacao 
· tributaria referente a taxa: multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Paragrafo unico. As infracoes as disposicoes das taxas de. 
fiscalizacao constantes neste Codigo serao punidas com multa por infracao, 
sem prejuizo das previstas para a licenca, . 

TiTULO IV 
DA� CONTRIBUI<;OES 

CAPITULO I· . 
DA CONTRIBUI<;AO DE MELHORIA 

SE<;AO I 
DA INCIDENCIA 

Art .. 305. A Contribuicao de Melhoria tern como fato gerador 
a valorizacao imobiliaria em decorrencia de obra publica, tendo como limite 
total a despesa realizada e como _ limite individual o acrescimo de valor que 
da obra resultar para cada im6vel beneficiado. 

SE(;AO II 
DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 306. 0 sujeito passivo da Contribuicao de Melhoria e o 
proprietario, o titular do dominio util ou o possuidor a qualquer titulo, de 
bem im6vel beneficiado ·pela 'obra publica. 

. I I 
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SEQ.AO III 
DO CALCULO 

Art. 307. 0 calculo da Contribuicao de Melhoria tera como 
limite total o custo da obra, no qual . serao incluidas as despesas com 
estudos, projetos, desapropriacoes, services preparat6rios e investimentos 
necessaries para que os beneficios sejam alcancados pelos imoveis situados 
na zona de influencia, execucao, administracao, fiscalizacao e 
financiamento, inclusive os encargos respectivos. 

Art. 308. 0 Executivo decidira que proporcao do valor da 
obra sera recuperada atraves da cobranca da Contribuicao de Melhoria. 

Paragrafo unico. A percentagem do custo da obra a ser 
cobrada como contribuicao sera' fixada pelo Executivo, tendo em vista a 
natureza da obra, os beneficios para os usuarios, as atividades econornicas 
predominantes e o nivel de desenvolvimento da regiao.. . 

, Art. 309. A determinacao da Contribuicao de Melhoria de 
cada contribuinte far-se-a rateando, proporcionalmente, o custo parcial ou 
total da obraentre todos os im6veis incluidos. na zona de influencia, levando 
em conta a localizacao do im6vel, seu valor venal, sua testada ou area e o 
fim a que se destina, analisados esses elementos 'em conjunto ou 
isoladamente. 

Paragrafo uruco. Os imoveis edificados em condominio 
participarao do rateio de recuperacao do custo da obra · na proporcao do 
nurnero de unidades cadastradas, 'em razao de suas respectivas areas de 
construcao. 

SEQ.AO IV 
DO LANQAMENTO 

Art. 310. Executada a obra, total mi parcialmente, a juizo da 
Administracao, 6 · lancamento da Contribuicao de Melhoria podera · ser 
efetuado proporcionalmente ao custo das partes concluidas. 

Art. 311. 0 sujeito passivo da Contribuicao de Melhoria tern 
o prazo de 20 (vinte) dias a comecar da data da publicacao do edital a que se 
refere O artigo anterior, para a impugnacao de qualquer dos elementos nele 
constantes, ,cabendo ao impugnante o onus da prova. 

Art. 312. Por ocasiao do respective lancamento, cada 
contribuinte devera ser notificado do montante da contribuicao, da forma e 
dos prazos de seu pagamep.to e dos elementos que integraram o �<::.§peel:° 
calculo. - · .> t0 

/ 
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CAPiTULO II 
DA C_ONTRIBUIQAO PARA CUSTEIO DO SERVIQO DE IJ.,UMINAQAO 

PUB LI CA 
. ' 

Art. 313. A Contribuicao para Custeio do .Servico de 
Ilurninacao Publica e a definida em lei especifica. 

LIVRO TERCEIRO 
DA ADMINISTRAQAO TRIBUTARIA E DO PROCESSO FISCAL 

TITULO I 
DA ADMINISTRAQAO TRIBUTARIA 

CAPITULO I 
DA FISCALIZAQAO 

SEQAO I 
DAS DISPOSIQOES GERAIS 

Paragrafo unico. 1As funcoes descritas no caput serao 
exercidas sobre todas as pessoas fisicas ou juridicas queestiverem obrigadas 
ao cumprimento da legislacao tributaria municipal, inclusive as que gozarem 
de imunidade ou isencao. 

Art. 314 .. Todas as funcoes referentes a cadastramento, 
lancamento, cobranca, recolhimento e fiscalizacao dos tributos municipais, 

\ aplicacao de sancoes por infracao a legislacao tributaria do Municipio, bem 
como as medidas de prevencao e repressao as fraudes, competem a 
Coordenadoria de Receita, reparticoes a elas hierarquicas ou funcionalmente 
subordinadas, segundo as atribuicoes constantes <la legislacao que dispuser 
sobre a organizacao administrativa do. Municipio e dos respectivos 
regulamen tos. 

,....., 

Art. 315. Sem prejuizo da estrita aplicacao da legislacao 
tributaria e do desempenho de suas atividades, os servidores encarregados 
da fiscalizacao _de tributos tern o clever de, mediante solicitacao, assistir aos 
sujeitos passivos 'da obrigacao tributaria, orientando-os sobre a correta 
aplicacao da legislacao tributaria municipal. 

Art. 316. A Fazenda Publica Municipal podera, para obter 
elementos · que lhe permitam verificar a· exatidao das informacoes · 
apresentadas pelos contribuintes e responsaveis, e determinar, com 
precisao, a natureza e o montante · dos creditos tributaries, entre outras 
obrigacoes previstas: 

I - exigir, a qualquer teinpo, a exibicao de livros obrigat6rios, 
de escrituracao comercial e fiscal, e comprovantes dos atos e operacoes que 
possam constituir fatos geradores de obrigacoes tributarias; 
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II - fazer diligencias, inspecoes, levantamentos, plant6es e 
demais procedimento fiscais nos locais ou estabelecimentos oride se 
exercerem as atividades sujeitas a obrigacoes tributarias ou nos bens bu 
services que constituam materia tributavel; 

III - exigir informacoes e comunicacoes escritas ou verbais; 
IV - notificar o contribuinte ou responsavel para comparecer 

as reparticoes da Fazenda Municipal; · 
V - requisitar o auxilio da Forca Publica para levar a efeito .o 

disposto no presente artigo, bem como para as apreensoes e interdicoes que 
se fizerem necessarias; 

VI - requerer ordem judicial nos casos previstos em lei. 
§ 1 °. As exigencias previstas neste artigo sao extensiveis a 

terceiros a quern A Fazenda Publica Municipal julgar necessaries para 'obter 
inforrnacoes. 

§ 2°. Nos cases a que se ref ere os itens V e VI deste artigo, · os 
funcionarios lavrarao termo da diligencia, do qual coristarao 
especificadamente os elementos examinados. 

Art. 317. 0 exame de livros e documentos fiscais ou 
contabeis, e demais diligencias da fiscalizacao poderao ser repetidos, em 
relacao a um mesmo fato ou periodo de tempo, enquanto perdurar o direito 
de proceder ao lancamento do tributo OU a aplicacao da.penalidade. 

Art. 318. Medianteintimacao escrita, sao obrigados a prestar 
a autoridade administrativa todas as informacoes de que disponham com 
relacao aos bens, neg6cios ou atividades de terceiros: 

I - OS funcionarios e servidores .publicos; 
II - os serventuarios da justica; 
III - os tabeliaes, . escrivaes, oficiais de registro e demais 

serventuarios de oficio; 
IV - as instituicoes financeiras; 
V - as empresas de administracao de bens; 
VI .; os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
VII - os inventariantes, tutores e curadores; 
VIII - os sindicos, comissarios e liquidatarios; 
IX - armazens gerais, dep6sitos e congeneres; 
X - as empresas de transporte -e os transportadores 

PENAFORTE 
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aut6nomos; 

designe, em 
profissao. 

XI - as companhias de seguros; 
XII - os sindicos ou responsaveis por condominios; 
XIII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei 

razao de seu cargo, oficio, funcao, ministerio, atividade ou 
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Paragrafo unico. A obrigacao prevista neste artigo nae 
abrange a prestacao de inforrnacoes quanto a fatos sobre os quais o· 
informante esteja legalmente obrigado·a observar segredo em razao de cargo, 
oficio, funcao, ministerio, atividade ou profissao. 

Art. 319. Sem prejuizo · do disposto na legislacao civel e 
criminal, e vedada a divulgacao, por parte dos agentes publicos municipais, 
de· informacao obtida em razao do oficio sobre a situacao econ6mica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de 
seus neg6cios ou atividades. 

§ 1 °. Excetuam-se do- disposto neste artigo, alern dos casos 
previstos no § 4°. deste artigo, os seguintes: 

I - requisicao de autoridade judiciaria no interesse da justica; 
II - solicitacoes de autoridade administrativa no interesse da 

Administracao Publica, desde que seja comprovada a instauracao regular de 
processo administrativo, no orgao ou na entidade respectiva, com o objetivo 
de investigar o sujeito passivo a que se refere a informacao, por pratica de 
infracao adrninistrativa. 

§ 2°. 0 intercambio de informacao sigilosa, no ambito da 
Administracao Publica, sera realizado mediante processo regularmente 
instaurado, e a entrega sera feita pessoalmente a autoridade solicitante, 
mediante recibo, que formalize a transferencia e assegure a preservacao do 
sigilo . 

§ 3°. Nao e vedada a divulgacao de informacoes relativas a: · 
I - representacoes fiscais para fins penais; · 
II - inscricoes na divida ativa da Fazenda Publica; 
III - parcelamen to. 

Art. 320. Aos servidores fiscais no exercicio de suas funcoes 
. sera permitido o livre acesso ao estabelecimento do sujeito passivo de 
tributos municipais ou de terceiros que tenham relacao · com o fato gerador 
dos tributos municipais. 

§ 1'0• A recusa ou impedimento ao exercicio da faculdade 
prevista neste artigo importa em embaraco ao procedimento fiscal, 
sujeitando o infrator as penalidades cabiveis. 

. § 2°. 0 servidor fiscal, diretamente ou por intermedio da 
autoridade - da administracao fiscal a que estiver · subordinado, podera 
requisitar auxilio· de Forca Publica Federal, Estadual · ou Municipal, quando 
vitima de embaraco ou desacato no exercicio de suas funcoes fiscais. 

§ 3°. O servidor fiscal se identificara mediante apresentacao 
de documento de identidade funcional. · 

Art. 321. As notificacoes ou intimacoes serao efetuadas: 
. ---- /,., 

/ 
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· I pessoalmente,. ao sujeito passivo, representante, 
mandatario ou preposto, provada com sua assinatura; 

II - por via postal registrada, com aviso de recebitnento a ser 
datado, firmado e devolvido pelo destinatario ou pessoa de seu domicilio; 

Paragrafo unico. Quando .ineficazes os meios previstos neste 
artigo a notificacao ou intimacao far-se-ao por publicacao nos termos 
previsto na Lei Organica Municipal. 

Art. 322. Presume-se notificada ou intimada a pessoa fisica 
ou juridica, quando: 

I - pessoalmente, na data do recibo; 
II - por via postal, com aviso de recebimento, na data do 

recebimento do mesmo pelo destinatario ou pessoa de seu domicilio e, se for 
esta omitida, 05 (cinco) dias apos.a entrada da correspondencia no correio; 

IH - por edital, no terrnino do prazo, contado da data da 
afixacao ou da publicacao, respeitando-se o paragrafo unico do Art. 381. 

Art. 323. A autoridade administrativa podera determinar 
sistema · especial de fiscalizacao sempre que forem considerados 
insatisfat6rios os elementos constantes dos docurnentos e dos livros fiscais e 
comerciais do sujeito passivo. 

SE<;Ao II 
DO PROCEDIMENTO FISCAL 

Art .. 324. 0 procedimento fiscal compreende o conjunto de 
atos e formalidades, que possui por finalidade efetuar o Ievantamento 
quanto ao curnprimento das obrigacoes tributarias do sujeito passivo dos 
tributos municipais. 

Art. 325. A autoridade administrativa que proceder ou 
presidir a quaisquer diligencias de fiscalizacao lavrara os termos necessarios 
P<Va que se documente o inicio do, procedimento, na forma da legislacao 
aplicavel, que fixara prazo maximo para a conclusao daquelas. 

Paragrafo unico. Os terrnos a que se refere este artigo serao 
lavrados, sempre que possivel, em: um dos livros fiscais exibidos, quando 
lavrados em separado deles se entregara, a pessoa sujeita a fiscalizacao, 
c6pia autenticada pela autoridade a que se refere' este artigo. 

Art. 326. 0 procedimento fiscal considera-se iniciado, com a 
finalidade de excluir a espontaneidade da iniciativa do sujeito passivo em 
relacao aos atos anteriores: , 

I - pela emissao de termo apropriado de Inicio de Acao Fiscal 
OU de Notificacao, para apresentar docurnentos fiscais OU nao fiscais, de- 

/ 
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interesse da Fazenda Publica Municipal, ou com a formalizacao de qualquer 
providencia administrativamerite tomada, pela autoridade fiscal, no exercicio 
regular de sua atividade, com a comunicacao do ato a pessoa fiscalizada ou 
ao seu representante legal, ou aopreposto de qualquer um deles; · 

II - com a ciencia do Auto de Infracao e de Imposicao de 
Multa e do Auto de Interdicao; · 

_ . , III - com a ciencia do Termo de Diligencia Fiscal, do Termo de 
Inspecao Fiscal e do Termo de Sujeicao a Regime Especial de Fiscalizacao, 
desde que caracterize O inicio 'do procedimento para apuracao de infracao 
fiscal, de conhecimento previo do contribuinte. 

IV - pela adocao, por qualquer agente da Fazenda Publica 
Municipal.. de medidas coercitivas tendentes a frustrar a evasao de tributo, 
antes da iniciativa voluntaria do fiscalizado em apresentar bens ou coisas ou 
em prestar informacoes adequadas- ao esclarecimento de situacoes. 

