
002 DE 28 DE mARçO DE 20í8

lnstitui o novo Código Tributário e de
Rendas do tunicípio de Barreiras e dál0
outras providências.

MUHICíPIO DÉ BARREIRAS
ESYAOO DA BAHIA

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAH|A, faço saber que a
Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS O|SPOS|çÔES PRELTUTNARES

Art. 1' Esta Lei institui o Codigo Tributário e de Rendas do Município de Barreiras, no
Estado da Bahia, que regula e disciplina, com fundamento na Constituiçáo Federal,
Código Tributário Nacional, Leis Complementares, Lei Orgânica do Município e Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU, o sistema tributário municipal e as
normas aplicáveis no Município, incluindo os direitos, garantias e obÍgaçóes dos
contribuintes.
Art. 2' Aplicam-se as disposiçóes deste Código aos sujeitos passivos de obrigaçóes
tributárias, e a quaisquer pessoas, Íísicas ou jurídicas, privadas ou públicas que,
mesmo náo sendo sujeitos passivos, relacionam-se com a Administraçáo Pública em
sua atividade de tributaçáo, fiscalizaçáo e arrecadaçáo de tributos e rendas.

LIVRO PRIMEIRO

DO ESTATUTO DO CONTRIBUINTE

T|TULO I

DAS DTSPOSTçÔeS pnerrUrHlnes

Art. 3' Os direitos, garantias e obrigaçóes dos contribuintes, estabelecidos neste
Código, têm o obietivo de:
| - promover o bom relacionamento entre o Íisco e o contribuinte, baseado na

cooperaçáo, no respeito mútuo e na parceria, visando capacitar o Município dos
recursos necessários ao cumprimento de suas atribuiçóes constitucionais e legais;
ll - prevenir e proteger o contribuinte ou responsável cont!.a o exercício abusivo do
poder de fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo instituído em lei;
lll - assegurar a ampla deÍesa dos direitos do suieito passivo de obrigaçáo tributária no
âmbito do processo administrativo-Íiscal em que tiver legítimo interesse;
lV - assegurar a adequada e eÍicaz prestaçáo de serviços gratuitos de oÍientaçáo aos

contribuintes;
V - assegurar uma Íorma lícita de apuraçáo, declaraçáo e recolhimento de tributos
previstos em leis;
Vl - assegurar o regular exercícic da Íiscalizaçáo tributária.
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MUNICÍPtO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

TíTULO II
DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇOES DOS CONTRIBUINTES

Art. 4' Sâo direitos do contribuinte:
I - o adequado e eÍicaz atendimento pelos órgáos e unidades da Prefeitura Municipal;
ll - a igualdade de tratamento, com respeito e civilidade, em qualquer repartiçáo
pública do Município;
lll - a identiÍicaçáo do servidor nas repartiçóes públicas e nas açóes fiscais;
lV - o acesso a dados e inÍormaçóes, pessoais e econômicas, que a seu respeito
constem em qualquer Íichário ou registro, informatizado ou náo, dos órgáos da
Administraçáo Tributária, na Íorma do regulamento;
V - a eliminaçáo completa dos registros de dados Íalsos ou obtidos por meios ilícitos;
Vl - a retiÍicaçáo, complementaçáo, esclarecimento ou atualizaçáo de dados
incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados;
Vll - a obtenÇáo de certidáo sobre atos, contratos, decisóes ou parecêres constantes
de registros ou autos de procedimentos de seu interesse em poder da Administraçáo
Pública, salvo se a informaçâo solicitada estiver protegida por sigilo, observada a
legislaçáo pertinente;
Vlll - a eÍetiva educaçáo tributária e a orientaçáo sobre procedimentos administrativos;
lX - o recebimento de comprovante descritivo dos bens, mercadorias, livros,

documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos
entregues à fiscalizaçáo ou por ela apreendidos;
X - a recusa a prestar inÍormaçôes por requisiçáo verbal, se preÍerir notiÍicaçáo por
escrito;
Xl - a informaçáo sobre os prazos de pagamento e reduçóes de multas, quando
autuado;
Xll - a náo-obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer autuaçáo e o
exercício do direito de defesa, se assim o desejar;
Xlll - a ciência formal da tramitaçáo de processo administrativo-Íiscal de que seja
parte, a vista do mesmo na repartiçáo fiscal e a obtençáo de cópias dos autos,
mediante ressarcimento dos custos da reproduçáo;
XIV - a preservaçáo, pela administraçáo tributária, do sigilo de seus negócios,
documentos e operaçóes, exceto nas hipóteses previstas na lei;
XV - o encaminhamento, sem qualquer ônus, de petiçáo contra ilegalidade ou abuso
de poder ou para defesa de seus direitos;
XVI - o direito à indenizaçáo, na Íorma do regulamento, se uma isençáo concedida
pot ptazo certo de tempo for extinta ou revogada antes do decurso do prazo previsto
na Lei que a concedeu;
XVll - a prioridade na ÍamitaÇáo de quaisquer processos administrativo-fiscais,
quando requereí e comprovar âs seguintes condiçóes:
a) possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) ser portador de deficiência física ou mental;
c) ser portador de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, neÍropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminaçáo por
radiaçáo, síndrome de imunodef iciência adquirida, ou outra doença grave, com base
em conclusáo da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
após o início do processo.
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MUNTGÍPIO DE BÂRREIRAS
ESTADO DA BA}IIA

Art. 5' Sâo garantias do contribuinte:
| - a exclusáo da responsabilidade pelo pagamento de tributo e de multa náo previstos
em lei;
ll - a faculdade de corrigir obrigaçáo tributária, antes de iniciado o procedimento Íiscal,

mediante prévia autorizaçáo do fisco e observada a legislaçáo aplicável, em prazo
compatível e razoável;
lll - a presunçáo relativa da verdade nos lançamentos contidos em seus livros e
documentos contábeis ou Íiscais, quando Íundamentados em documentaÉo hábil;
lV - a obediência aos princípios do contraditório, da ampla deÍesa e do duplo grau de

recurso no contencioso administrativotributário, ressalvado os casos de instância
única previstos em lei;
V - a inexigibilidade de visto em documento de arrecadaçáo utilizado para o
pagamento de tributo Íora do prazo.
Vl - a náo imputaçáo de multas e juros, pelos Órgáos Julgadores, quando ficar
comprovado, que o sujêito passivo náo deu causa ao Íato;
Vll - a náo imputaçáo de penalidades aos que, enquanto prevalecer o entendimento,
tiverem recolhido o tributo nos prazos Íixados na legislaçáo ou adotarem
procedimentos:
a) de acordo com interpretaçáo Íiscal constante de decisáo irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo fiscal, se parte interessada;
b) de acordo com interpretaçáo Íiscal constante de atos normativos e pareceres

emitidos pelas autoridades Íazendárias competentes.
Art. 6" Sáo obrigaÇóes do contribuinte:
| - o tratamento, com respeito e civilidade, aos servidores municipais;
ll - a sua identificaçáo, do sócio, diretor, administrador ou representante nas
Íepartiçóes administrativas e fazendárias e nas açóes fiscais;
lll - o fornecimento de condiçóes de segurança e local adequado em seu

estabelecimento, para a execuçáo dos procedimentos de Íiscalização;
lV - a apuraçáo, declaraçáo e recolhimento do tributo devido, na íorma e prazo

previstos na legislaçáo;
V - a apresentaçáo em ordem, quando solicitados, no prazo estabelecido na
legislaçáo, de bens, mercadorias, inÍormaçóes, livros, documentos, impressos, papéis,
programas de computador ou arquivos eletrônicos;
Vl - a manutençáo em ordem, pelo prazo previsto na legislaçáo, de livros, documentos,
impressos e registros eletrônicos relativos aos tributos;
Vll - a manutençáo, junto à Íepartiçáo fiscal, de suas inÍormaçóes cadasüais
atualizadas, tais como as relativas ao imóvel, ao estabelecimento, aos sócios,
diretores, administradores e procuradores.
Art. 7" Os direitos, as garantias e as obrigaçóes previstas neste Livro náo excluem
outros decorrentes de tratados ou convençóes, da legislaçáo ordinária, de
regulamentos ou outros atos normativos expedidos pelas autoridades competentes,
bem como os que derivem da analogia e dos princípios gerais do direito.