- SUBSE<;AO I 
DA APREENSAO 

Art. 327. Poderao ser apreendidos bens m6veis, mercadorias, 
. I . 

livros e documentos existentes em poder do sujeito passivo ou de terceiros, 
desde que constituam: .. 

I - . elementos necessaries para· forrnalizacao do credito 
tributario; 

II - provas de infracao da legislacao tributaria. _ 
Paragrafo unico. Havendo prova, ou fundada suspeita, de que 

cs bens e documentos se encontram em residencia particular ou lugar 
utilizado como moradia, serao promovidas a busca e apreensao judicial, sem 
prejuizo de medidas necessarias para evitar a remocao clandestina. 

Art. 328. A apreensao sera objeto de lavratura de termo 
pr6prio, devidamente fundarnentado, contendo a descricao dos bens ou 
documentos apreendidos, a indicacao do lugar onde ficarao depositados, o 
nome do destinatario e, se for o caso, a descricao clara e precisa do fato e a 
mencao das disposicoes legais, alern dos dernais elementos indispensaveis a 
identificacao docontribuinte. . 

§ L0• 0 autuado sera notificado 'da lavratura do termo de 
apreensao na forma do Art. 468, inciso I. 

§ 2°. 0 termo de apreensao de bens, livros e documentos, 
obedecera a modelo a ser fixado em ato normativo do Poder Executivo. 

Art. 329. Os documentos apreendidos poderao, a 
requerimento do autuado, ser-lhe devolvidos, ficando no processo c6pia do 
inteiro teor ou da parte que deva fazer. prova, caso o original n��seja: 
indisperisavel a esse fim. / /:7 
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Art. 330. Os bens m6veis e mercadorias serao restituidos, a 
requerimento, mediante dep6sito das quantias exigiveis, cuja importancia 
sera arbitrada pela autoridade competente, ficando retidas, ate decisao final, 
os especimes necessaries a prova. , 

Paragrafo unico. Correrao par conta do sujeito passivo os 
custos da apreensao, transporte e dep6sito dos bens m6veis, mercadorias, 
livros e documentos apreendidos. 

· · Art. 331. Os bens m6veis e mercadorias apreendidas serao 
levados a hasta publica ou leilao quando o autuado no prazo de 30 (trinta) 
dias, acontar da data da notificacao para retirada dos mesmos, nao efetua- 
la ou nao provar o preenchirnento das exigencias legais para liberacao dos 
bens apreendidos. · 

§ 1 °. Quando a apreensao recair em bens · de facil 
· deterioracao, estes poderao ser doados, a criteria da Administracao Publica, 
as associacoes de filantropia e demais entidades beneficentes ou de 
assistencia social. . 

§ 2°. Apurando-se, na venda, importancia superior aos 
tributos, multas, acrescimos e · demais custos resultantes da apreensao e da 
realizacao da 'hasta publica OU leilao, Sera O autuado notificado, no prazo de 
5 (cinco) dias, para receber o excedente, se ja nao houver comparecido para. 
faze-lo. 

§ 3°. Prescreve em 1 (um) mes o direito de retirar o saldo dos 
bens levados a hasta publica OU leilao, 

§ 4°. Decorrido o prazo prescricional, o saldo sera convertido 
em renda eventual. . 

- 
Art. 332. Nao havendo licitante, os bens apreendidos de 

diminuto valor serao destinados, pelo Prefeito, as instituicoes de filantropia. 
Paragrafo unico. Aos demais bens, ap6s 60 (sessenta) dias, a 

Administracao dara destino que julgar conveniente. 

Art. 333. A hasta publica OU leilao serao anunciados com 
antecedencia de 10 (dez) dias, atraves de edital afixado em lugar publico e 
veiculado no orgao oficial e, se conveniente, em jornal de grande circulacao . 

. Paragrafo unico. Os bens levados a hasta. publica ou leilao 
serao ·. escriturados em livros proprios, mencioriando-se as suas 
identificacoes, avaliacoes e os precos de arrernatacao. 

SUBSE(;AO II 
DO ARBITRAMENTO 

Art. 334. Sempre que sejam omissos ou nao merecam fe a 
declaracao ou o esclarecimento prestado, ou o documento expedid�--p�Jo,;,,-·----......_, 
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sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de 
.contestacao, avaliacao contraditoria, administrativa ou judicial, a autoridade 
competente, mediantc processo regular, deve arbitrar a base de calculo do 
imposto, sem prejuizo das.penalidades cabiveis: 

I - quanto ao ISS, a base de calculo devera ser arbitrada, nas 
seguintes hip6teses: · 

a) quando nao puder ser conhecido o valor ef etivo do preco do 
service ou da venda, inclusive nos cases de perda, extravio ou inutilizacao de 
documentos fiscais; 

b) quando nao merecerem fe os registros fiscais ou contabeis, 
, bem como as declaracoes ou documentos · exibidos pelo sujeito passivo ou 

pelo terceiro obrigado, por serem insuficientes, omissos, inverossimeis ou 
falsos; 

. c) quando o contribuinte ou responsavel, ap6s regularmente 
intimado, recusar-se a exibir a fiscalizacao os elementos necessaries a 
cornprovacao do valor dos services prestados; 

, d) quando as acoes ou procedimentos foram praticados com 
I I 

dolo, fraude ou simulacao; . , 
e) quando ocorrer pratica de subfaturamento ou contratacao 

de services por valores abaixo dos precos de mercado; 
f) quando houver flagrante insuficiencia de imposto pago, em 

face do volume dos services prestados; 
g) quando tiver services prestados sem a determinacao do - 

preco ou, reiteradamente, a titulo de cortesia; 
h) quando for apurado o exercicio de atividade que constitua 

fato gerador do imposto, sem encontrar-se, o sujeito passivo, inscrito no 
. CAE; 

i) quando for apurada flagrante diferenca entre os valores 
declarados ou escriturados e os sinais exteriores do potencial ecoriomico do 
bem ou da atividade; 

j) quando for apurada insuficiencia de informacoes ou 
restricoes intrinsecas, decorrentes das caracteristicas do bem ou da 
atividade, que dificultem seu enquadrarnento em padroes uauais de 

, apuracao do valor econ6mico da materia tributavel; 
II - quanto ao IPI'U, quando., 
a) a coleta de dados necessaries a fixacao do valor venal do 

imovel for impedida ou dificultada pelo contribuinte; , · 
bf os im6veis se encontrarem fechados e os proprietaries nao 

forem encontrados; 
III - quanto ao ITBI, quando nao concordar com o valor 

declarado pelo sujeito passivo. 
I . 
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Art. 335. 0 arbitrarnento sera elaborado tomando-se como , 
base: 

I - relativarnente ao ISS: 
a) o preco corrente dos services, a _epoca a que se referir o 

levan tam en to; 
b) os fatores inerentes e situacoes peculiares ao ramo de 

neg6cio ou atividades, considerados especialmente os que permitam uma 
avaliacao do provavel movimento tributavel; 

c) os recolhimentos efetuados em periodos identicos por 
outros contribuintes que exercam a mesma atividade em condicoes 
semelhantes; · 

II - relativamente ao IPTU e ao ITBI, o valor obtido adotando 
como parametro os ·im�veis de. caracteristicas e di�ens6es semelhantes, 
situados na mesma' quadra ou regiao em que se localizar o im6vel cujo valor 
venal ou transferencia estiver sendo arbitrado. 

Art. 336. Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento 
pela forma estabelecida na forma do artigo anterior, no caso do ISS, apurar- 
se-a o preco do service, levando-se em conta: 

·; I - o valor da materia-prima, dos materiais secundarios, 
insumos, combustive! e outros materiais consumidos e aplicados na 
execucao dos services; . 

II - despesas com ordenados, salaries, retiradas de pro- 
labore, honoraries, comissoes e gratificacoes de empregados, s6cios, titulares 
ou prepostos; 

III --:- · despesas _com alugueis pagos, na falta destes, o · valor 
equivalente para identicas situacoes; 

IV - 6. montante das despesas com energia eletrica, agua e 
telefone; 

V - impostos, taxas, contribuicoes e encargos em geral; 
VI - o�tras despesas mensais obrigat6rias. , 
Paragrafo unico. 0 montante apurado sera acrescido de 35% 

(trinta e cinco por' cento), a titulo de lucro ou vantagem remunerat6ria do 
sujeito passivo. 

Art 337. 0 arbitramento: 
. . I - referir-se-a, exclusivarnente, aos fates atinentes ao periodo 

em que se verificarem as ocorrencias; r 

II '- deduzira os pagarnentos efetuados no periodo; 
III - sera fixado mediante relat6rio da autoridade fiscal, 

homologado pela chefia imediata; 
IV - com os acrescimos legais, sera exigido atraves de Auto de 

Infracao e de Imposicao de Multa; /� 

•• 
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V - cessara os seus efeitos, quando o contribuinte, de forma 
satisfat6ria, a criteria da Fazenda Publica Municipal, sanar as 
irregularidades que deram origem ao procedimerito. 

Art. 338. 0 arbitramento do preco dos services nao exonera · 
O contribuinte da imposicao das penalidades cabiveis. . 

' 

SUBSEQA.O III 
DA ESTIMATIV A 

Art. 339. A autoridade fiscal estimara de oficio ou mediante 
requerimento do contribuinte, a base de calculo do ISS, quando se tratar de: 

I - atividade exercida em carater ternporario; 
II - sujeito passivo de rudimentar organizacao; 
III - contribuinte ou grupo de contribuintes cuja especie, 

modalidade ou volume de neg6cios aconselhem tratamento fiscal especifico; 
IV - sujeito passivo qu� nao tenha condicoes de emitir 

documentos fiscais ou deixe, sistematicamente, de cumpnr obrigacoes 
tributarias, acess6rias ou principais; 

V - pessoa fisic� prestadora de services. 
Paragrafo unico. No caso do inciso I deste artigo, consideram- 

se de carater ternporario as atividades cujo exercicio esteja vinculado a 
fatores ou acontecimentos ocasion_ais ou excepcionais . 

Art. 340. A autoridade fiscal que estabelecer o valor do 
impasto por estimativa levara em consideracao: 

I - 6 tempo de duracao e a natureza especifica .da atividade; 
.II - o preco corrente dos services; 
III - o local onde se estabelece o contribuinte; 

. I 

IV - o rhontante das receitas do contribuinte em periodos 
anteriores e sua comparacao com as de outros contribuintes que exercam 
atividade · semelhante. 

V -' a media das despesas operacionais dos 6 (seis) ultimas 
meses, previstas no Art. 336, I a VI, acrescida de um percentual de 35% 
(trinta e cinco por cento) correspondente a. uma margem de lucro presumida. 

§ 1 °. A autoridade fiscal podera estabelecer a estimativa com 
fundamento na declaracao do sujeito passivo. ' 

· § ·2°. A, declaracao · do impasto- de renda e documento habil 
para se verificar o valor dos services prestados pelo sujeito passivo. 

§ ,3°. O valor do impasto estimado, de que trata o "ca put" 
deste artigo, seraexpresso na moeda corrente do pais. 

Art. 341. O regime de estimativa sera fixado atraves do 
formulario "Termo de enquadramento em regime de €stimativa" _9rped1 o 

_,// /' 
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pela autoridade fiscal, que contera os elementos utilizados e as operacoes 
aritmeticas efetuadas para obtencao da sua base de calculo, homologada 
pela chefia imediata, e deferido por um periodo de ate 12 (doze) meses, 
podendo ser renovado de oficio. 

Art. 342. 0 sujeito passivo podera solicitar o encerramento 
da estimativa ao Departamento de Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao do 
Municipio, que julgando convenientevpodera cncerra-la. 

Art. 343. 0 valor do imposto por estimativa sera devido 
mensalmente, e revisto e atualizado no termino do periodo estimado para o 
sujeito passivo. 

Art. 344. 0 Departamento 'de Tributacao, Arrecadacao e 
Fiscalizacao do Municipio podera rever' os valores .estima<;los, a qualquer 
tempo, quando verificar que a estimativa inicial foi incorreta ou que ? . 
volume ou a modalidade dos services se tenha alterado de.. forma 
substancial. 

. <;» 

Art. 345. 0 Departamento de Tributacao, Arrecadacao · e 
Fiscalizacao do Municipio podera suspender o regime de estimativa mesmo 
antes do final do exercicio, seja de modo geral ou individual, seja quanto a 
qualquer categoria de estabelecimentos, grupos ou setores de atividades, 
quando nao mais prevalecerem as · condicoes que ongmaram o 
enquadramento. 

Art.: 346. a· contribuinte que nao concordar com a base de 
calculo estimada, podera apresentar reclamacao no praz9 de 2.0 (vinte) dias, 
a contar da data da ciencia do relatorio homologado, devendo a reclamacao 
ser processada na forma do Titulo II do Livro III. 

/ - Art. 347. A reclamacao nao tera efeito suspensivo e 
mencionara, obrigatoriamente, o valor que o interessado reputar justo, assirri 
como os elernentos para a sua afericao. · 

Paragrafo unico. Julgada procedente a reclamacao, total ou 
parcialmente, a .diferenca recolhida na pendencia, da decisao , sera 
compensada nos recolhimentos futuros. . 

SUBSE<;;AO IV 
DA DILIGENCIA 

Art. 348. A autoridade fiscal realizara diligencia, com o 
--------- . .> 

intuito de: 
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I apurar fatos geradores, incidencias, contribuintes, 
responsaveis, bases · de calculo, aliquotas e lancamentos de tributos 
murncipais; 

II - fiscalizar o cumprimento, de obrigacoes tributarias 
principais e acessorias; 

III - aplicar sancoes por infracao de dispositivos legais. 
' ' 

SUBSE<;AO V 
DA HOMOLOGA<;AO 

Art. 349. A autoridade fiscal, tomando conhecimento da 
atividade, exercida pelo contribuinte, analisando a antecipacao de 
recolhimentos sem previo exame pelo sujeito ativo, homologara ou nao o 
lancamento espontaneo atribuido ao sujeito passivo. 