TiruLo il
DOS DEVERES DA ADi'INISTRAçÃO FAZENDÁRIA

CAPíTULO I

DA ADMINISTRAçÃO TRIBUTÁRIA
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MUNIC.PIO DE BARRETRAS
ESTADO DA BAHIA

Art. 8" A Administraçáo Tributária atuará em obediência aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, Íinalidade, interesse público,
eÍiciência e motivaçáo dos atos administrativos.
Art. 9' Cabe ainda à Administraçáo Tributária:
l- implantar um serviço gratuito e permanente de orientaçáo e informaçáo ao
contribuinte;
ll - rcalizü campanha educativa com o obietivo de orientar o contribuinte sobre seus

direitos e deveres;
lll - implantar programa periódico de educa@o tributária, bem como programa
periódico de treinamento para os servidores das áreas de üibutaçáo, arrecadaçáo e
Íiscalizaçáo.

CAPíTULO II
DAS AçÕES FISCAIS

Art. 10. A execuçáo de trabalhos de auditoria Íiscal e fiscalizaçáo poderáo ser
precedidas de emissáo de ordem de serviço ou outro ato administrativo autorizando a
execuçáo de quaisquer procedimentos fiscais, exceto nos casos de eltrema urgência,
tiais como Ílagrante infracional, continuidade de açáo fiscal iniciada em outro
contribuinte ou apuraçáo de denúncia, nos quais adotar-se-áo, de imediato, as
providências garantidoras da açáo Íiscal, devendo ser legitimado o ato no prazo
máximo de 05 (cinco) dias.
§ 1" A ordem de serviço ou o ato administrativo referido no "caput" conterá a

identiÍicaçáo dos Agentes Fiscais encarregados de sua execuçáo, a autoridade
responsável por sua emissáo, o contribuinte ou local onde será executada, os
trabalhos que seráo desenvolvidos e o número do teleÍone onde poderáo ser obtidas
intormaçóes necessárias à conÍirmaçáo de sua autenticidade.
§ 2'A publicidade da ordem de fiscalizaçáo ou de outro ato administrativo autorizando
a execuçáo de quaisquer procedimentos Íiscais se Íará nos mesmos locais onde se
publica as normas legais.
Art. 11. A Fazenda Municipal náo emitirá ordem de serviço ou outro ato administrativo
autorizando procedimentos Íiscais Íundamentado exclusivamente em denúncia
anônima quando:
| - náo Íor possível identiÍicar com absoluta segurança o contribuinte supostamentê
infrator;
ll - Íor genérica ou vaga em relaçáo à infraçáo supostamente cometida;
lll - náo estiver acompanhada de indícios de autoria e de comprovaçáo da prática da
infraçáo;
lV - deixe transpareceÍ objetivo diverso do enunciado, tal como vingança pessoal do

denunciante ou tentativa de prejudicar concorrente comercial.
Art. '12. A notiÍicaçáo do início da açáo fiscal será Íeita mediante a enÍega de uma das
vias do Termo dê lnício de Açáo Fiscal - TAF.
§ 10 A recusa em assinar o comprovante do recebimento da notificaçáo ou a ausência,
no estabelecimento de contribuinte, de pessoa com poderes para fazê-lo será
certificada pela autoridade fiscal e náo obstará o início dos procedimentos de
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ÍIIUNtciPtO DE BÂRREIRAS
ESTADO DA BATIIA

§ 20 Na hipótese de recusa ou de ausência do contribuinte, de seu representante legal
ou de preposto com poderes de gestáo, a notificaçáo será lavrada e enviada por via
postal, Íacsímile ou e-mail, através de aviso de recebimento para o endereço do
contribuinte ou de quaisquer de seus sócios, dirigentes ou administradores, a critério
da Fazenda Municipal;
§ 3' Na impossibilidade de aplicaçáo do disposto no item anterior ou se ocorrer a
devoluçáo por quaisquer motivos, a intimaçáo se Íará por edital.
Art. 13. Os livros, documentos, impressos, papéis, arquivos eletrônicos, programas de
computador ou bens e mercadorias, apreendidos ou entregues pelo contribuinte,
excetuados aqueles que constituam prova de inÍraçáo à legislaçáo tributária, seráo
devolvidos no prazo mâimo de 90 (noventa) dias conüados do início dos
procedimentos de Íiscalizaçáo.
§ 1o O disposto no "caput" aplica-se somente aos casos em que a conclusáo dos
trabalhos Íiscais dependa exclusivamente das inÍormaçóes constantes nos elementos
apreendidos ou entregues, tornando desnecessárias outras veriÍicaçóes.
§ 20 O prazo fixado no "caput" poderá ser prorrogado pela autoridade que determinou
a sua realizaçáo, mediante requisiçáo Íundamentada do Agente Fiscal responsável
pelos tÍabalhos pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, exceto nos casos de
fiscalizaçáo especial.
§ 30 Mediante requisiçáo, seráo fornecidas aos contribuintes cópias de livros,
documentos, impressos, papéis, arquivos eletrônicos ou programas de computador
apreendidos ou entregues.

CAPíTULO III
DAS CONSULTAS

Art. 14. A resposta à consulta escrita relativa a tributo, quê contenha dados exatos e
verdadeiros, que náo seja meramente protelatória e que náo tenha sido Íormulada
após início de açáo Íiscal, será dada no prazo mâimo de 30 (trinta) dias após a
entrega do pedido devidamente instruído.
§ 1o O prazo fixado no "caput" poderá ser prorrogado, mediante requisiçáo
fundamentada a Coordenadoria de AdminisÍaçáo TribuÉria ou órgáo com Íunçáo
equivalente;
§ 20 As diligências ou os pedidos de informaçáo solicitados pelo órgáo Íazendário
responsável pela resposta suspenderáo, até o respectivo atendimento, o prazo de que
trata este artigo.
§ 30 A apresentaçáo de consulta pelo contribuinte impede, até o término do prazo
Íixado na resposta, o início de qualquer procedimento fiscal destinado à apuraçáo de
inÍraçáo relacionada com a matéria consultada.
§ 40 A consulta que tratar de exigência de tributo, se este for considerado devido, náo

aÍasta a incidência de atualização monetária e dos demais acréscimos previstos em
lei;

§ 5' Náo produzirá nenhum eÍeito a consulta formulada quando o fato iá houveÍ sido
objeto de decisáo anterior, proÍerida em consulta ou litígio, ainda náo modificada, em
que tenha sido parte o @nsulente.

CAPíTULO IV
DAS CERTIDOES
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MUNtCiPlO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Art. 15. As certidóes seráo Íornecidas no prazo de até 05 (cinco) dias após a
formalizaçáo do pedido devidamente instruído, vedada, em qualquer caso, a exigência
de requisitos náo previstos ou amparados em lei.
Art. 16. A certidáo verbo ad verbum, positiva com eÍeitos de negativa, será Íornecida
pela Fazenda Municipal e dela constará a existência de créditos náo vencidos, em
curso de cobrança executiva em que tenha sido eÍetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteia suspensa.

CAP|TULO V
oUTRAS D|SPOS|çOES

Art. 17. A autoridade fiscal, tomando conhecimento de fatos diversos dos consignados
nos registros sobre o contribuinte, poderá eÍetuar de oÍício a alteraçáo da inÍormaçáo
incorreta, incompleta, dúbia ou desatualizada.
Art. 18. A constataçáo de prática de ato ilegal poÍ parte dos órgáos fazendários náo
afastará a responsabilidade funcional da autoridade que o tenha dado causa, ainda
que agindo por delegaçáo de competência.
Art. 19. No julgamento do contencioso administrativo-tributário, a decisáo será
fundamentada em seus aspectos de Íato e de direito, sob pena de nulidade absoluta
da decisáo desfavorável ao contÍibuinte.

LIVRO SEGUNDO
TíTULO I

DrsPosrçÕEs GERAIS SOBRE A TR|BUTAçÃO E A ARRECADAçÃO

Art. 20. Para efeito da legislaçáo tributária municipal consideram-se suieitos passivos
de obrigaçôes tributárias:
| - as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, que exerçam

atividades no Município, sejam quais forem seus fins, nacionalidade ou participantes
no capital;
ll - as Íiliais, sucursais, agências ou representaçóes das pessoas jurídicas com sede

no exterior;
lll - as sociedades de fato e as sociedades náo-personificadas;
lV - os empresários e os microempresários individuais;
V - os consórcios de empresas e os condomínios residenciais e os náo residenciais;
Vl - as pessoas físicas que tenham relaÇáo direta com o Íato gerador de tributos,
inclusive os prof issionais autônomos.
§ 10 ProÍissional autônomo é a pessoa Íísica que execute prestaçáo de serviço em
caráter pessoal, classificado como:
| - profissional liberal, aquele que realiza trabalho ou ocupaçáo intelectual, cientíÍica,
técnica ou artística, de nível superior ou a este equiparado, com objetivo de lucro ou
remuneraçáo;
ll - profissional náo liberal, aquele de nível nâo superior, que desenvolva atividade
lucrativa de forma autônoma.
§ 20 Náo se considera de caráter pêssoal a prestaçáo de serviços realizada:. n

tr
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T}IUNICiPIO OE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

I - por profissional autônomo utilizando empregado da mesma qualificaçáo proÍissional
ou semelhante, ainda que de nível educacional diÍerente;
ll - por pessoa Íísica através de associaçôes, sociedades ou Íundaçóes;
lll - por empÍesário individual com inscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ.

TíTULO II
DO CADASTRO FISCAL DO TUIUNIC|PIO

CAP|TULO I

DAS DtSPOS|ÇOES PRELl]útNARES

Art. 2'1. O cadastro Íiscal do Município compreende:
| - Cadastro imobiliário;
ll - Cadasüo geral de atividades, que se desdobra em:
a) cadastro das atividades dos estabelecimentos em geral;
b) cadastro das atividades exercidas nos logradouros públicos;
lll - Cadastro SimpliÍicado.
§ 1" O cadastro imobiliário tem por finalidade inscrever todas as unidades imobiliárias

urbanas e rurais existentes no Município, independentemente da sua categoria de uso
ou da incidência da tributaçáo
§ 2" O cadastro geral de atividades tem por objetivo o registro de dados de pessoa
Íísica ou jurídica que:
| - desenvolva atividade econômica, associativa, cooperâtiva e congênere;
ll - seja sujeito passivo de obrigaçáo tributária municipal, exceto vinculada ao cadastro
imobiliáÍio;
lll - esteja subordinada a concessáo de alvará de licença.
§ 3' O cadastro simpliÍicado tem por finalidade inscrever:
| - os condomínios residenciais e náo residenciais;
ll - as obras de construÉo civil;
lll - os sujeitos passivos de obrigaçóes tributárias sem estabelecimento neste
Município.
lV - as pessoas jurídicas de reduzido movimento econômico, conforme deÍinido em Ato
do Poder Executivo.
V - as pessoas Íísicas ou jurídicas vinculadas ao recolhimento de rendas municipais.
§ 40 Com base no cadastro Íiscal poderáo ser estruturados câdastros especiais,
inclusive de contribuintes cujas atividades se encontrêm paralisadas ou que, deixando
de funcionar, náo píovidenciaram a baixa de suas atividades.
§ 50 A organizaçáo e o funcionamento do cadastro Íiscal seráo disciplinados em ato do
Poder Executivo.
Art. 22. Todo aquele que possuir inscriçáo no cadastro Íiscal fica obrigado a comunicar
as alteraçóes dos dados constantes da Íicha cadastral, sob as penas previstas nesta
Lei.
ParágraÍo único. As declaraçóes prestadas pelo contribuinte ou
sua inteira responsabilidade, náo implicando na aceitaçáo
Tributária, que poderá revê-las a qualquer época.

responsável sáo de
pela Administraçáo
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MUNICiPtO OE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Art. 23. O prazo paÍa inscriçáo cadastral e para comunicaçáo de alteraçóes é de 30
(trinta) dias, a contar do ato ou fato que lhes deu origem.
Art. 24. O Município poderá celebrar convênios com outras pessoas de direito público
ou de direito privado visando à utilizaçáo recíproca de dados e elementos disponíveis
nos respectivos cadastros.
Art. 25. Ato do Poder Executivo disciplinará a estrutura, organizaçáo e Íuncionamento
do cadastro fiscal, observado o disposto nesta Lei.

CAPITULO II
DO CADASTRO IilIOBILÉRlo

sEçÃo r

DA INSCRIçÃO E DAS ALTERAçOES

Art.26. Seráo obrigatoriamente inscritas no cadastro imobiliário todas as unidades
imobiliárias autônomas urbanas e rurais existentes neste Município, mesmo as imunes
ou isentas.
§ 1" Para efeito de inscriçáo no cadastro, considera-se unidade imobiliária autônoma
aquela delimitada que permite uma ocupaçáo ou utilizaçáo privativa e tenha acesso
independente, mesmo quando o acesso principal seja por meio de áreas de circulaçáo
comum a todos.
§ 2'Para a caÍacterizaçáo da unidade imobiliária, deverá ser considerada a situaçáo
de Íato do imóvel, coincidindo ou náo com a descriia no respectivo título de
propriedade, domínio ou posse, ou no cadastro.
§ 30 A Administraçáo Tributária poderá promover, de ofício, o dêsmembramento de
unidade imobiliária considerada autônoma.
§ 40 A inscriçáo ou alteraçáo de dados da unidade imobiliária será requerida pelo
contribuinte em petiçáo constando as áreas do terreno e da êdificaçáo, o uso, as
plantas de situaçáo e localizaçáo, o título de propriedade, domínio ou posse e outros
elementos julgados necessários em ato administrativo do Poder Executivo.
§ 50 A alteraçáo de dados da unidade imobiliária, decorrente de contrato particular de
compra e venda, será realizada mediante requerimento do proprietário do imóvel, que
continuará responsável, solidariamente com o adquirente, observado o disposto no §
40 do artigo 112, deste Código.
§ 60 Ato do Poder Executivo disporá acerca dos procedimentos necessários para a
realizaçáo da alteraçáo de cadastro a que alude o parágrafo anterior.
§7o A inscriçáo ou alteraçáo será eÍetuada de oÍício se constatado o descumprimento
da obrigaçáo prevista no caput, aplicando-se ao inÍrator as penalidades
correspondentes.
An. 27. No caso de loteamento ou edificaçáo em condomínio, as inscriçóes
desmembradas guardaráo vinculaçáo com a inscriçáo que lhes deu origem.
Art. 28. Far-se-á, sempre, a inscriçáo da unidade imobiliária autônoma em nome do
proprietário do imóvel, do titular do domínio útil ou do possuidor.