SUBSE<;AO VI 
DAINSPE<;AO 

Art. 350. A autoridade fiscal inspecionara o sujeito passrvo 
que: 

I - apresentar indicio de ornissao de receita; 
II - tiver praticado sonegacao fiscal; 
III - houver cometido crime contra a ordem tributaria; 
IV - opuser ou criar o bstaculo a realizacao de diligencia ou 

plantao fiscal. 

Art. 351. A autoridade fiscal examinara � _ apreendera 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papeis de efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes, industriais, produtores · e prestadores de services, 
que constituam prova material de indicio de omissao de receita, sonegacao 
fiscal ou crime contra a ordem tributar�a, desde que sejam obedecidos os 
preceitos legais .. 

SUBS_E<;AO VII 
DO PLANT.AO 

Art. 352. A autoridade fiscal, · mediante plantao, adotara a 
apuracao ou verificacao diaria no propno local da atividade, durante 
determinado periodo, quando: 

I - houver duvida sobre a exatidao do que foi levantado ou 
declarado para os efeitos dos tributos municipais; 

II - o contribuinte estiver sujeito a regime especial de 
fiscalizacao. 
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Art. 357. A consulta sera dirigida ao Prefeito Municipal e ou 

a Autoridade Competente, com apresentacao clara e precisa do caso concrete 
e de todos os elementos indispensaveis ao atendimento da situacao de fato, 
indicando os dispositivos legais, e instruida com documentos, se necessario. 

Art. 358 .. A apresentacao da consulta impede, ate ,o termino 
do prazo fixado na resposta, o inicio de qualquer procedimento fiscal 
destinado a apuracao de faltas relacionadas com a materia consultada. 

Art. 359. Ressalvado o disposto no Art. 70, inciso I, alinea a, 
deste C6digo, a consulta nao suspende o prazo para recolhimento do tribute. 

Art. 360. 'Na hip6tese de mudanca de orientacao fiscal a 
nova regra atingira a todos os casos, ressalvando o direito daqueles que 
procederem de acordo com a regra vigente, ate a data da alteracao ocorrida. 

I 

�rt. 361. A autoridade administrativa dara solucao a 
consulta no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da data da sua 
apresentacao, encaminhando o processo para decisao do Prefeito Municipal. 

-. 
Art. 362. A autoridade administrativa, ao homologar a 

solucao dada a consulta, fixara ao sujeito passive prazo de ate 20 (vinte) dias 
para o cumprimento de eventual obrigacao tributaria, principal ou acess6ria. 

Paragrafo uriico. 0 consulente podera fazer cessar, no todo 
ou em parte, a oneracao do eventual debito, efetuando o respective dep6sito. 

Art. 363. A resposta a consulta sera vinculante para a 
Administracao, salvo se obtida mediante elementos inexatos fornecidos pelo 
consulente. 

Paragrafo unico. Nao sera possivel nova consulta sabre o 
mesmo fato, inclusive, quanta a materia em discussao no processo 
contencioso, OU coin decisao ad�inistrativa transitada em julgado. 

SUBSE(;A.O X 
DA DESOBEDIENCIA, DO EMBARA(;O E DA RESISTENCIA 

_ Art. 364. Sempre que configurado caso de desobediencia, 
ernbaraco OU resistencia ao exercicio regular das atividades do agente da 
Fazenda Publica Municipal, deve ser lavrado auto circunstanciado da 
ocorrencia, com a indicacao das provas e testemunhas que o presenciaram, 
e, nao sendo o servidor competente para tomar outras medidas, deve ele 
representar imediatamente o caso ao seu chefe imediato, para a adocao das 
medidas cabiveis. 

§ 1 °. Configuram: 
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I - desobediencia: o descumprimento de ordem legal do 
agente da Fazenda Publica Municipal competente para a pratica do ato; 

II - embaraco a fiscalizacao: a negativa injustificada de 
exibicao de bens, coisas, documentos e livros, inclusive· arquivos 
informatizados, nos quais esteja assentada a escrituracao das atividades 
econornicas do sujeito, passivo, assim como pelo nao-fornecirnento de 
informacoes sobre bens, movimentacao financeira, neg6cios ou atividades, 
proprios ou de terceiros, quando .regularmente intimada a pessoa; 

III - resistencia: a negativa de acesso ao estabelecimento, ao 
domicilio tributario, ao veiculo, ou a qualquer outro local ou a bemou coisa, 
nos quais sejam ou tenham sido desenvolvidas atividades econ6micas do 
sujeito passivo ou . se 'encontrem bens ou mercadorias de sua posse ou 
propriedade. 

§ 2°. 0 .nao-atendimento ou o atendimento iricorripleto de 
pedido de informacoes, no prazo estipulado na intimacao, caracteriza 
desobediencia e ernbaraco a fiscalizacao. 

§ 3°. Configurado caso de desobediencia, ernbaraco ou 
resistencia, pode o agente da Fazenda Publica Municipal: 

I - requisitar o auxilio de forca publica federal, estadual ou 
municipal, para a garantia do exercicio de suas atividades funcionais, ainda 
que o fato nao esteja definido em lei como crime ou contravencao (CTN, Art. 
200); 

II - em sendo o caso, aplicar. metodos indiciarios, presuntivos 
ou .· probat6rios, na apuracao de eventos econ6micos tributaveis, ou na 
formalizacao destes como . fatos juridicos tributaries, sern prejuizo da 
aplicacao das penalidades e dos encargos pecuniarios cabiveis. 

CAPiTULO II 
DAS LICEN<;AS 

SE<;AO I 
DAS LICEN<;AS EM ESPECIE 

Art·. 365. E obrigatoria a obtencao de licenca para fins de: 
_ I localizacao, instalacao e funcionamento de 

estabelecimento ou de atividade econ6mica; 
II - funcionamento deestabelecimento em horario especial; 
III - exercicio de atividade ambulante, eventual e feirante; 
IV - execucao de obra, instalacao e urbanizacao de area 

particular; 
V localizacao, instalacao e- funcionamento de . / 

estabelecimento ou de atividade _ econ6mica, sujeita ao controle permanente 
das condicoes sanitarias. 
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Paragrafo unico. 0 disposto neste capitulo, nao se aplica a 
licenca ambiental, a qual sera exigida em conformidade com a Lei especifica 

- que tratar da materia. · 

Art. 366. Ap6s a constatacao, em processo administrativo, de 
que a pessoa, fisica ou juridica, preenche os requisitos legais, sera expedido 
o alvara, observado o disposto no regulamento. 

Paragrafo unico .. A licenca de que trata este capitulo nao 
podera ser concedida a pessoa, fisica ou juridica, que esteja inscrita no CAE 
a titulo provis6rio. 

Art. , 367. Concedido o alvara, no caso das licencas de que 
trata os incisos I e II do Art. 365, deste capitulo, o sujeito passivo fica 
obrigado a: 

I - fixa-lo em local visivel, de facil acesso a fiscalizacao e 
rriantido em born estado de conservacao; 

· II .- substitui-Io sempre que ocorrer qualquer alteracao nos 
dados cadastrais. 

' Art. 368. Concedido o alvara, · no caso das licencas de que 
trata os incisos III e .IV do Art. 365, deste capitulo,, o sujeito passivo fica 
o brigado a: _ 

I - mante-lo durante seu prazo de validade, em born estado de 
conservacao, para facil acesso a fiscalizacao; 

· II - substitui-lo sempre que ocorrer' qualquer alteracao nos 
dados cadastrais. 

Art. 369. 0 · prazo de validade da licenca . constara no 
respectivo documento. 

_ 'Art. 370. As . licencas poderao ser cassadas a qualquer 
tempo, sempre que ficar constatado a alteracao nas condicocs para sua 
concessao ou houv;er violacao as dispcsicoes legais vigentes. 

· Paragrafo unico. Cassada a licenca a autoridade competente 
podera determinar: . 

t - a interdicao do estabelecimento, nos casos dos incisos I e 
V do Art. 365; · 

II.- a interdicao da obra, no caso do inciso IV do Art.· 365; 
III - a apreensao das instalacoes, utensilios e mercadorias, 

nos casos do inciso II do Art. 365; 

Art. 371. Os comerciantes com estabelecimentos fixos que, 
por ocasiao de festejos e comemoracoes, explorem o comercio eventuat.e.c.; 
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ambulante, nao estao obrigados a obterem a licenca para exercicio de 
atividade ambulante, eventual e feirante de que trata este Capitulo. 

/ Art. 372. A licenca de execucao de obra, instalacao e 
urbanizacao de area particular, devera-conter as inforrnacoes referente a 
obra . 

Paragrafo unico. Nos casos de loteamento, remembramento, 
desmembramento de terreno, a licenca devera ser mantida no domicilio do 
sujeito passivo. 

SE(;AO II 
DAS PENALIDADES 

Art. 373. Sem prejuizo das demais penalidades previstas 
neste C6digo, o infrator das 'normas pertinentes a concessao de licenca 
estara sujeito as seguintes multas: 

I . - iniciar atividade constante dos incisos I· do Art. 365 ou 
praticar ato sujeito a Iicenca antes da concessao desta: multa de 50 
(cinquenta) a R$ 1.000,00 (mil reais); 

II - exercer atividade para a qual nao foi licenciada: multa de 
R$ 500,00 (quinhentos reais); . . 

' III - exercer atividade ap6s o prazo "constante da autorizacao: 
multa de 15 (quinze) a R$ 500,00 (quinhentos reais), dependendo . da 
gravidade da falta; 

IV - deixar de afixar a licenea em local de facil acesso a 
fiscalizacao no estabelecimento: multa de R$ 60,00 (sessenta reais); , 

_ V - deixar de manter a licen¢a em born estado de conservacao 
para.fins de fiscalizacao: multa de R$ 60,00 (sessenta reais); 

VI - deixar de corrrunicar a Fazenda Publica Municipal 
qualquer informacao indispensavel para a substituicao da licenca: multa de 
R$ 300,00 [trezentos reais); 

VI1 - utilizar meios fraudulentos ou dolosos para obter a 
licenca: rnulta de 50 (cinquenta) a R$ 1.000,00 (mil reais), dependendo da 
gravidade da falta; 

VIII - descumprir · as exigencias adrninistrativas decorrentes 
da cassacao da licenca: multa de R$ 300,00 (trezentos reais); . 

IX - descumprir as demais disposicoes na legislacao 
tributaria referentes a licenca: multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Art. 374. A. interdicao do estabelecimento, da atividade 
econornica ou da. execucao de obra, instalacao e urbanizacao de area 
particular, podera ocorrer, a qualquer tempo, sem prejuizo da aplicacao das 

. penas de carater pecuniario ou de cassacao da licenca, quando: 
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_ a) deixar de ser cumprida, dentro do prazo, a notificacao 
expedida pela Fazenda Publica .Municipal, para obter ou regularizar a 
licenca; 

. 'b) exercer atividade, apesar da licenca estar cassada; 
c) exercer a atividade em desacordo com as disposicoes legais 

que lhe forem pertinentes. 

CAPiTULO III 
DA DivIDA ATIV A 

Art. 375. Constitui divida ativa do Municipio de Penaforte, a 
proveniente de creditos tributaries e nao .tributarios, regularmente inscrita 
na reparticao administrativa competente, -depois de esgotado o prazo fix.ado 
para pagamento pela lei OU por decisao final proferida em processo regular. 

Paragrafo unico, Para todos os efeitos legais considera-se 
como inscrita, a divida registrada em livros especiais ou em sistemas 
eletronicos de processamento de dados, no Departamento de Tributacao, 
Arrecadacao · e. Fiscalizacao do M unicipio. 

Art. 376. A divida ativa regularmerite inscrita g9za - da 
presuncao de certeza e liquidez e tern o efeito de prova pre-constituida. 

. §. 1 °. A presuncao a que se ref ere este artigo e relativa e pode 
ser ilidida por prova inequivoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro que 
a aprovei te. 1 

§ 2°. A fluencia de juros de mora nao exclui a liquidez do 
credito. 

.Art. 377. Encerrado o exercicio financeiro, a· Departamento 
de Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao do Municipio providenciara, ' 
imediatamente, a inscricao dos debitos fiscais, por contribuinte. 

Paragrafo unico. Independentemente, porem, do termino do 
exercicio financeiro, as debitos nao pagos em tempo habil, poderao ser 
inscritos no livro proprio da divida ativa municipal. 

Art. 378. 0 Municipio fara publicar na forma prevista na Lei 
Organica Municipal nos 30 (trinta) dias subsequentes a inscricao e durante 
5 (cinco) dias, relacao contendo: · 

I � nome dos devedores e eriderecos, relativos a divida; · 
II - origem da divida e seu valor. 
Paragrafo uriico. Dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data 

da publicacao da relacao, sera feita a cobranca amigavel da divida ativa, 
depois do 'que o Municipio promovera a cobranca judicial, a medida que 
forem sendo extraidas as certidoes relativas aos debitos. 
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. Art. 379. 0 termo de inscricao da divida ativa, autenticado 
pela autoridade competente, __ indicara, obrigatoriamente: 

I - -nome do devedor e, sendo o caso, os dos co-responsaveis, 
bem como, sempre que possivel, o domicilio ou residencia de um mi de 
outro; 

n - origem e a natureza do credito, mencionando a lei 
respectiva; 

III - a quantia devida, o termo inicial para calculo ea maneira 
de calcular OS juros e multa de mora; 

IV - a data em que foi inscrita; 
V - o nurnero do processo administrativo de que se origina o 

credito, sendo o caso. 
§ 1 °. A certidao, devidamente autenticada, contera, alern dos 

requisites deste artigo, a indicacao do livro e da folha de inscricao OU . da 
fonte eletr6nica de dados. 

§ 2°. A inscricao na divida ativa municipal e a expedicao das 
respectivas certidoes poderao ser feitas, manualrnente, mecanicamente ou 
atraves de meios eletronicos, com a utilizacao de fichas e relacoes em folhas 

· soltas, a criteria e controle da adrninistracao, desde que atendam aos 
requisites para inscricao. 