§ 1" Ouando o terreno e a ediÍicaçáo pertencerem a pêssoas diÍerentes Íar-se-á,
sempre, a inscriçáo em nome do proprietário da edificaçáo, anotando-se o nome do
proprietário do terreno.
§ 20 Para os eÍeitos deste artigo, poderáo ser utilizadas, além das provas comuns de
propriedade, domínio útil ou posse do imóvel, Alvará de Licença para con çáo,
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comprovante de Íornecimento dê sêrviços ou outros documentos especificados em
Regulamento.
§ 3' Quando ocorreÍ o desaparecimento da ediÍicaçáo, o terÍeno será inscrito em
nome do seu proprietário, conservando-se para a área correspondente o mesmo
número de inscriçáo.
Art. 29. Mesmo as edificações que náo obedeçam às normas vigentes seráo inscritas
no cadastro imobiliário, para efeito de incidência do imposto, náo gerando, entretanto,
quaisquer direitos ao proprietário, titular do domínio útíl ou possuidor a qualquer título.
Art. 30. Os atos administrativos, emitidos por qualquer órgáo municipal, que envolvem
imóveis devem indicar, obrigatoriamente, o número da respectiva inscriçáo imobiliária.
Art. 31. Havendo programa de rêcadastramento imobiliário, o suieito passivo Íica
obrigado a prestar inÍormaçóes relativas ao seu imóvel, na Íorma deÍinida em
Regulamento.

sEçÃo il
DO CANCELATENTO DA |NSCR|çÃO NO CADASTRO tirOBlLÉRtO

AÍt. 32. O cancelamento da inscriçáo cadastral da unidade imobiliária dar-se-á a
requeÍimento do contribuinte ou de oÍício, nas seguintes situaçóes:
| - erro de lançamento que justiÍique o cancelamento;
ll - remembramento de lotes em loteamento já aprovado e inscrito, após despacho do
órgáo competente;
lll - remembramento de unidades imobiliárias autônomas inscritas, após despacho do
óÍgáo clmpetente;
lV - alteraçáo de unidades imobiliárias autônomas que justifique o cancelamento, após
despacho do órgáo competente;
V - alteraçáo promovida na unidade imobiliária pela incorporaçáo ou construçáo, de
que resultem novas unidades imobiliárias autônomas.

CAPíTULO III
DO CADASTRO DE ATIVIDADES

SEçAO r

DA INSCRIçÃO E DAS ALTERAçÕES

Art. 33. Toda pessoa Íísica ou jurídica, de direito público ou privado, ainda que imune
ou isenta, suleita à obrigaçáo tributária principal ou acessória ou que exerça atividade
no Município, Íica obrigada a requerer sua inscriçáo e alteraçóes no Cadastro Fiscal
do Município, no prazo estabelecido no art. 23 desta Lei e de acoÍdo com as
Íormalidades estabelecidas em ato do Poder Executivo.
§ 1" Ouando se tratar de empreendedor individual, micro e pequena empresa definidos
em legislaçáo federal própria:
l- será emitido Alvará de Licença Provisório, válido poÍ até 180 dias que permitirá o
início de operaçáo do estabelecimento imediatamente após o ato de registro, quando o
grau dê risco da atividade náo for considera do alto, conforme definido em
rêgulamento;
ll - sendo o grau de risco da atividade considerado alto, o Alvará de Licença será
concedido após a vistoria inicial das instalaçóes consubstanciadas no alvará,
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decorrente das atividades sujeitas à Íiscalizaçáo Municipal nas suas zonas urbana e
ÍuÍal, mediante o recolhimento da respectiva taxa.
§ 2' O Alvará de Licença Provisório será emitido:
| - acompanhado de informaçóes concernentes aos requisitos para Íuncionamento e
exeÍcício das atividades econômicas constantes do objeto social, para eÍeito de
cumprimento das normas municipais;
ll - mediante a assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade por parte do
responsável legal pela atividade, pelo qual este firmará compromisso, sob as penas da
lei, de observaÍ, no prazo indicado, os requisitos de que trata o inciso anterior;
§3o O Poder Exêcutivo definirá, no pr.vo de 90 (noventa) dias, a contar da publicaçáo
desta Lei, as atividades cujo grau de risco seia considerado alto e que exigiráo vistoria
prévia.
§ 4" A inscriçáo das pessoas vinculadas ao recolhimento de rendas municipais se dará
a requerimento do interessado ou de oÍício, conforme estabelecido em regulamento.
Art. 34. A inscriçáo será feita de oÍício, quando a pessoa Íísica ou jurídica descumprir o
previsto no art. 33, desta Lei, e desde que satisÍaça a, pelo menos, uma das situaçóes
descritas nos incisos I e ll ou, pelo menos, uma das situaçóes descritas nos incisos lll,
lV e V, combinada com uma das situaçóes dos incisos I e ll:
l- manutençáo de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos
necessários à execuçáo dos serviços prestados no Município;
ll - estÍutura organizacional ou administrativa, instalada no local da prestaçáo do
serviço;
lll - inscriçáo em órgáos previdenciários, associaçóes de classe, sindicatos e aÍins, e
outros órgáos governamentais, na qual conste indicado o endereço neste Município;
lV - indicaçáo como domicílio fiscal, neste Município, para eÍeito de outros tributos da
uniáo e/ou estadual;
V - permanência ou ânimo de permanecer no Município, para exploraçáo econômica
de atividades de prestaçáo de serviços, el eriorizada através de indicaçáo do
endereço em impressos formulários ou correspondência, contrato de locaçáo de
imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de teleÍone e de fornecimento de
energia elétrica e água, em nome do prestador.
Art. 35. ConsideÍa-se inscrito, a título precário:
l- aquele que náo obtiver resposta da autoridade administrativa, após 30 (trinta) dias
do seu pedido de inscriçáo, salvo se a pendência Íor por culpa do requerente.
ll - o contribuinte que, exercendo atividade sem inscriçáo cadastral, for autuado, e
enquanto náo eÍetivar sua inscriçáo.
Art. 36. O contribuinte que se encontrar exercendo atividade sem inscriçáo cadastral
será autuado pela inÍraçáo e terá o prazo de 05 (cinco) dias para requerer sua
inscriçáo.
Art. 37. O descumpÍimento do prazo mencionado no artigo anterior ou o indeÍerimento
da inscriçáo implicará na inteÍdiçáo do estabelecimento pela autoridade administrativa,
sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.
Art.38. A inscriçáo das pessoas vinculadas ao recolhimento de rendas municipais se
dará a requerimento do interessado ou de oÍício, conforme estabelecido em
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sEçÃo I
DA BA|XA, SUSPENSÃO E |NATIV|DADE DE |NSCRTçÃO

Art. 39. Quando do encerramento da atividade é obrigatório o pedido de baixa pelo
sujeito passivo, no prazo de até 30 (trinta) dias.
Art. 40. Far-se-á a baixa da inscriçáo:
| - a requerimento do contribuinte interessado ou seu mandaÉrio;
ll - de ofício, nas hipóteses deÍinidas em Ato do Poder Executivo.
Art. 41 . Dar-se-á a suspensáo da inscriçáo:
| - a requerimento do contribuinte, quando:
a) do pedido de baixa até o pronunciamento final da Administraçáo TribuÉria;
b) náo for exeÍcer, em período determinado, suas atividades.
ll - de oÍício, quando:
a) náo estiver exercendo sua atividade no endereço inÍormado no cadastÍo;
b) estiver exercendo atividade náo autorizada pelo Município;
c) náo se recadastrar, quando assim determinar ato de Poder Executivo.
§1o As baixas, reÍerentes a empresários e pessoas jurídicas ocorrerá
independentemente da regularidade de obrigaçóes tributárias, principais ou
acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de
empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos
titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigaçóes, apuradas antes ou
após o ato de extinçáo.
§2o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica náo impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados tributos, contribuiçóes e respectivas penalidades,
decorrentes da Íalta do cumprimento de obrigaçóes ou da prática comprovada e
apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas
pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou poÍ seus titulares, sócios ou
administradores.
Art. 42. A suspensáo de oÍício sujeitará o contribuinte as seguintes sançóes:
| - náo gozar de qualquer beneÍício Íiscal;
ll - náo será atendido nos pêdidos de:
a) Certidáo Negativa de Débito e Certidáo Positiva com Efeito de Negativa;
b) autorizaçáo para impressáo de documentos fiscais;
c) autenticaçáo de documentos Íiscais;
d) abertura de filial;
e) constituiçáo de nova empresa na qual participe sócio ou o próprio contribuinte.
Art. 43. Dar-se-á a inatividade da inscriçáo, com publicaçáo através de edital, quando
o contribuinte náo apresentar recolhimento de tributos ou declaraçáo da Íalta de
movimento tributável por período superior a 02 (dois) anos.
Art.44. A inatividade da inscriçáo sujeita o contribuinte às sançóes indicadas no art.
42, desta Lei, além de tornar inidôneos os documentos Íiscais, por ele emitido a partir
da publicaçáo do edital. I
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TíTULO III
DAS rSENçÕES MUNTCTPATS FTSCATS

Art.45. Compete ao CheÍe do Poder Executivo apresentar proposta para concessáo
de isençáo ou incentivos Íiscais de quaisquer dos tributos de competência do
Município.
§ 10 A isençáo ou incentivos Íiscais seráo concedidos a ptazo certo, exceto os
previstos nesta Lei.
§ 20 O prazo de concessáo do beneÍício náo poderá ultrapassar o mandato do CheÍe
do Poder Executivo que o propôs, exceto nos casos de beneÍícios Íiscais para
implantaçáo ou instalaçáo de novas empresas no Município, desde que atendidas as
condiçóes estabelecidas em lei especíÍica.
§ 30 Lei especíÍica graduará a alQuota e o prazo do beneÍício, de acordo com a

capacidade de geraçáo de emprego, a capacidade de geraçáo de valor adicionado e a
náo degÍadaçáo do meio ambiente.
§ 40 Ficam revogadas todas as isenções que náo atendam aos critérios constantes
nesta Lei.

TiTULO Iv
DAS INFRAçOES E DAS PENALTDADES

CAPíTULO I

DAS TNFRAçÕES

Art. 46. Constitui inÍraçáo toda açáo ou omissáo, voluntária ou involunÉria, que
importe em inobservância de preceitos estabelecidos ou disciplinados por lei ou pelos
atos administrativos de caráter normativo destinados a complementá-la.
Art. 47. As inÍraçóes seráo apuradas mediante procedimento administrativo Íiscal.

CAPíTULO II
DAS PENALIDADES

sEçÃo I

DAS ESPÉCIES DAS PENALIDADES

Art. 48. As infraçóes seráo punidas com as seguintes penas, apliúveis separadas ou
cumulativamente:
| - multa;
ll - perda de desconto, abatimento ou deduçáo;
lll - cassaçáo dos beneÍícios de isençáo ou incentivos Íiscais;
lV - revogaçáo dos beneÍícios de anistia ou moratória;
V - sujeiçáo a regime especial de Íiscalizaçáo;
Vl - interdiçáo do estabelecimento ou da obra;
Vll - apreensáo das mercadorias, do veículo ou do obleto da publicidade;
Vlll - cassaçáo de regimes ou controles especiais estabelecidos em beneÍício de
contribuintes ou de outras pessoas;
lX - cassaçáo de beneÍicio de isençáo, remissáo, regimes ou contoles especiais e
outros;
X - proibiçáo de transacionar com as repa
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sEçÃo il
DA APLICAçÃO E GRADUAÇÃO DAS PENALIDADES

Art. 49. A autoridade Íixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida
para a inÍraçáo, majorando-a em razáo de circunstâncias agÍavantes, provadas no
respectivo processo.
§ 1o Sáo circunstâncias agravantes:
| - a reincidência;
ll- o indício de sonegaçáo;
lll - a apropriaçáo indébita;
lV - a Íraude;
V - o conluio.
§ 29 A majoraçáo da pena obedecerá aos seguintes critérios:
| - ocorrendo reincidência, a pena básica será aumentada em até 10% (dez por

cento);
ll - nos demais casos do parágraÍo anterior, a pena básica será aumentada em até
20/" (vinle por cento).
Art.50. Caracteriza-se como reincidência a prática repetida da inÍraçáo a um mesmo
dispositivo ou de disposiçáo idêntica da legislaçáo tributária municipal, por uma
mesma pessoa, dentro de 05 (cinco) anos, contados da data em que houver passado
em julgado, administrativamente, a decisáo condenatória reÍerente à inÍaçáo anterior.
Art. 51 . Caracteriza-se o indicio de sonegaçáo:
| - a prestaçáo de declaraçáo Íalsa ou a omissáo, total ou parcial, de inÍormaçáo com
a intençáo de eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributos;
ll - a inserçáo de inÍormaçáo ou dados inexatos ou a omissáo de receitas,
Íaturamentos ou rendimêntos e de operaçóes de qualquer natureza em documentos
ou livros fiscais com a intençáo de eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributos;
lll - a alteraçáo de Íaturas e quaisquer documentos relativos a operaçóes mercantis

com o propósito de Íraudar a Fazenda Municipal;
lV - o Íornecimento ou emissáo de documentos graciosos ou alterar despesas, com o
objetivo de obter deduçáo indevida de tributos;
§ 1'A majoraçáo da pena por indicio de sonegaçáo náo prejudica a aplicaçáo de
sançóes adminisúativas cabíveis.
§ 2" Caracterizado e provado o indício de sonegaçáo, a Secretaria de Fazenda, após o
julgamento administÍativo, remeterá os documentos à Procuradoria do Município para
a promoçáo da representaçáo criminal contra o sujeito passivo.
Art. 52. Náo seráo aplicadas penalidades aos que, enquanto prevalecer o
entendimento, tiverem pago o tributo ou adotarem procedimentos:
l- de acordo com interpretaçáo fiscal constante de decisáo irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo Íiscal, se parte intêressada:
ll - de acordo com interpretaçáo Íiscal constante de atos normativos e pareceres
emitidos pelas autoridades fazendárias competentes.
Art. 53. A aplicaçáo da pena e o seu cumprimento náo dispensam, em caso algum, o
pagamento do tributo devido, nem prejudic
o mesmo Íato, pela legislaçáo.
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T|TULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