. 
Art. 380. As dividas relativas ao mesmo devedor, quando 

conexas ou consequentes, serao reunidas em um.so processo . 
Paragrafo . umco. A ocorrencia de qualquer forma de 

suspensao, extincao ou exclusao de credito nao invalida a certidao nem 
prejudica os demais debitos objetos da cobranca. 

Art. 381. A ·cobranc;a da divida ativa do Municipio sera 
efetuada: 

I - por via amigavel, ·· quando processada pelos orgaos 
administrativos competentes; 

/ II· - por via judicial, quando ajuizada a competente acao. 
Paragrafo unico. Podera a Administracao, quando o interesse 

da Fazenda assim o exigir, providenciar imediatamente a- cobranca judicial 
da divida, mesmo que nao tenha dado inicio ao procedimerrto amigavel. 

Art. 382. 0 recebimento de debitos constantes de certidoes 
ja encaminhadas. para cobranca executiva, sera feito exclusivamente a vista 
de guia pr6pria, · expedida pelos escrivaes, com visto do orgao juridico do 
Municipio, incumbido da cobranca judicial da divida. 

Art. 383. A guia de que trata o artigo anterior, sera datada e 
assinada pelo emitente e contera: 

I 

I - o nome do devedor e seuendereco; 
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II - . o numero da inscricao no CPF ou CNPJ; 
III - numero da inscricao da divida; 
IV - importancia total do debito e o exercicio ou periodo a que 

se refere; 
IV - os juros de mora e a atualizacao monetaria a que estive'r 

sujeito o debito; 
V - as c�stas judiciais. 

Art. 384. Ressalvados os casos de autorizacao legislativa, 
nao se efetuara o recebimento de debitos inscritos na divida ativa com 
dispensa dos juros de mora. 

§ 1 °. Verificada, a qualquer tempo, a inobservancia do 
disposto neste artigo, o funcionario responsavel, alem da pena disciplinar a 
que estiver sujeito, e obrigado a recolher aos cofres do Municipio o valor dos 
juros de mora que houver dispensado. 

§ 2°. -0 disposto no paragrafo anterior se aplica, tambem, ao 
servidor que reduzir graciosa, ilegal · ou irregularmente, o montante de 
qualquer debito inscrito na divida ativa, sem autorizacao superior. 

§ 3°. Se a reducao a que se ref ere o § 2°. se realizar por forca 
de autorizacao supenor, 0 disposto no § 1 °. se aplica a quern autorizou a 
irregularidade. 

Art. 385. 0 disposto no artigo anterior e seus paragrafos nao 
se aplica a quern praticar ou autorizar as reducoes mencionadas no citado 
dispositivo, em cumprimento de mandado judicial. 

Art, 386. Ajuizada a acao executiva fiscal, cessara a 
competencia do orgao fazendario para agir ou decidir quanto a ela, 
cumprindo-lhe, entretanto, prestar as informacoes solicitadas pelo orgao 
encarregado da execucao e pela� autoridades judiciarias. 

CAPiTULO IV 
DA CERTIDAO DE DEBITO 

Art. 387.-Sao certidoes ·de debitos: 
I - a Certidao Negativa de Debito - CND; 
II - a Certidao Positiva de Debito - CPD; 
IU - a Certidao Positiva de Debito com efeito de Negativa - 

CPDN. 
§ 1 °. 0 prazo de validade da certidao de que trata este ' 

.Capitulo e de trinta dias a contar da data de sua expedicao, podendo ser 
revalidada por igual periodo na forma que dispuser o Regulamento, que ----- determinara -tambern o modelo das certid6es referidas neste artigo. 
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§ 2°. Fica vedada a expedicao de- certidao que nao englo be 
todos os debitos existentes para com a Fazenda Municipal. 

' Art. 388. A Fazenda Publica Municipal exigira a Certidao 
Negativa de Debito como prova de quitacao ou a Certidao Positiva de Debito 
com efeito de Negativa come prova de regularidade de creditos tributaries e 
nao tributaries. . 

Art. 389. As certidoes de debitos serao expedidas mediante 
requerimento do interessado ou de seu representante legal, devidarnente 
habilitado, devendo conter todas as informacoes exigidas pela Fazenda 
Publica Municipal, na forma do Regulamento .. 

- , Art. 390. As certidoes de debitos relativas a situacao fiscal e 
aos dados cadastrais, s6 serao expedidas ap6s as informacoes fornecidas 
pelos orgaos responsaveis pelos _dados a serem certificados. 

Art. 391. Sera expedida a Certidao Negativa de Debito se for 
.• constatada: 

I - a inexistencia de creditos tributarios e nao tributaries; 
II - a existencia de creditos tributaries e nao tributaries nao 

vencidos. 

Art. 392.--Sera expedida a Certidao Positiva de Debito se for 
constatada a existencia de creditos tributaries e nae tributarios: 

L - vencidos; 
II - objeto de execucao fiscal em que nao tenha sido efetivada ' . 

IIr- cuja exigibilidade nao esteja suspensa. 

Art. 393. Sera expedida a Certidao Positiva de Debito com 
efeito de Negativa se for constatada a existencia de creditos tributaries e nao 
tributaries: 

I - ' em curso . de cobranca executiva em que tenha sido 
ef etivada a penhora; 

II - cuja exigibilidade esteja suspensa. . 
. § 1 °. 0 nao cumprirriento _ do _parce}amento da divida, por 

qualquer niotivo, acarreta o _seu cancelamento e a .imediata invalidacao da 
Certidao Positiva 'de Debito com efeito de Negativa expedida. 

§ 2°. A Certidao Positiva de Debito com efeito de Negativa 
surtira os mesmos efeitos que a Certidao Negativa de Debito. 

) 

Art. 394. A Certidao Negativa de Debi to' e a Certidao Positiva 
de Debito com efeito de Negativa nao exclui o direito da Fazenda Municipal 
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exigir, a qualquer tempo, os creditos a veneer, vencidos e nae recolhidos e os 
que venham a ser apurados. 

Art. 395. A Certidao Negativa de Debito expedida com dolo 
ou fraude, contendo erro contra a . Fazenda Publica, responsabiliza, 
pessoalmente, o funcionario responsavel pela expedicao, pelo credito 
tributario e pelos .juros de mora acrescidos e nao exclui a responsabilidade 
criminal e funcional que no caso houver. ' 

Art. 396. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, 
sera exonerado, a bem do service publico, o servidor que expedir certidao 
dolosa ou fraudulenta.contra a Fazenda Publica Municipal. · 

Art. 397. Da Certidao Positiva de Debitos e da Certidao 
Positiva de Debitos com efeito de Negativa constara o credito tributario e 
fiscal devidamente constituido. 

Paragrafo unico. A Certidao Positiva de Debitos corn efeito de 
Negativa sera expedida com as ressalvas necessarias . 

. Art. 398. A Certidao Negativa sera eficaz, dentro de seu 
prazo de validade e para o fim a que se destina, perante qualquer orgao ou 
entidade da Administracao Federal, Estadual . e Municipal, Direta .O'LI · 

Indireta. 

Art: 399. 0 prazo maxima· para a expedicao de certidio sera 
de 10 (dez) dias, contados a partir do primeiro dia util ap6s a entrada do 
requerimento no Departamento de Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao do 
Municipio. · 

Paragrafo unico. As certidoes serao assinadas pelo Diretor do 
Departamcnto de Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao. 

TITULO II- 
·i;>o PROCESSO CONTENCIOSO FISCAL 

CAPITULO I 
DA PRIMEIRA INS.TANCIA ADMINISTRATIV A 

SEQ.AO I 
DAS DISPOSIQOES GERAIS 

Art. 400. A instrucao e o julgamento dos atos e defesas do 
Processo Contencioso Fiscal, em primeira instancia, compete ao Secretario 
de Financas. 

PENAFORTE 
GOVERNO MUNICIPAL 
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Art. 401. Instaura o Processo Contencioso Fiscal para 
· solucao de litigios entre a Fazenda Publica Municipal e os sujeitos passivos 
tributaries: 

I quando da apresentacao da defesa, por escrito, 
impugnando o lancamento de credito tributario efetuado mediante Auto de 
Infracao e de Irnposicao de M ulta. , 

II - quando da . apresentacao de peticao escrita, pelo 
contribuinte OU responsavel, impugnando qualquer medida OU exigencia 
fiscal imposta. 

Art. 402. Quando da lavratura do auto de infracao e de 
imposicao de multa, o sujeito passivopodera oferecer defesa escrita dirigida 
o Secretario de Financas de _;primeira instancia, no prazo de 20 (vinte) dias, 
contados da notificacao. . 

Art. 403. Sera considerado revel o sujeito passivo que nao 
apresentar defesa contra auto de .infracao e de imposicao de multa. 

Paragrafo unico, Na ocorrencia da revelia, reputar-se-ao _ 
verdadeiros os fatos afirmados' e o processo sera ericaminhado para imediato 
julgamento. 

I Art. 404 .. Ap6s a apresentacao da defesa, nos processos 
iniciados por auto de infracao e de imposicao de multa, a autoridade fiscal 
au:tuante procedera a sustentacao do auto.· 

Art. 405. Nos processos iniciados por impugnacao do 
lancamento, a · autoridade fiscal responsavel pela constituicao · do credito 

· tributario procedera a contradita. _ 

Art. 406. Ap6s a sustentacao ou a contradita, sera aberto 
prazo para a producao de provas. 

§ 2°. A autoridade nao ficara adstrita as alegacoes das. partes, 
devendo julgar de acordo com sua conviccao, em face das provas produzidas 

Art, 407. .Concluida a fase para a producao de provas, o 
proce_sso sera encaminhado para julgamento de primeira }nstancia, desde 
que observados os preceitos legais. · 

§ 1°. A autoridade de primeira instancia julgara e proferira 
despacho decis6rio, ou se· entender necessario, podera determinar a 

· realizacao de diligencias complementares, conforme o disposto no Art. 488, 
· deste C6�igo. 

no processo. 
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SE<;AO II 
DA IMPUGNAQAO CONTRA LANQAMENTO 

\ 
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Art. 408. 0 sujeito passivo da obrigacao tributaria podera 
irripugnar a exigencia fiscal, independentemente de previo dep6sito, dentro 
do prazo de 20 (vinte) dias contados da notificacao do lancarnento ou da 
intimacao, mediante defesa escrita, alegando de uma s6 vez toda materia que 
entender util, juntando os documentos comprobat6rios das raz6es 
apresentadas. - 

. § 1 °. Considerar-se-a renuncia ao direito de impugnacao da 
exigencia fiscal, 0 pagamento do' credito tributario, pelo sujeito passivo. 

§ 2°. Nao havendo impugnacao contra lancamento proferido 
de forma regular - ou o pagamento do tributo, no prazo previsto no caput, 
efetuar-se-a a imediata inscricao do credito tributario em divida ativa. 

§ 3°. Do lancamento originado do auto de infracao e de 
imposicao de multa nao cabera impugnacao, observado o disposto na Secao 
IV, deste Capitulo. · 

Art. 409. A impugnacao da exigencia fiscal mencionara: 
I - a autoridade julgadora a quern e dirigida; 
II - o numero da notificacao do lancamento, objeto da . 

impugnacao; 
II - a qualificacao do interessado, o numero do contribuinte 

no cadastro respectivo e o endereco para a notificacao; 
. : III - os dados do im6vel, ou descricao das atividades exercidas 

e o periodo a que se refere o tributo impugnado; 
IV - os motivos de 'rato e de direito em que se fundamenta; 
V - as diligencias que o sujeito passivo pretenda sejam 

efetuadas, desde que justificadas as suas raz6es; 
VI - o pedido, com as suas especificacoes. 

. § 1°. A impugnacao sera instruida com os documentos 
indisperisaveis a sua propositura. 

§ 2°. Nao se tomara conhecimento de postulacoes daqueles 
que nao tenham legitimidade e interesse para faze-lo. 

§ 3°. A impugnacao intempestiva sera indeferida, atraves .de 
despacho, pelo Secretario de Financas de primeira instancia a quern for 
dirigida .. 

Art. 410. Quando a autoridade julgadora verificar a 
ocorrencia de litispendencia ou de coisa julgada, ou quando o sujeito passivo 
desistir da impugnacao o processo sera extintosern julgamento do merito. 

} 

Art. 411. Verificando a autoridade administrativa que a 
impugnacao nao preenche os requisitos exigidos ou que apresenta defeit 
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irregularidades capazes de dificultar o julgamento de merito, determinara 
que o sujeito passivo a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de indeferimento. 

Art. 412. A impugnacao .tera efeito suspensrvo da cobranca 
do Credito tributario. 

SEQ.AO III 
DO AUTO DE INFRAQA.O EDE IMPOSIQA.O DE MULTA 

Art. 413. As acoes ou omissoes contrarias a legislacao 
tributaria municipal serao apuradas de oficio, mediante processo regular, 
iniciado por notificacao ou auto de infracao e de imposicao de .multa, para o 
fim de determinar o responsavel pela infracao, o dano causado ao Municipio 
e o respectiv'o valor, propondo-se, quando for o caso, a aplicacao da sancao 
correspondente. / . 

I 
§ 1 °. 0 auto -de infracao e de imposicao de multa e ato 

administrativo privativo das Autoridades Fiscais. 
§ 2°. Aplica-se ao auto de infracao e de imposicao de multa o 

disposto no Titulo da Administracao Tributaria. 

Art. 414. Verificada a infracao de dispositivo da legislacao 
tributaria, lavrar-se-a o auto de infracao e de imposicao de · multa 
correspondente, que devera canter OS seguintes requisites: 

I - o local, a data e a hora da lavratura; 
II - a identificacao do sujeito passivo e,}m sendo o caso, dos 

co-responsaveis; 
III - a identificacao da -materia tributavel, a norma legal que a 

tipifica e as provas em que esta fundada a exigencia fiscal; 
IV - a quantificacao da materia tributavel e o calculo do valor 

do tributo; 
VI - a penalidade pecuniaria e os encargos pecuniarios acaso 

incidentes, com as suas fundarnentacoes legais e a indicacao das reducoes 
aplicaveis no tempo destinado ao pagamento ou parcelamento dos valores 
pecuniarios entao exigidos; 

VII - a notificacao e a intimacao ao sujeito passivo, 
estabelecendo O prazo de 20 (vinte) dias para O 'recolhimento dos valores 
pecuniarios exigidos ou para a impugnacao da exigencia fiscal; 

VII - a identificacao e a assinatura do agente autuante e a 
indicacao do seu cargo ou funcao; 

VIII - a assinatura do · pr6prio autuado ou infrator ou dos 
seus representantes, · ou mandatarios ou prepostos, ou a mencao da 
circunstancia de que o mesmo nao pode ou se recusou a assinar. 
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§ 1 °. 0 auto de infracao e de imposicao de multa obedecera a 
modelo a ser fixado em ato normativo do Poder Executivo. 

§ 2°. A assinatura do autuado nao importa em confissao, 
nem a sua falta ou recusa em nulidade do auto ou agravamento da infracao. 

§ 3°. As omissoes OU incorrecoes do auto de infracao e de 
imposicao de multa nao o invalidam, quando do processo constem elementos 
para a determinacao da infracao ea identificacao do infrator. 

Art .. 415. 0 autuado sera notificado da lavratura do auto de 
infracao e de imposicao de multa: 

I - pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de· 
c6pia do auto de infracao e de imposicao de multa ao pr6prio autuado, seu 
representante, mandatario ou preposto, contra assinatura recibo, datado no 
original, ou a mencao da circunstancia de que o mesmo nao pode ou se 
recusa a assmar; ou r 

II - por via postal registrada, acompanhada de c6pia do auto 
de infracao e de imposicao de multa, com aviso de recebimento a ser datado, 
firmado e devolvido pelo destinatario ou pessoa de seu domicilio; 

Paragrafo unico. Quando ineficazes OS meios previstos neste 
artigo, a notificacao far-se-a por publicacao · nos ter:tnos previstos na Lei 
Organica Municipal, na sua integra ou de forma resumida. 

Art. 416. A notificacao da lavratura do auto de infracao e ae 
imposicao de multa presume-se feita, quando: 

I - pessoalmente, na data do recibo; 
II - · por via postal, com aviso de recebimento, na data do 

recebimento do mesmo pelo destinatario OU pessoa'. de seu domicilio e, Se for 
esta omitida, 05 (cinco) dias ap6s a entrada da carta no correio; 

III - por.edital, no termino do prazo, contado este da data da 
afixacao ou da publicacao. 1 

Art. 417. Nenhum auto. de infracao e de imposicao de multa 
sera arquivado, sem despacho da autoridade administrativa e autorizacao do 
Prefeito Municipal, em processo regular. · 

I 

SEQ.AO IV 
DA DEFESA CONTRA O AUTO DE INFRAQ� E .DE IMPOSIQAO DE 

. . ' MULTA . I 

I Art. 418. A defesa do autuado sera apresentada no prazo de 
20 · (vinte) dias, con'tad0s da notificacao, por peticao dirigida o Secretario de 
Financas de primeira instancia. 

Paragrafo unico. A nao aprcsentacao de defesa no 
caput ensejara a revelia, nos termos do Art. 428, deste C6digo . 

. I 
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Art. 419. Na defesa, o autuado alegara a materia que 
entender util, indicara e requerera as provas que pretenda produzir, 
juntando de imediato as que possuir. . 

§ 1 °. A defesa podera serparcial, presumindo-se.verdadeiros 
os fatos nae contestados, 

§ 2°. Considerar-se-a renuncia ao direito de defesa, o 
pagamento do Credito tributario exigido pelo auto de infracao e de imposicao 
de multa, no prazo previsto na notificacao. 

Art. 420.· E assegurado ao sujeito passivo o direito a ampla 
defesa. 

Art. 421. Aplica-se _ a defesa do auto de infracao e de 
imposicao de multa o disposto no Art. 416 deste C6digo. 

( 

SEQ.AO V 
DA SUSTENTAQ.A.O E DA CONTRADITA 

Art. 422. Proposta a impugnacao contra lancamento, o 
processo sera encaminhado para a autoridade fiscal responsavel pela 
constituicao do credito tributario, para que apresente a contradita, no prazo · 
de 20 (vinte) dias. , . 

§ 1 °. Compete a autoridade fiscal alegar, na contradita, toda 
a materia que entender util, expondo as raz6es de fato e de direito, com que 
contraria o pedido -do sujeito passive e indicando ou requerendo as provas 
que entender ne,cessarias para fundamentacao, juntando desde logo as que 
constarem de documento. 

§ 2°. Em caso de juntada de novas provas sera aberto prazo 
de 10 dias para manifestacao do requerente. · 

§ 3°. Cabe tambem a autoridade fiscal manifestar-se 
precisamente sobre todos os fatos narrados na impugnacao. 

Art. 423. Apresentada a defesa contra o auto de infracao e de 
imposicao de multa, o processo sera encaminhado a autoridade fiscal 
autuante para sustentacao, no prazo de 20 (vinte) dias. 

. § 1 °. Na sustentacao, a autoridade fiscal autuante alegara a 
materia que entender util indicando, OlJ requerendo, as provas que entender 
necessarias para fundamentacao, juntando desde logo as que constarem de 
documento. 

§ 2°. Em caso de juntada de novas provas sera aberto prazo 
de 10 dias para manifestacao do requerente. 

J 
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SE<;Ao VI 
DA PRODU<;A.O DE PROVAS 

Art. 424. Ap6s a sustentacao ou a contradita, o processo 
sera encaminhado para o Secretario de Financas de primeira instancia, que 
deferira no prazo de 10 (dez) dias, o pedido de producao de provas que nae 
sejam manifestadamente inuteis ou protelat6rias e ordenara a producao de 
outras que entender necessarias, fixando prazo de ate 30 (trinta) dias para 
que umas e outras sejam produzidas. 

Paragrafo unico. O_ Secretario de Financase o sujeito passivo 
poderao indicar respectivamente, o numero maximo de duas testemunhas. 

Art. 425� 0 autuante e o sujeito passivo poderao participar 
das diligencias e as alegacoes que tiverem serao juntadas ao processo ou 
constarao do termo de diligencia para serem apreciadas no julgamento. 

Paragrafo unico. Se a diligencia resultar em agravamento 
para o sujeito passivo, relativamente ao valor controverso, sera reaberto o 
prazo para oferecimento de novas alegacoes ou aditamento. 

SE<;A.O VII, 
DO JULGAMENTO 

Art. 426. Concluida a fase probat6ria, o Secretario . de 
Financas proferira decisao no. prazo maximo de 30 (trinta) J dias, 
considerando a procedencia ou a improcedencia do auto· de infracao e de 
imposicao . de multa ou da impugnacao contra lancamento, definindo 
expressamente os seus efeitos. 

. § 1 °. 0 sujeito passivo, ate a prolacao da decisao, podera 
trazer fatos novos ao conhecimento da autoridade julgadora, que concedera 
vistas a autoridade fiscal responsavel pela constituicao do credito tributario 
ou ao autuante, ·para que efetuem, respectivamente, a contradita e a 
sustentacao, no prazo de 5 (cinco) dias. . 

, § 2°. Findo o prazo previsto no paragrafo anterior, o 
Secretario de Financas proferira decisao final de toda materia, no prazo 30 
(trinta dias). 

· Art. 427. 0 Secretario de Financas . podera determinar, de 
oficio, a realizacao de diligencias complementares, caso, na formacao de sua 
conviccao, remanesca duvida quanto a elemento essencial para o 
esclarecimento dos fatos. 

Paragrafo uriico. As diligencias deverao ser realizadas dentro 
do prazo para julgamento, previsto -no artigo anterior, devendo o sujeito .,.... 
passivo ser _previamente notificado. ,,... · 
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Art. 428. Quando ocorrer a revelia, o Secretario de Financas 
de primeira instancia apreciara diretamente o auto de infracao e de 
imposicao de multa, proferindo decisao final. · 

Art. 429. 0 julgamento devera ser claro, conciso e preciso, e 
contera: 

I - o relat6rio, que' mencionara os elementos · e atos 
informadores, instrutivos e probat6rios do processo; 

II - a fundamentacao de fato e de direito; 
III - o embasamento legal; 
IV - a decisao. 

Art. 430. Q sujeito passivo sera notificado da decisao, 
mediante assinatura no pr6prio processo, ou por via postal registrada, 
acompanhada de c6pia da decisao, ou ainda, por publicacao no orgao oficial 
de. divulgacao do Municipio. 

Paragrafo unico.. Tomando o sujeito passivo conhecimento da 
decisao, e vedada a autoridade julgadora altera-la, exceto para correcao de 
inexatidao, contradicao ou retificacao de erro material de escrita ou de 
calculo, de oficio ou a requerimento da parte .. · 

Art. 431. Sendo a impugnacao julgada, total ou 
. parcialmente, improcedente, os tributos e penalidades remanescentes ficam 

sujeitos a multa e juros de mora, calculados a partir da data dos respectivos 
vencimentos, devendo o sujeito passivo pagar o credito tributario ou interpor 
recurso ho prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificacao da decisao, 
podendo ainda, requerer os beneficios previstos no Art. 46, § 3°. 

Art. 432. Sendo o auto de infracao e de imposicao de multa 
julgado, total OU parcialmente, procedente, 0 sujeito passive devera pagar O 

credito tributario resultante ou interpor recurso no prazo de 20 (vinte) dias, 
a contar da notificacao da decisao, podendo ainda, requerer os beneficios 
previstos no Art. 44, .§ 3.0• 

Art. 433._ Da decisao de primeira instancia contraria a 
Fazenda Publica Municipal, devera o Secretario de Financas -recorrer, de 
oficio, no p�azo de 5 [cinco] dias, a Conselho de Recursos Fiscais. 

Art. 434. Encerra-se o litigio tributario, operando-se a coisa 
julgada administrativa, com: 

I - a decisao de primeirainstancia: 
a) na parte que nao for objeto de recurso voluntario -ou nao 

estiver sujeita a recurso de oficio; · 
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· b) esgotado o prazo para recurso voluntario sem que este 
tenha sido interposto; · 

II - a desistencia de, impugnacao ou de recurso; 
III - a extincao do credito; · 
IV - qualquer ato que . importe confissao da divida ou 

reconhecimento da existencia do credito.· 

CAPITULO II 
DA SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIV A 

SEQA.O I 
DAS mSPOSIQOES GERAIS 

Art. 435. Da decisao da autoridade administrativa de 
primeira instancia cabera recurso voluntario, pelo sujeito passrvo, - ao 
Conselho de Recursos Fiscais, contendo: 

I - o name ea qualificacao do sujeito passivo; 
II - a materia objeto de recurso; 
II - os fundamentos de fato e de direito; 
III - o pedido de nova decisao. 
§ 1 °. 0 recurso voluntario podera ser interposto no prazo de 

20 (vinte) dias contados da ciencia da decisao de Primeira Instancia. 
§ ·2°. O' recurso podera ser interposto contra toda a decisao 

ou · parte dela, devolvendo ao Conselho de Recursos Fiscais apenas o 
conhecimento da materia impugnada. . . . 

. . § . 3°. 0 Conselho de Recurses Fiscais . somente podera 
apreciar os fa tbs novas ocorridos ap6s a prolacao da decisao de primeira 
instancia. 

§ 4°. Sera permitido ao revel interpor recurso ao Conselho de 
Recursos Fiscais, ficando expressamente vedado o questioriamento sabre os 
fatos, podendo apenas arguir materia de direito. · · 

Art.· 436. Os recursos protocolados, somente serao julgados 
mediante o previo dep6sito de 30% (trinta por cento) da importancia devida. 

Art. 437. 0 sujeito passive, que aceitar expressa ou 
tacitamente a decisao de primeira instancia, nao podera recorrer .. 

Art. 438. Recebido o recurso, o Conselho de Recursos Fiscais 
proferira decisao, no prazo maxima de 20 (vinte) dias, considerando a 
procedencia ou a improcedencia do mesmo., definindo expressamente os 
seus efeitos. 
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Art. 439. Sendo o recurso julgado, total ou parcialmente, 
improcedente, o credito tributario devera ser recolhido no prazo de 20 (vinte) 
dias. 

Paragrafo unico. Nao sendo efetuado o pagamento no prazo 
do caput, efetuar-se-a a imediata inscricao do credito tributario em divida 
ativa. 

- ..___, 

' 

' Art. 440. 0 sujeito .passivo sera notificado da decisao de 
segunda instancia, mediante assinatura no proprio . processo, ou por via 
postal registrada, acompanhada de c6pia da decisao, ou ainda, por 
publicacao no orgao oficial de divulgacao do Municipio. 

Paragrafo unico. Tomando o sujeito passivo conhecimento da 
decisao, e vedado ao Conselho de Recursos Fiscais altera-la, exceto para 
correcao de inexatidao, contradicao ou retificacao de erro material de escrita 
ou de calculo, de oficio ou a requerimento da parte. 

Art. 441. Da decisao de segunda instancia nao cabera mais 
recurso, operando-se a coisa julgada administrativa. _ 

_ SEQ.AO II 
DA COISA JULGADA ADMINISTRATIV A . 

<:» 
Art. 442. Denomina-se coisa julgada administrativa a 

eficacia, que torna imutavel e indiscutivel a decisao, nae mars sujeita a 
recurso. 

Art, 443. E vedado a parte discutir; no curso do processo, as 
questoes ja decididas, a cujo respeito se operou a preclusao, 

Art. 444. Passada em julgado a decisao da segunda 
instancia, reputar-se-ao deduzidas e repelidas todas as alegacoes e defesas, 
que a parte poderia opor ao acolhimento assim como a rejeicao da 
impugnacao contra lancamento ou defesa do auto de infracao e de imposicao 
de multa. 