CAPITULO I

DAS DTSPOSTçÔES GERATS
sEçÃo r

DrsPostçoEs PRELttTNARES

Art. 54. O processo Íisci compreende o procedimento adminisÍativo destinado a:
| - apurar infraçôes à legislaçáo tributária municipal;
ll - decidir consulta para esclarecimento de dúvidas relativas ao entendimento e
aplicaçáo da legislaçáo tributária;
lll - julgar impugnaçôes e recursos, ou a execuçáo administrativa das respectivas
decisóes;
lV - outras situaçóes que a lei determinar.
Parágrafo único. No processo administrativo Íiscal seráo obsêrvadas as normas

constiantes em regulamento.

sEçÃo il
DOS ATOS E TERÍÚOS PROCESSUAIS

Art. 55. Os atos e termos processuais, quando a lei náo prescrever Íorma determinada,
conteráo somente o indispensável à sua finalidade, numeradas e rubricadas todas as
Íolhas dos autos, em ordem cronológica de eventos e juntada.
Parágrafo único. Os atos e termos seráo datilograÍados, digitados ou escritos em tinta
indelével, no vernáculo, sem espaços em branco, bem como sem entrelinhas,
emendas, rasuras e borróes náo ressalvados.

sEçÃo !il
DOS PRÂZOS

Art. 56. Os prazos fluiráo a partir da data de ciência e seráo contínuos, excluindo-se na
sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
ParágraÍo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expêdiente normal no
órgáo em que oorra o pÍocesso ou devam ser praticados os atos.

CAPíTULO II
DA INTIMAÇÃO

Art. 57. Far-se-á a intimaçáo:
| - pessoalmente, pelo autor do procedimento, provada com a assinatura do sujeito

passivo, seu mandatário ou preposto legal.
ll - por via postal, com prova de recebimento;
lll - por edital, publicado uma vez em órgáo da imprensa ou afixado em dependência,
Íranqueada ao público, da repaÍtiçáo encarregada da intimaçáo.;
Parágrafo único. Em caso de recusa do suieito passivo em assinar a intimaçáo, o
âtuante deverá declaÍar o Íato no corpo do documento, posteriormente publica-se. 

A
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Art. 58. Considerar-se-á feita a intimaçáo:
| - na data da ciência do intimado;
ll - na data aposta no aviso de recebimento pelo destinatário ou por quem, em seu
nome, receba a intimaçáo, se por via postal;
lll - 15 (quinze) dias após a publicação ou aÍixaçáo do edital, conforme o meio
utilizado.
ParágraÍo único. Omitida a data no aviso de recebimento a que se refere o inciso ll,
considerar-se-á Íeita à intimaçáo, na Íorma do inciso lll do art.57, combinado com o
inciso lll deste artigo.
Art. 59. A ciência dos despachos e decisáo dos órgáos preparadores e iulgadoÍes dar-
se-á por intimaçáo pessoal.
§ 1o - Náo sendo possível a intimaçáo pessoal do contribuinte, poderá ser ela ser feita
na pessoa de seu mandatário com poderes suficientes, ou prepostos idôneos.
§ 2' - Os despachos interlocutórios que náo aÍetam a deÍesa do contribuinte
independem de intimaçáo.
§ 3" - Quando em um mesmo processo, Íor interessado mais de um contribuinte, em
relaçáo a cada um deles seráo atendidos os requisitos fixados nesta seÇáo para as
intimaçóes.
Art. 60. A intimaçáo conteÍá obrigatoriamente:
I - a qualiÍicaçáo do intimado;
ll - a Íinalidade da intimaçáo;
lll - o prazo e o local para seu atendimento;
lV - a assinatura do funcionário, a indicaçáo do seu cargo ou funçáo e o número da
matrícula.

CAPíTULO III
DO PROCEDIÍÚENTO FISCAL

sEçÃo r

DtsPostçoEs PRELTÍútNARES

Art. 61. O procedimento fiscal terá início com:
| - a lavratura do termo de início de açâo fiscal, procedida por agente fiscal;
ll - o primeiro ato de ofício, escíito, praticado por servidor competente, cientificando o
suieito passivo, seu repÍesentante ou preposto, da obrigaçáo tributária;
lll - a lavratura de teÍmo de apreensáo de mercadorias, notas Íiscais, livros ou
quaisquer documentos em uso ou lá arquivados.
§ 1o. O termo de iniciaçáo fiscal será submetido à assinatura do suieito passivo, seu
representante ou preposto.
§ 20. O prazo para apresentaçáo da documentâçáo requisitada é de 05 (cinco) dias
após a intimaçáo, salvo se ocorÍer algum motivo que iustiÍique a náo apresentaçáo, o
que deverá ser Íeito por escrito.
Art. 62. O início do procedimento exclui a espontaneidade do suieito passivo em
relaçáo aos atos praticados que o precederem.
Parágrafo único. Os eÍeitos deste artigo alcançam, independentemente de
os demais envolvidos nas inÍraçóes apuradas no decorreÍ da açáo Íiscal.

sEçÃo il
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DA FORÍÚALIZAÇÃO DA EXIGÊNC|A DO CRÉDIO TRIBUTÁRIO

Art. 63. A exigência do crédito tributário será Íormalizada em notiÍicaçáo de
lançamento ou auto de infraçáo, distintos para cada tributo.
Art.64. O servidor que verificar a ocorrência de infraçáo à legislaçáo tributária e náo
Íor competente para Íormalizar a exigência, comunicará o Íato, em representaçáo
circunstanciada, a seu chefe imediato, que adotará as providências cabíveis iunto ao
órgáo Íiscal competente.

sEçÃo il]
DA NOT|F|CAçÃO Oe UXçarUenrO

Art. 65. A notificaçáo de lançamento será Íeita pelo órgáo indicado em ato do Poder
Executivo.
§ 10 A notiÍicaçáo de lançamento conterá, obrigatoriamente:
| - a qualiÍicaçáo do notiÍicado;
ll - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnaçáo;
lll - a disposiçáo legal inÍringida e a penalidade aplicável, quando Íor o caso;
lV - a descriçáo do Íato;
V - a assinatura do chefe do órgáo ou de outro funcionário autorizado, a indicaçáo do
seu cargo ou Íunçáo e o número de matrícula.
§ 29 Prescinde de assinatura a notiÍicaçáo de lançamento emitida por procêsso

eletrônico.

sEçÃo v
DO AUTO DE |NFRAçÃO

Art. 66. O auto de infraçáo será lavrado, privativamente, por agente Íiscal e conterá
obrigatoriamente:
| - a qualificaçáo do autuado;
ll - o local, a data e a hora da lavratura;
lll - a descriçáo do Íato;

lV - a disposiçáo legal inÍringida e a penalidade aplicável;
V - a determinaçáo da exigência e a intimaçáo para cumpri-la ou impugná{a no prazo
de 15 (quinze) dias;
Vl- a assinatura do autuante, a indicaçáo de seu cargo ou funçáo e o número da
matrícula.
§ 10 O auto de infraçáo seÍá submetido à assinatura do autuado, seu representante

ou preposto.
§ 20 No caso de recusa, após declaraçáo escrita do Íato, a intimaçáo será efetuada na

forma prevista nesta Lei.
Art. 67. As alteraçóes no auto de inÍraçáo, resultantes de inÍoÍmaçóes fiscais,
diligências ou perícias, seráo consignadas em teímo complementar, cuja ópia será
entregue ao autuado.
Art. 68. Durante o prazo para impugnaçáo ou recurso será facultado ao autuado
seu mandatário vistas ao processo no recinto da repartiçáo.