I SEQ.AO III 
DO CONSELHO DE RECURSOS-FlSCAIS 

SUBSEQAO I 
DA COMPETENCIA E_ COMPOSIQAO 

Art. 445.: 0. Conselho de Recursos Fiscais e orgao 
administrativo colegiado, com autonomia decis6ria, e tern a incumbencia de: 

I· - julgar, em segunda instancia, os recursos voluntaries, 
interpostos pelos contribuintes do Municipio contra atos ou decisoes so9f--e,, 

/ ................................... _. ._ ...,. __ ..,. 
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materia fiscal, praticados pelo Secretario de Financas de primeira instancia, 
por forca de suas atribuicoes; 

II - julgar, em segunda instancia, o recurso de oficio, 
interposto pelo Secretario de Financas de primeira instancia, nos casos 
previstos neste C6digo. . 

III - emitir parecer em processo de cornpensacao de credito 
tributario e fiscal, na forma do Art. 96 deste C6digo. 

§ 1 °. 0 Conselho. de Recurses Fiscais sera composto por 03 
(tres] membros, sendo 01 (um) representante do Poder Executivo, 01 (um) 
representante do Poder Legislativo e O 1 (um) dos contribuintes; 

§ 2°. A composicao e as atribuicoes do Conselho de Recurses 
Fiscais serao definidas em seu Regimento Interno, aprovado por Decreto do 
Poder Executivo. · · 

SUBSE<;.AO II 
DO JULGAMENTO 

Art. 446. As decisoes referentes a processo julgado pelo 
Conselho de Recursos Fiscais serao lavradas _pelos membros e receberao a 
forma de acordao, devendo ser anexadas �aos processes para ciencia do 
recorrente. 

· Art. 447. As decis6es do. Conselho de Recursos Fiscais, 
contrarias a Fazenda Publica Municipal, deverao ser homologadas pelo. 
Prefeito Municipal. 

Paragrafo unico. 'O Prefeito Municipal, como ultima instancia 
na esf era administrativa, · pod era · reformar as decis6es que forem 
manifestamente contrarias a legislacao tributaria, ou aos principios gerais 
do direito ou as provas dos autos. 

CAPiTULO III 
DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 448. E impedido de decidir a autoridade administrativa 
que: 

J - tenha interesse pessoal, direto ou indireto, na materia; 
II - seja parente de qualquer das partes ate o quarto grau; 
IIr - seja amigo pessoal ou inimigo da parte; 
IV - tenha funcionado como Agente da Fazenda Publica 

Municipal no procedimento fiscal respectivo; 
V - tenha funcionado, ou ainda, seu conjuge, companheiro ou 

parente ate o terceiro grau, inclusive por afinidade, como perito, testemunha , 
ou procurador; · 
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VI esteja litigando, judicial ou administrativamente, 

conjuntarnente com o interessado ou respectivo c6njuge ou companheiro, ou 
em face de algum deles; 

VII - haja proferido decisao, no mesmo procedimento, em 
instancia inferior. 

Paragrafo unico. Para fins deste artigo, sac consideradas 
autoridades administrativas os membros titulares de primeira e segunda 
instancia. 

Art. 449. Ocorrendo impedimento do Secretario de Financas 
de . primeira instancia, o processo sera encaminhado para o Secretario de 
Administracao do Municipio. 

Paragrafo unico. Havendo impedimento do Secretario de 
Administracao o Prefeito Municipal, designara outro Secretario Municipal 
para que proceda ao julgamento. 

Art. 450. Ocorrendo irnpedimento de membro do Conselho 
de Recurses Fiscais, este sera substituido por um servidor municipal, 
designado pelo Secretario de Financas do Municipio. 

CAPiTULO IV 
DAS NULIDADES E DOS ViCIOS PROCESSUAIS 

Art. 451. Sao nulos: 
I - os despachos, as decisoes e quaisquer outros atos 

praticados ou termos firmados: 
a) por pessoa incompetente ou impedida; 
b) sem a as exigencias fiscais impostas ao sujeito passivo e 

constantes nos autos· do processo, bem como a todas as raz6es de defesa 
contra elas suscitadas; · 

c) com a pretericao do direito de defesa; 
e) com erro na identificacao do sujeito passivo; 
II -· os lancamentos cujos elementos informativos nao sejam 

suficientes . para determinar a materia tributavel · e o respectivo sujeito 
pass1vo; . 

III - as intimacoes destituidas dos elementos essenciais ao 
cumprimento de sµas finalidades. . 

· §. 1 °. Ao disposto neste artigo devem ser aplicadas, todavia, as 
seguintes regras: 

I - a ausencia, a inexatidao ou a insuficiencia dos 
. fundamentos legais do lancamento corisiderarn-se supridas pela adequada 

descricao dos fatos, que · possibilite, conforme _ o case, o exercicio de.c-- ____ 
reclamacao ou defesa pelo sujeito passivo; 
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II - a nulidade ou a falta de intimacao fica sanada ou suprida, 
conforme o caso, pelo comparecimento no processo da pessoa' legitimamente 
interessada ou de seu representante legal, ou do preposto de qualquer um 
deles. Nesses casos, considera-se sanado o vicio a partir do momento que a 
qualquer uma dessas pessoas sejam formalmente comunicados os elementos 
necessaries para a pratica do ato; · 

III - reputam-se validos e produzem eficacia plena os atos e 
I termos: 

a) que, embora realizados de modo diverso do previsto, ou 
inobservando determinada formalidade, lhes preencham a finalidade 
essencial ou atinjam o resultado previsto, salvo quando vulnerado o direito 
ao contradit6rio ea ampla defesa; 

b) praticados em situacao de emergencia, sem a observancia 
de algum requisito legal, se nao havia, ria oportunidade, outra forma de 
alcancar seus resultados; _ 

IV - a nulidade de qualquer ato ou termo somente prejudica 
os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequencia; 

V - a inexistencia ou a nulidade de intimacao constituem 
onus de prova do sujeito passivo. _ 

· § 1 °. o vicio deve ser sanado pela autoridade preparadora, se 
detectado antes do terrnino do prazo aberto para a impugnacao ou 
interposicao de recurso, ou para a apresentacao de provas ou informacoes. 

§ 2°. E considerada situacao de emergencia aquela que exige 
a pratica de determinados atos, sem os quais poderia terocorrido ou possa 
ocorrer lesao grave ou de dificil reparacao aos legitimos interesses da 
Fazenda . Publica . Municipal, dos orgaos julgadores administrativos 
especializados ou do administrado. 

Art. 4:52. Sao competentes para declarar a nulidade de atos e 
termos: .,,. 

I - a autoridade preparadora, com relacao aqueles tendentes 
ao impulsionamento do processo ate o seu termo final;. 

. ( II � 'a autoridade julgadora ou revisora, em qualquer caso. 
§ 1 °. Ao declarar a nulidade, a autoridade competente deve 

indicar 'os atos e termos entao · atingidos pela declaracao, ordenando as 
providencias necessarias ao prosseguimento ou a solucao do processo. 

§ 2°. Podendo decidir sobre o merito a favor da pessoa a 
quern aproveitaria a, declaracao de nulidade, a autoridade competente nao 
deve declara-la neni mandar repetir os atos ou .termos nulos, como 
tampouco deve suprir-lhes a omissao. 

Art. 453. Os vicios pelas incorrecoes e omissoes que nao 
importern a nulidade do ato devem ser sanados de oficio ou a requerime1;.t-7. 
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de qualquer interessado, dispensado o saneamento quando o vicio nao 
influir na solvencia da obrigacao ou solucao do litigio. 

§ 1�. 0 saneamento deve tambem ocorrer quanto aos vicios 
processuais que ocasionem prejuizo a defesa do sujeito passivo; exceto se 
este lhes houver dado causa. 

§ 2°. A regra deste artigo aplica-se, tambem, aos casos de 
inexatidoes materiais devidas a lapso manifesto e aos erros de escrita ou de 
calculo, existentes nas decisoes ; nos 'despachos ou em quaisquer outros atos 
formalizados. 

§ 3°. Caso as inexatidoes e os erros a que se ref ere o 
paragrafo anterior nao ensejem duvidas que impecam a exata, quantificacao 
do credito tributario, a liquidacao deste deve Ser feita independentemente de 
retificacao de julgado ou da expedicao de qualquer outro ato formal. · 

Art. 454. Observadas as disposicoes deste · titulo, a 
autoridade preparadora, julgadora ou revisora, conforme o caso, deve 
mandar os autos em retorno a origem, para o suprimento ou a correcao de 
deficiencias ou irregularidades encontradas nos atos e termos do processo, 
sempre que ela mesma nao possa sanar tais vicios. 

TiTULO III 
DAS DISPOSIGOES FINAIS E TRANSITORIAS 

Art. 455. As atualizacoes monetarias dos valores expressos 
em moeda corrente, neste C6digo e respectivos anexos; serao realizadas 
anualrriente, com base na taxa SELIC do Governo Federal. 

Art. 456. Os debitos de qualquer origem ou natureza para 
com a Fazenda Publica Municipal, quando nao pagos na · data do 
vencimento, devem ser atualizados monetariamente. · 

.•' 
Art. 457: Os creditos tributaries e fiscais constituidos ate 31 

I 

de dezembro de 2009, ou aqueles cujo fato gerador · tenha ocorrido ate a 
r�ferida data, serao atualizados monetariamente conforme legislacao vigente. 

Art. 458. · As multas decorrentes de infracoes ocorridas ate· 
31. de .. dezernbro de 2009, quando incidentes percentualmente, serao 
calculadas sobre.o valor doimposto atualizado monetariamente. 

Art. 459. Para fins deste C6digo, entende-se por exercicio 
fiscal o ano civil. 

Art. 460. Fica o Chefe do Poder Executive autorizado a 
I 

baixar, por Decreto, o regulamento necessario ao cumprimentoc ·ta Lei. · 

-> 
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Art. 461. A base de calculo para o lancamento do Impasto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU e Impasto sobre a Transmissao inter- 
vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de Bens Im6veis - ITBI, para o 
exercicio de 2010, serao os dados constantes da Planta Generica de Valores, 
Tabela de Custos Basicos de Edificacao Habitacionais e Construcao e 
Planilha de Perimetro da Zona Rural, Anexo V, a esta Lei Complementar, que 
podera ser atualizada, reduzida, modificada e / ou revista pela comissao que 
trata_o Art. 175, seus paragrafos e incises. . 

Art. 462. 0 Valor venal do im6vel edificado, atendendo as 
peculiaridades ou fatores de depreciacao supervenientes, levando-se em 
conta O estado de conservacao, 0 ano de construcao OU de seu cadastro e 
idade aparente, podera ser reduzido em' ate 50% (cinquenta por cento), 
enquanto permanecerem tais circunstancias. 

Art. 463. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar 
esta Lei, podendo o Regulamento dispor que, mediante · Resolucao baixada 
pelo Secretario de Financas do Municipio, sejam expedidas normas 
complementares aos seus dispositivos. 

· Paragrafo unico. A Secretaria de Financas do Municipio, alem 
da competencia atribuida neste artigo pode em vista das conveniencias da 
administracao fiscal, criar, imprimir e providenciar para que sejam 
distribuidos modelos de declaracoes , e documentos, . inclusive 
eletronicamente, para efeito de fiscalizacao, lancamento, cobranca; 
informacoes e recolhimento de tributos municipais. 

ArL 464. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
instituir e fixar Pre90 Publico, bem .como estabelecer as situacoes que cabera 
a sua aplicacao, observadas as normas do Direito Financeiro e as leis 
pertinentes a especie . 

Art. 465. Esta Lei entra em vigor no dia l O• de janeiro de 
.2010, revogando expressamente a Lein°. 358, de 30 denovembro de 1983. 

Pa90 da Prefeitura Municipal de· Penaforte, em 02 de 
dezembro de 2009. 
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. ANEXO I DA LEIN°. 572,/2009 

LISTA DE SERVIQOS SUJEITOS AO ISS 

1 - Servicos, de informatica e congeneres. 
1.01 - Analise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02 - Programacao. 
1.03 - Processamento de dados e congeneres. 

, _1.04 - Elaboracao de programas de computadores, inclusive 
de jogos eletronicos. 

· 1.os - Licenciamento ou cessao · de direito de uso de 
programas de computacao. 

1.06..::. Assessoria e consultoria em informatica. 
1.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, 

configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de 
dados. 

1.08 - Planejamento, confeccao, manutencao e atualizacao de 
paginas eletronicas. . 

2 - Services de pesquisas e desenvolvimento de qualquer 
natureza. 

3 - Services prestados mediante locacao, cessao de direito de 
uso e congeneres. 

3.01 - Cessao de direito- de uso. de marcas e de sinais de 
propaganda. 

3'.02 - Exploracao de saloes de festas, centre de convencoes, 
escrit6rios virtuais, stands, quadras esportivas, estadios, gmasios, 
auditories, casas de espetaculos, parques de diversoes, canchas - e 
congeneres, para realizacao de eventos ou neg6cios de qualquer natureza. 

I 

. - 3.03 - Locacao, sublocacao, arrendamento, direito de 
passagem ou permissao de uso, cornpartilhado ou nao, de ferrovia, rodovia, 
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. · 

3.04 - Cessao de andaimes, palcos, .coberturas _ e outras 
estruturas de uso ternporario. _ · . 

, 4 - Services .de saude, assistencia medica e congeneres. 
4.01 - Medicina e biornedicina. 
4.02 - Analises clinicas, _ patologia, _ eletricidade medica, 

radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, 
radiologia, tomografia e congeneres. . . 

- 4.03 Hospitais, clinicas, laborat6rios, sanat6rios, 
manicornios, casas de saude, prontos-socorros, ambulat6rios e congeneres. 