ou
/
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ParágraÍo único. Os documentos que instruírem o processo poderáo ser restituídos,
em qualquer fase, a requerimento do suieito passivo, desde que a medida náo
preiudique a instruçáo e deles Íiquem cópias autenticadas no processo.

sEÇÃo v
DA |ttiPUGNAçÃO

Art. 69. A impugnaçáo da exigência do crédito tributário, que instaura a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal, deve ser apresentada à repartiçáo
preparadora no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência do impugnante.
Parágrafo único. A impugnaçáo será formulada por escrito e instruída com os
documentos em que se Íundamentar.
Art. 70. Recebida a impugnaçâo inÍormados os antecedentes Íiscais do autuado, o
processo será encaminhado ao autor da peça Íiscal, que representará réplica as
razóes da impugnaçáo, quando solicitará a manutençáo, alteÍaçáo ou anulaçáo da
peça Íiscal, encaminhando-o à autoridade julgadora competente para iulgamento.
§ 1' - O autor da peça fiscal, ou seu substituto designado, independentemente de
determinaçáo, poderâ realizar os exames e diligências que julgar convenientes para
esclarecimento do pÍocesso.
§ 20 - Ocorrendo a apuraçáo de fatos novos, revisáo do auto de inÍraçáo ou de iuntada
de documentos pelo replicante, este notiÍicará o autuado, reabrindo novo prazo para
se manifestar nos autos.
Art. 71. Decorrido o prazo paía impugnaçáo, sem que o contribuinte a tenha
apresentado, será ele considerado revel, lavrando-se respectivo termo declaratório de
revelia e iulgado como tal pela autoridade de 1a instância, permanecendo o processo
no órgáo competente de controle, por 15 (quinze) dias, contados da notificaçáo do
autuado, para o pagamento ou recurso, naÍorma do parágraÍo único deste artigo.
ParágraÍo único. Da decisáo proferida em processo julgado à revelia em Primeira
lnstância, caberá recurso para exame, exclusivamente, de matéria relativa ao direito,
sendo apreciadas apenas as provas documentais apresentadas.

CAPíTULO IV
DO JULGAMENTO e RECURSOS

sEçÃo I

DA COttIPETÊNCIA

A.rt. 72. O iulgamento do processo administrativo Íiscal compete:
| - em primeira instância, ao Secretário de Fazenda;
ll - em segunda instância, ao Conselho Municipal de Contribuintes.

Art. 73. O despacho saneador observará o cumprimento dos aspectos formais do auto
de infraçáo, entre outros, visando a boa apreciaçáo do processo.
Art. 74. A decisáo conterá relatório resumido do processo, fundamentados legais,
conclusáo e ordem de intimaçáo.
Parágrafo único. O órgáo preparador dará "ciência" da decisáo ao contribuinte,
intimando, quando for o caso, a cumpri-la no przvo de 15 (quinze) dias, na Íorma do
disposto nos artigos 57 e 59.
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AÍt. 75. O Conselho Municipal de Contribuintes terá sua organizaçáo e Íuncionamento
definido em ato do Poder Executivo.
§ 10. Será composto de um Presidente e 04 (quatro) conselheiros, sendo 02 (dois)
representantes do Poder Executivo e 02 (dois) representantes dos contribuintes, todos
de nível superior e experiência em matéria tributária.
§ 2'. O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes será nomeado pelo
PreÍeito Municipal, por indicaçáo do Secretário de Fazenda.
§ 30. Enquanto náo instalado o Conselho Municipal de Contribuintes o julgamento de

segunda instância será realizado pelo PreÍeito Municipal, com auxílio da Procuradoria
Jurídica.
§ 40. Cabe recurso administrativo dirigido ao Conselho Municipal de Contribuintes ou a
autoridade que lhe fizer às vezes no pÍazo de 15 (quinze dias) contado da ciência da
decisáo de primeira instância.
Art. 76. Compete ao PreÍeito Municipal decidir sobre as propostas de equidade.

sEçÃo il
DA EF|CÁC|A E EXECUçÃO DAS DECTSOES

Art. 77. Sáo deÍinitivas as decisóes:
| - de primeira instância, esgotado o prazo paÍa ÍecuÍso voluntário sem que este tenha

sido interposto;
ll - de segunda instância, vencido o ptazo da intimaÇáo.
Parágrafo único. Será também definitiva a decisáo de primeira instância, na parte que
náo ÍoÍ obleto de recurso voluntário.
Art. 78. A decisáo definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo de 1S
(quinze) dias, contados da ciência.
§ 1o A quantia depositada para evitar a atualizaçáo monetária do crédito tributário será
convertida em renda se o suieito passivo náo comprovar, no przvo de 15 (quinze) dias,
a propositura de açáo judicial.

§ 20 Se o valor depositado náo Íor suficiente para cobrir o crédito úibutário, aplicar-se-
á a cobrança do remanescente cumprindo-se o disposto no "caput'deste artigo.
§ 30 Se o valor exceder ao exigido, a autoridade promoverá a restituiçáo ou

compensaçáo da quantia excedente, na Íorma do art. 84 desta Lei.

CAPíTULO V
DO PROCESSO DE CONSULTA

Art. 79. O suieito passivo poderá Íormular, em nome próprio, consulta sobre situaçóes
concretas e determinadas, no quê tange à interpretaçáo e aplicaçáo da lêgislaçáo
tributária municipal.
§ 1o. Os órgáos da administraçáo pública e as entidades representativas de categoÍias
econômicas ou proÍissionais também poderáo formular consulta.
§ 20. A decisáo a ser proferida no Processo Administrativo de Consulta, sela de
primeira ou segunda instância será sempre precedida de Parecer Jurídico emitido pela
Procuradoria do Município.
Art. 80. A consulta será decidida no prazo de 30 (trinta) dias.

il
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Art. 81. Náo poderá ser adotado nenhum procedimento Íiscal, em relaçáo à espécie
consultada, contra o consulente que agir em mnÍormidade com a resposta à consulta
por ele formulada, bem como enquanto durar o Wazo paÂ que a autoridade
administrativa decida em relaçáo à consulta Íormulada.
Art. 82. Será considerada inepta e náo produzirá efeitos a consulta formulada:
| - por quem tiver sido intimado a cumprir obrigaçóes relativas ao fato obieto da
consulta;
ll - por quem estiveÍ sob procedimento fiscal iniciado para apurar Íatos quê se
relacionem com a matéria consultada;
lll - quando o fato lá houver sido obieto de decisáo anterior, ainda náo modificada,
proÍerida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;
lV - quando o fato estiver disciplinado em ato normativo publicado antes de sua

apresentaçáo;
V - quando o Íato estiver deÍinido ou declarado em disposiçáo literal na legislaçáo
tributária; Vl - quando o Íato foÍ tipificado como crime ou contravençáo penal;
Vll - quando náo descrever, clmplei.a e exatamente, a hipótese a que se referir, ou
náo contiver os elementos necessários à sua soluçáo, salvo se a inexatidáo ou
omissáo for escusável, a critério da autoridade iulgadoÍa.
§ 10 Compete à autoridade julgadora declarar a inépcia da consulta.
§ 29 Náo cabe recurso da decisáo que declarar a consulta inepta.
Art. 83. Conclusa a consulta, deverá o consulente ser informado quanto ao conteúdo
da decisáo da autoridade administrativa competente, tendo, a partir desse
comunicado, 30 (trinta) dias para tomar as providências cabíveis, sem sofrer nenhuma
penalidade.
Parágrafo único. A decisáo a ser proÍerida nos autos do Processo Administrativo de
Consulta compete ao SecreÉrio de Fazenda, cabendo recurso administrativo dirigido
ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias contado da data da ciência da decisáo.