4.04 - Instrumentacao cirurgica. 
4.05 - Acupuntura. 
4.06 - Enfermagem, inclusive services auxiliares. 
4.07 - Services farmaceuticos. 
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4.08 -Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia . 
4.09 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento 

fisico, organico e mental. 
4.10 - Nutricao. 
4.11 - Obstetricia. 
4.12 - Odontologia. 
4. 13 - Ort6ptica. · _ 
4.14 - Pr6teses sob encomenda. 
4 .15 - Psi canalise: 
4. 16 - Psicologia. 
4.17 - Casas de repouso e de· recuperacao, creches, asilos e 

congeneres. 
4.18 - Inseminacao artificial, fertilizacao in vitro e congeneres. 
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, ovules, semen e 

congeneres. 

.'°7" 

4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, orgaos e 
materiais biol6gicos de qualquer especie. 

4.21 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento 
m6vel e congeneres. _ 

· 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convenios 
para prestacao de assistencia medica, hospitalar, odontologica e congeneres. 

4.23 - Outros planos de saude que se cumpram atraves de 
services de terceiros contratados, credencia:dos, cooperados ou apenas pagos 
pelo operador do plano mediante indicacao do beneficiario. 

5 - Services de medicina e assistencia veterinaria e 
congeneres. 

5.01 · - Medicina· veterinaria e zootecnia. 
5.02 - Hospitais, clinicas, ambulat6rios, prontos-socorros e 

congeneres, na area veterinaria. ' 
5.03 - Laborat6rios de analise na area veterinaria. 
5.04- Inseminacao artificial, fertilizacao in vitro e congeneres. 
5.05-- Bancos de sangue e de orgaos e congeneres. 
5.06 - Coleta de sangue, · leite, tecidos, semen, orgaos e 

materiais biologicos de qualquer especie. 
5.07 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento 

m6vel e congeneres. 
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 

alojamento e congeneres. 
5.09 Planos de. atendimento e aseistencia medico- 

veterinaria. 
6 - Services de cuidados pessoais, estetica, atividades fisicas e 

congeneres. 
6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, 

congeneres. 
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congeneres. 
6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilacao e 

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congeneres. 
6.04 - Ginastica, danca, esportes, natacao, artes marciais e 

demais atividades fisicas. 
6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congeneres. 
7 - Services relativos a engenharia, arquitetura, geologia, 

urbanismo, construcao civil,. manutencao, limpeza, . meio ambiente, 
saneamento e congeneres. 

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, 
geologia, urbanismo, paisagismo e congeneres. / 

7.02 Execucao, por. administracao, empreitada ou 
subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de 
outras obras semelhantes, inclusive , sondagem, perfuracao de pocos, 
escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem · 
e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de services fora do 
local da prestacao dos services, que fica sujeito ao ICMS). 

7 .03 - Elaboracao de planos diretores, estudos de viabilidade, 
estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e services de 
engenharia.; elaboracao de· anteprojetos, projetos basicos e projetos 
executivos para trabalhos de engenharia. 

7.04 - Demolicao. 
7 .05 - Reparacao, . conservacao e reforma de edificios, 

estradas, pontes, portos e congeneres (exceto o fornecimento 'de mercadorias 
-produzidas pelo prestador · dos services, fora do local da prestacao dos 
services, que fica sujeito ao ICMS). 

7 .06 - · Colocacao e instalacao de tapetes, carpetes, assoalhos, 
cortinas, revestimentos de parede, vidros, divis6rias, placas de gesso e 
congeneres, com material-fornecido pelo torr:iador do service. 

7.07 - Recuperacao, raspagern, polimento e lustracao de pisos 
e .congeneres. 

,· 
manutencao e conservacao de vias e 
chamines, piscinas, parques, jardins e 

' � im6veis, 

Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de 7.11 

7.10 - Limpeza, 

arvores. 

congeneres. 

7.08 - Calafetacao. 
7.09 - Varricao, coleta, remocao, incineracao, tratamento, 

reciclagem, separacao e destinacao final de lixo, rejeitos e outros residues 
quaisquer. 

logradouros publicos, 

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer 
natureza e de agentes fisicos, quimicos e biol6gicos. 
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7. 13 - Dedetizacao, desinf eccao, desinsetizacao, imunizacao, 
higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congeneres. 

7 .14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubacao 
e congeneres. 

7.15 - Escoramento, contencao de encostas e services 
congeneres. 

r 7.16 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, 
lagos, lagoas, represas, acudes e congeneres. 

7 .1 7 - Acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras 
de engenharia'.., arquitetura e urbanismo. · 

7 .18 - Aerofotogrametria (inclusive interpretacao), cartografia, 
mapeamento, levantamentos topograficos, batimetricos, geograficos, 
geodesicos, geol6gicos, geofisicos e congeneres. 

7 .19 Pesquisa, perfuracao, cimentacao, mergulho, 
perfilagem, concretacao, testerriunhagem, pescaria, estimulacao e outros 
services relacionados com a exploracao e exploracao de petr6leo, gas natural 
e de outros recursos minerais. 

7 .20 ...:... Nucleacao e bornbardeamento de nuvens e congeneres. 
8 - Services de educacao, ensino, orientacao pedag6gica e 

educacional, instrucao, treinamento e avaliacao pessoal de qualquer grau ou 
natureza. 

8.01 ,- Ensino regular pre-escolar, fundamental, medio e 
superior. 

8.02 Instrucao, treinamento, orientacao pedag6gica e 
educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza. 

9 - . Services relatives a hospedagem, turismo, viagens e 
• 

9.01 ..: Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart- 
service condominiais, flat, apart-hoteis, hoteis residencia, residence-service, 
suite service, hotelaria maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupacao 
por temporada com fomecimento de service (o valor .da alimeritacao e 
gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Impasto Sobre 
Services]. 

9.02 - Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e 
execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes.: 
hospedagens e congeneres. . . 1 

9.03 - Guias de turismo. 
10 ::__ Servicos de intermediacao e' congeneres. . 
10.01 · -:-- Agenciamento, corretagern ou intermediacao de 

cambio, de seguros,. de cartoes de credito, de planos de saude e de planos de 
previdencia privada. 

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediacao de titulos 
em geral, valores mobiliarios e contratos quaisquer. ' ' ----_;:-- 
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10.03 - Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de 
direitos de propriedade industrial, artistica OU literaria. 

10.04 - Agenciamento, corretagem ou interrnediacao de 
contratos de arrcndamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de 
faturizacao (factoring). . · · 

10.05 ,- Agenciament6, corretagem ou intermediacao de bens 
moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive 
aqueles realizados no arnbito de Bolsas de Mercadorias e Futures, por 
quaisquer meios.' 

· 10-.06 -Agenciamento maritime. 
10.07 - Agenciamento de noticias. 
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive 

o agenciamento de veiculacao por quaisquer meios. _ 
10.09 - Representacao de qualquer natureza, inclusive 

comercial. 
10.10 - Distribuicao de bens de terceiros. 
11 - Services de guarda, 1 estacionamento, armazenamento, 

vigilancia e congeneres. · 
11.01 - Guarda e estacionamento de veiculos terrestres 

automotores, de aeronaves e de embarcacoes. 
. 11.02 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e. 

pessoas. 
11.03 - Escolta, inclusive de veiculos e cargas. 
11.04 Armazenamento, deposito, carga, descarga, 

.arrumacao e guarda de bens de qualquer especie. 
12 - Services de diversoes, lazer; entretenimento e congeneres. 
12.Qt - Espetaculos teatrais. 
12.02.:. Exibicoes cinematograficas. 
12.03 - Espetaculos circenses. 
12.04 - Programas de auditorio . 
12.05 - Parques de diversoes, centres de, lazer e congeneres. 
12.06 - Boates, taxi-dancing e congeneres. 
12.07 -· Shows, ballet, dancas, desfiles, bailes, operas, 

concertos, recitais, festivais e congeneres. 
12.08 - Feiras, exposicoes, congresses e congeneres. 
12.09 - Bilhares, boliches e diversoes eletr6nicas ou nao. 
12.10 - Corridas e competicoes de animais. 

·. 12.-11 - Cornpeticoes esportivas OU de destreza fisica OU 

intelectual, com ou sem a participacao do cspectador. 
12. 12 - Execucao de musica. 
12.13 - Producao, mediante ou sem encomenda previa, de 

eventos, espetaculos, entrevistas, shows, ballet, dancas; desfiles, bailes, 
teatros, operas, concertos, necitais, f estivais e congeneres. 
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12.14 - Fornecimento de musica para ambientes fechados ou 

nao, mediante transmissao por qualquer processo. · 
12. 15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folcl6ricos, trios 

eletricos e congeneres. _· ' 
. · 12.161- Exibicao de filmes, entrevistas, musicais, espetaculos, 

shows, concertos, desfiles, operas, cornpeticoes esportivas, de destreza 
intelectual ou congeneres. 

12.17 - Recreacao e animacao, inclusive em festas e eventos 
de qualquer natureza. · 

13 - Services relativos a_ fonografia, fotografia, cinematografia 
e reprografia. 

13.01 - Fonografia ou gravacao de sons,. inclusive trucagem. 
dublagem, mixagem e congeneres. _ 

13.02 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelacao, 
arnpliacao, c6pia, reproducao, trucagern e congeneres. 

13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalizacao. 
13.04 - , Composicao grafica;. fotocomposicao, clicheria, 

zincografia, litografia, fotolitografia. 
14 - Services relativos a bens de terceiros. 

· 14.01 - Lubrificacao, .limpeza, lustracao, revisao, carga e 
recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de 
maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, · elevadores ou de 
qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS). . 

14. 02 - Assistencia tecnica. 
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto pecas e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
14.04 .; Recauchutagem ou regeneracao de pneus. 
14.05 - Restauracao, recondicionarnento, acondicionamento, 

pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, · galvanoplastia, 
anodizacao, corte, recorte, polirnento, plastificacao e congeneres, de objetos 
quaisquer. 

14.06 - Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e 
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuario final, 
exclusivamente com material por ele fornecido. 

14.07 - Colocacao de molduras e congeneres . 
. 14.08 - Encadernacao, gravacao e douracao de livros, revistas 

e congeneres. 
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido 

pelo 'usuario final, exceto aviamento. 
L4.10 -Tinturaria e lavanderia. 
14. 11 - Tapecaria e reforma de estofamen tos em geral. 
14.12 - Funilaria e lanternagem. ,, /...-- 
14. 13 - Carpintaria e serralheria. 
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15 - Services relacionados ao setor bancario ou financeiro, 
'inclusive aqueles prestados por instituicoes financeiras autorizadas a 
funcionar pela Uniao ou por quern de direito. 

15.01 - Administracao de fundos quaisquer, de consorcio, de- 
cartao de credito ou debito e congeneres, de· carteira de clientes, de cheques 
pre-datados e congeneres. · 

· 15.02 - Abertura de-contas em geral, inclusive conta-corrente, 
conta de investimentos e aplicacao e caderneta de poupanca, no Pais e no 
exterior, bem como a manutencao das referidas contas ativas e inativas .: 

15.03 - Locacao e manutencao de cofres particulares, de 
terminais eletronicos, de terminais de atendimento e de bens e. 
equipamentos em geral. 

15.04 - Fornecimento ou emissao de atestados em geral, 
inclusive atestado· de idoneidade, atestado de· capacidade financeira e 
congeneres. 

16.05 - Cadastro, elaboracao de ficha cadastral, renovacao 
cadastral e congeneres, inclusao ou exclusao no Cadastro de Emitentes de 
Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 

15.06 - Emissao, reemissao e, fornecimento de avisos, 
comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 
documentos, bens e valores.. cornunicacao com outra agencia ou com a . 
adrninistracao central.Iicenciamento eletronico de veiculos; transferencia de 
veiculos; agenciamento fiduciario ou depositario; devolucao de bens em 
cust6dia. · ' 

. 15.07- - Acesso, movimentacao, atendimento e corrsulta a 
contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac- 
simile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive .vinte e 
quatro horas; acesso · a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de 
saldo, extrato e demais informacoes relativas a contas em. geral, por 
qualquer meio ou processo. - 

15.08 - Emissao, reemissao, alteracao, cessao, subsrituicao, 
cancelamento e registro de contrato de credito; estudo, analise e avaliacao de 
operacocs de credito; emissao, concessao, alteracao ou contratacao de aval, 
fianca, anuericia e congeneres; services relativos a abertura de credito, para 
quaisquer fins. 

15.09 - Arrendarrtento mercantil (leasing) de quaisquer bens, 
inclusive .cessao de direitos e obrigacoes, substituicao de garantia, altera<;ao,' 
cancelamento e registro de coritrato, e demais services relacionados ao 
arrendamen to mercantil (leasing). 

15.10 - Services relacionados a cobrancas, recebimentos ou 
pagamentos em geral, de titulos quaisquer, de contas ou carries, de cambio, 
de tributos � por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio 
eletronico, autornatico ou por maquinas de atendimento; fornecimento de 

. � 
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posicao de cobranca, recebimento ou pagamento; · emissao de carries, fichas 
de compensacao, impressos e documentos em geral. 

15.11 - Devolucao de titulos, protesto de titulos, sustacao de 
protesto, manutencao de titulos, reapresentacao de titulos, e demais services 
a eles relacionados. . . 

15.12 - Custodia em geral, inclusive de titulos e valores 
mobiliarios. 

15.13 - Services relacionados a operacoes de cambio em geral, 
edicao, alteracao, prorrogacao, cancelamento e baixa de contrato de cambio; 
emissao de registro de exportacao ·ou de credito; cobranca ou dep6sito no 
exterior; emissao, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; 
fornecimento, transferenda, cancel�mento � demais services relativos a 
carta de credito de importacao, exportacao e garantias recebidas; envio e 
recebimento de mensagens em geral relacionadas a operacoes de cambio. 

15.14 - Fornecimento, emissao, reernissao, renovacao e 
'manutencao de cartao magnetico, cartao de credito, cartao de debito, cartao 
salario e congeneres. _ 

15.15 - Compensacao de cheques e titulos quaisquer; services 
relacionados a dep6sito, inclusive deposito identificado, a saque de contas 
quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive. em terminais 

I 

eletronicos e de atendimento . 
15.16 Emissao, - reernissao, liquidacao, alteracao, 

cancelamento e baixa de ordens de pagamento, · ordcns de credito e similares, 
por qualquer meio ou processo; services relacionados a transferencia de 
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em 
geral. 

Emissao, fornecimento, devolucao, sustacao, 
' \ 

cancelamento e oposicao de cheques quaisquer, avulso ou por talao. 
15.18 - Services relacionados a credito imobiliario, avaliacao e 

vistoria de im6vel OU obra, analise tecnica e juridica, emissao, reemissao, 
alteracao, transferencia e renegociacao de contrato, emissao e reemissao do 
termo de quitacao e demais services relacionados a credito imobiliario. 

16 .: Services de transporte de natureza municipal. , 
17 - Services de apoio tecnico, administrativo, juridico, 

contabil, comercial e congeneres. · 
17.01 - Assessoria OU consultoria de qualquer natureza, nao 

contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, 
cornpilacao e fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza, 
inclusive cadastro e similares. 

17 .02 - Datilografia, digitacao, estenografia, expediente, 
secretaria em geral, resposta audivel, redacao, edicao, intcrpretacao, revisao, 
traducao, apoio e infra-estrutura administrativa e congeneres. 

17.03 Planejamento, coordenacao, - programacao _ _Q}l 
organizacao tecnica, financeira ou administrati�a. _ »>: 
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17.04 - Recrutamento, agenciamento, selecao e 'colocacao de 
mao-de-obra. 

17.05 - Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carater 
temporario, inclusive de empregados 6u trabalhadores, avulsos ou 
temporaries, contratados pelo prestador de service. 

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promocao de 
vendas, ·planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao 
de desenhos, textos e demais materiais publicitarios. 

17.07 - Franquia (franchising). 
17.08 - Pericias, laudos, exame� tecnicos e analises tecnicas . 
17.09 - Planejamento, organizacao e adrninistracao de feiras, 

exposicoes, congressos e congeneres. 
17.10_ - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o 

fornecimento de alimentacao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).- 
1 7 .11 - Administracao em geral, inclusive de bens e neg6cios 

17.12 - Leilao e congeneres . 
17. 13 - Advocacia . 
1 7 .1 :I- - Arbitragern de qualquer especie, inclusive juridica . 
1 7 .15 - Auditoria. 
17.16 -Analise de Organizacao e Metodos. 
1 7 .1 7 - Atuaria e calculos tecnicos de qualquer natureza. 
17.18 - Contabilidade, inclusive services tecnicos e auxiliares. 
17 .19 - Consultoria e assessoria economica ou financeira . 
1 7 .20 - Estatistica. 
17.2,1- Cobranca em geral. 
17 .22 - Assessoria, analise, avaliacao, atendimento, consul ta, 

cadastro, selecao, gerenciamento de inforrnacoes, administracao de contas a 
receber ou a pagar e em geral, relacionados a operacoes de faturizacao 
(factoring) . 

17 .23 - Apresentacao de palestras, conferencias, seminaries e 
congeneres. 

18 .: Services de regulacao de sinistros vinculados a contratos 
de seguros; inspecao e avaliacao de riscos para cobertura de contratos de 
seguros; prevencao e gerencia de riscos seguraveis e congeneres. 

19 .; Services de distribuicao e_ venda . de bilhetes e demais 
produtos de loteria, bingos, cartoes, pules ou cupons de apostas, sorteios, 
premios, inclusive os decorrentes de titulos de capitalizacao e congeneres. 

20 -"- Services aeroportuarios, ferroportuarios, de terminais 
rodoviarios, ferroviarios e metroviarios . 

_ _ 20.01 Services ferroportuarios, utilizacao de porto, 
movimentacao de passageiros, reboque de embarcacoes, rebocador escoteiro, 
atracacao, desatracacao, services de praticagem, -capatazia, armazenagem de 
qualquer natureza, Servi9os acess6rios, movimenta9iio de m/ri �-- 
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services de apoio maritimo, de movimentacao ao largo, servicos de 
armadores, estiva, conferencia, logistica e congeneres. 

_ 20.02 - Services aeroportuarios, utilizacao de aeroporto, 
movimentacao de passageiros, armazenagem de qualquer · natureza, 
capatazia, movimentacao de aeronaves, .. services de apoio aeroportuarios, 
services acess6rios, movimentacao de mercadorias, logistica e congeneres. 

20.03 - Services de terminais rodoviarios, ferroviarios, 
metroviarios, movimentacao de passageiros, mercadorias, inclusive suas 
operacoes, logistica � congeneres. 

21 - Services de registros publicos, cartorarios e notariais . 
. 22 - Services de exploracao de rodovia. 
22.01 - Services de exploracao de rodovia mediante cobranca 

de preco OU pedagio dos usuarios, envolvendo execucao de services de 
conservacao, manutencao, melhoramentos para adequacao _de capacidade e 

. seguranca de transito, operacao, monitoracao, assistencia aos uauarios e 
outros services definidos em contratos, atos de concessao ou de. perrnissao 

I 

ou em normas oficiais. · 
23 - Services de prograrnacao e comunicacao visual, desenho 

industrial e congeneres. · 
_ · 24 - Services de chaveiros, confeccao de carimbos, placas, 

sinalizacao visual, banners, adesivos e congeneres, 
25 - Services funerarios. 
25.01 - Funcrais.vinclusive fornecimento de caixao, urna ou 

esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadaverico; fornecimento de 
flores, coroas e outros paramentos; desernbaraco de certidao de obito; 
fornecimento de veu, essa e <?Utros adornos; embalsamento, embelezamento, 
conservacao ou restauracao de cadaveres. 

25.02.:... Cremacao de corpos e partes de corpos cadavericos. 
) 

25.03 - Planos ou convenio funerarios.- 
25.04 - Manutencao e conservacao de jazigos e cemiterios. 
26 Services de . coleta, . remessa · ou entrega de 

correspondencias, docurnentos, objetos, . bens ou valores, inclusive pelos- 
correios e suas agencias franqueadas; courrier e congeneres. 

27 - Services de assistencia social. 
28 -:- Services de avaliacao de bens e servicos de qualquer 

natureza. 
29 - Servicos de biblioteconomia. 
30·- Services de biologia, biotecnologia e quimica. 
31 - Services tecnicos em edificacoes, eletr6nica, eletrotecnica, 

mecanica, telecomunicacoes e congeneres. . 
32 - Services de desenhos tecnicos. 
33 · Services de desernbaraco aduaneiro, corrnssarros 

despachantes e congeneres: 
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34 , - Services de investigacoes particulares, detetives e 
congeneres. 

35 - Services de reportagem, assessoria de imprensa, 
jornalismo e relacoes publicas. 

36 - Services de meteorologia. 
36.01 - Services de meteorologia. 
37 - Services de artistas, atletas, modelos e maneqqins., 
38 .- Services de museologia. 

'"_ 38.01 - Services de museoiogia. 
3�-:- Services de ourivesaria_ e lapidacao. 
40 - Services relativos a obras de arte sob encomenda. 
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TABELA 1' 

TAXA DE FISCALIZACAO, DE LOCALIZA(;AO, INSTALACAO E 
FUNCIONAMENTO DE ESTAB.ELECIMENTO OU ATIVIDADE ECONOMICA. 

INDUSTRIAIS E PRODUTORES 

TABELA DE AREA OCUPADA VALOR (R$) 
(M2) COMERCIAL INDUSTRIAL SERVI<;OS 

Ate 30 20,00 25,00 30,00 
De 31 a 50 ' . 30,00 35,00 . 40,00 
De 51 a 70 - 40,00 45,00 50,00 
De 71 a 100· 60,00 65,00 70,00 
De 101 a 150 70,00 75,00 90,00 
De 151 a 200 90,00 .95,00 100,00 . ' 

De 201 a 250 110,00 120,00 130,00 
De 251 a 300 130,00 140,00 150,00 
De 301 a 400 - 160,00 · 180,00 200,00 /� 
De 401 a 500 190,00 210,00 220,00 .,· - I De 501 a 700 220,00 240,00 . 260,00 
De 701 a 1000 260,00 280,00 300,00 
Acima de 1000 / 300,00 320,00. 350,00 i 

Profissionais autonomos, sem estabelecimento furn .......... 60,00 ' : 
Veiculos de trans po rte e aluguel ....................................... 80,00 � 

.-..,, I \... 
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ANEXO II ANEXO II DA LEIN°. 57Z/2009 

TABEL�2 

TAXA DE FISCALIZA<;AO DE EXERCfCIO DE ATIVIDADE AMBULANTE E 
FEIRANTE 

ESPECIFICA(;AO EVENTUAL AMBULANTE FEIRANTE 
(semanal) (R$) (mensal) (R$) (mensal) (R$) 

Barracas, balcoes, 15,00 20,00 30,00 
tabuleiros e 
assemelhados 
Veiculos autornotores, 20,00 30,00 40,00 I 
rriotocicletas, trailers, / 

reboques e assemelhados I 
I I v 
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TABELA 3 
. . . � 

TAXA DE FISCALIZA<;Ao DE OBRA, INSTALA<;Ao E URBANIZA<;Ao DE 
AREA PARTICULAR 

ESPECIFICAQ.AO (POR M2) VALOR (R$) 
Analise de projeto e alvara de edificacoes ou instalacoes, ou 1,00 
fracao de area coberta ( 

Alvara de demolicao de edificacoes ou instalacoes 0,50 
Habite-se 0,50 
Analise do projeto e alvara de modificacao e ou ampliacao de 0,60 
edificacoes ou instalacoes 
Analise e aprovacao de projeto de loteamento 0,30 
Modificacao do proieto de loteamento aprovado 0,20 I 

Autorizacao para desdobramento e.remembramento de 0,lO ! 
I 

· loteamento I 

' 

v. 
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ANEXO II DA LEIN°. 57!./2009 

TABELA4 

TAXA DE EXPEDIENTES 

ESPECIFICAQAO (POR M2) VALOR (R$) 
Certidoes negativas por cadastro imo biliario ou por atividades 11,00 
Certidoes negativas de tributes 11,00 
Declaracoes, autorizacoes e assemelhados 11,00 
Emolumentos 10,00 
Autenticacao de livros - 10,00 
Autorizacao de emplacamento dos veiculos de aluguel 50,00 ! 

/ 
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ANEXO II DA LEIN°. 572,/2009 

· TABELA 5 
\ 

TAXA DE SERVI<;OS DIVERSOS 

l 
{/ 

ESPECIFICA<;.A.O f POR M2) , VALOR (R$) 
Apreensao de bens e ou mercadorias, por quilo e dia 0,20 
Averbacao de escritura por im6vel 11,00 
Desinterdicao de estabelecimentos a cargo da vigilancia 30,00 
sanitaria 
Interdicao de vias e ruas publicas para fins particulares 30,00 
Transferencia de contrato 30,00 
Outros services nao especificados 20,00,.. I/ 

'--' I 
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ANEXO II DA LEIN°. 57�/2009 

TABELA 6, 

TAXA DE FISCALIZA<;AO SANITARIA 

.: 
'J 

TABELADE VALOR (R$)· 
AREA.OCUPADA GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 

(M2) A B c D E F 
Ate 30 70;00 100,00 6b,OO 40,00 20,00 30,00 
De 31 a 50 80,00 110,00 70,00 50,00 30,00 40,00 
De 51 a 70 90,00 130,00 80,00 60,00 40,00 50,00 
De 71 a 100 100,00 150,00 100,00 70,00 50,00 60,00 
De 101 a 150 110,00 170,00 120,00 80,00 60,00 70,00 
De 151 a 200 130,00 200,00. 140,00 100,00 80,00 90,00 
De 201 a 250 i50,00 230,00 170,00 120,00 100,00 110,00 
De 251-a 300 170,00 260,00 200,00 140,00 120,00 130,00 
De 301 a 400 200,00 . 290,00 230,00 170,00 140,00 180,00 
De 401.a 500 230,00 320,00 260,00 200,00 180,00 190,00 
De 501 a 700 260,00 350,00 290,00 230,00 200,00 210,00 
De 701 a 1000 290;00 380,00 320,00 260,00 240,00 250,00 

,,._/ . 

<:: 
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ANEXO III DA LEI 'N°. 57!!,/2009 

--· 
TABELA 1 

PARCELAMENTO DE CREDITOS TRIBUTARIOS DE. CONTRIBUINTE 
PESSOA FISICA 

• f 

FAIXA VALOR DO CREDITO · VALOR MiNIMO NUMERO 
TRIBUTARIO (R$) DA PARCELA (R$) MAXIMO DE 

PARCELAS 
1 De 60,00 ate 180,00 _30,00- 6 
2 De 180,01 ate 720,00 60,00 12 
3 De 720,01 ate 1.620,00 90,00 18 
4 De 1.620,01 ate 2.880,00 120,00 . 24 
5 De 2.880,01 ate 4.500,00 150,00 30 
6 Acima de 4.500,00 180,00 36 ' - 

.__.;· 
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ANEXO III DA LEIN°. 572,/2009 

TABELA 2 
/ 

. � 

. '-"' 

' . ......., 

PARCELAMENTO DE CREDITOS TR1BUTARIOS DE CONTRIBUINTE 
PESSOA JURfDICA 

FAIXA VALOR DO CREDITO VALOR MiNIMO NUMERO 
TRIBUTARIO (R$) DAPARCELA .MAxIMO DE 

(R$) PARCELAS 
1 \ De 240,00 ate 720,00 ' 120,00 6 
2 De 720,01 ate 2.880,00 240,00 12 
3 De 2.880,01 ate 6.480,00 I 360,00 18 / 

4 De 6.480,01 ate 11.520,00 480,00 24 /� /'/ 

i/ 5 De 11.520,01 ate 18.00,00 600,00 30 I 
I 

6 Acirna de 18.000,00 I 620,00 36 I / 
l/ 
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