CAPíTULO VI
DA RESnTU|çÃO E COmPENSAçÃO

Art. 84. A restituiçáo e compensaçáo de tributos municipais, quando náo procedida de
ofício, deverá ser requerida pelo interessado.
§ 10 Nos casos de pagamento indevido de tributos municipais é facultado ao
contribuinte compensar o crédito com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
Íelativos a quaisquer tributos de competência municipal.
§ 20 Ato do Poder Executivo disciplinará o procedimento administrativo da restituiçáo

e compensaçáo.
CAPíTULO VII
DA NULIDADE

Art 85. São nulos:
| - as intimaçóes que náo crntiverem os elementos essenciais ao cumprimento de
suas Íinalidades;
ll - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
lll - os despachos e dêcisóes proferidas por autoridade incompetente ou
cerceamento do direito de deÍesa;
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lV - a notificaçáo de lançamento e o auto de infraçáo que náo contenham elementos
suficientes para determinar, com seguíança, a infração e o inÍrator.
Art.86. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependa ou sela consequência.
Art. 87. A autoridade administrativa, ao declaÍar a nulidade, indicará quais os atos
atingidos, ordenando as providências necessárias ao prosseguimento ou soluçáo do
processo.
Art. 88. As inconeçóes, omissóes e inexatidóes materiais diferentes das previstas no
art.85, náo importaráo em nulidade e seráo sanadas quando resultarem em preluízo
para a defesa do sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa ou quando náo
influírem na soluçáo do litígio.
Parâgralo único. A falta de intimaçáo estará sanada, desde que o sujeito passivo
compareça para praticar o ato ou para alegar a omissáo, considerando-se a intimaçáo
como realizada a partir desse momento.
Art. 89. Sáo competentes para declarar a nulidade:
| - a autoridade preparadora, com relaçáo aos atos de sua competência;
ll - a autoÍidade julgadora.
ParágraÍo único. A declaraçáo de nulidade deverá ser arrazoada e fundamentada.

CAPíTULO VIII
DAS OUTRAS D|SPOS|ÇÕES

Art. 90. A propositura pelo sujeito passivo de aÇáo judicial contra lançamento tributário
importará em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso inteÍposto.
Art. 91. Durante a vigência de medida iudicial que determinar a suspensáo da
cobrança do tributo, poderá ser instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo
Íavorecido pela decisáo e lançado o crédito tributário, se houver, sem que sela inscrito
em dívida ativa, até que haja decisáo Íavorável ao Íisco.

TiTULo vI
DA ARRECADAçÃO

sEçÃo I

DO CALENDÁRlo FISCAL

Art. 92. O CheÍe do Poder Executivo disciplinará a forma e o prazo para o
recolhimento dos tributos municipais e dos preços públicos.
ParágraÍo único. No caso da data de recolhimento de qualquer tributo ou preço público
ocorrer em dia náo útil do órgáo competente para expedir o documento de
arrecadaçáo ou dos estabelecimentos arrecadadores o przvo para pagamento
ocorrerá no último dia útil que antecede a data do vencimento originário.

sEçÃo il
DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS

Art. 93. O contribuinte
calendário fiscal, ou Íor e

belecido no
decorrência

/il
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de lançamento de oÍício, Íicará sujeito à atualizaçáo monetária do débito e aos
seguintes acréscimos legais:
| - multa de mora;
ll - juros de mora
lll - multa de inÍraçáo:
a) penalidade básica;
b) pena maiorada.
§ 1o A atualizaçáo monetária que incide sobre todos os tributos vencidos, inclusive

parcelas de débitos fiscais consolidados e tributos culo pagamento Íor parcelado, será
aplicada, anualmente, de acordo com a variaçáo do índice de Preço ao Consumidor
Amplo - Série Especial - IPCA-E do IBGE - Fundaçáo lnstituto Brasileiro de GeograÍia
e Estatística, ou, na falta deste, outro índice que reflita a inÍlaçáo do período.
§ 20 A multa de mora será de:
| - 2 70 (dois por cento), se o tributo for pago no prazo de ate 30 (trinta) dias, após o

vencimento;
ll - 3% (três por cento), se o atraso Íor superior a 30 (trinta) e até 90 (noventa) dias;
lll - 5% (cinco por cento), se o atraso Íor superior a 90 (noventa) dias.
§ 30 Os luros de mora seráo contados a partir do dia seguinte ao do vencimento do

tributo, à razáo de 1% (um por cento), ao mês calendário ou Íraçáo, calculado à data
do seu pagamento.

§ 40 A multa de inÍraçáo será aplicada quando for apurada açáo ou omissáo do
contribuinte que importe em inobservância da legislaçáo tributária.
Art.94. E vedado receber débito de qualquer natureza com dispensa de atualizaçáo
monetária.
Art.95. O suiêito passivo que eÍetuar o recolhimento espontâneo do tributo náo será
aplicada a multa de inÍraçáo.
ParágraÍo único. Náo se considera espontâneo o Íecolhimento efetuado após o início
de qualquer procedimento adminisÍativo ou medida de Íiscalizaçáo relacionados com
a inÍraçáo.
Art.96. Aos contribuintes notificados ou autuados por descumprimento de obrigaçáo
principal, seráo concedidos os seguintes descontos:
| - 90"/o (noventa por cento), na multa de inÍraçáo, se o pagamento Íor efetuado no

Wazo de 15 (quinze) dias a contar da data de intimaçáo;
ll - 70% (setenta por cento), na multa de infraçáo, se o pagamento for eÍetuado após o
prazo do inciso anterior e antes do julgamento em primeira instância;
lll - 50"Á (cinquenta por cento), na multa de infraçáo, se o pagamento Íor eÍetuado no

prazo de 15 (quinze) dias, após o julgamento em primeira instância, contado da
ciência da decisáo.
§ 10 Os descontos seráo concedidos sem prejuízo do pagamento dos demais
acréscimos legais.
§ 20 O contribuinte que reconhecer parcialmênte o débito fiscal poderá efetuar o
pagamento da parte náo impugnada sem dispensa de qualquer dos acréscimos legais,
ressalvado o disposto nos incisos l, ll e lll.
§ 30 - Os descontos previstos neste artigo náo se aplicam quando do descumprimento

de obrigaçáo acessóÍia.
Art. 97. As multas seráo cumulativas, quando resultarem concomitantemente do
cumprimento de obrigaçóes tributarias principal e acessória.
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§ 1o - As multas moratórias de que trata este capítulo, incidiráo a partir do primeiro dia
após o vencimento do imposto;
§ 20 - ldêntico procedimento será aplicado às multas de natuÍeza penal, de natureza
disciplinatória ou formal, inclusive aos créditos delas decorrentes, quando pendentes
em alíquota, inscritos ou náo em Dívida Ativa.
Art. 98. O pagamento da multa náo exime o inÍrator da obrigaçáo de reparar os danos
resultantes da infraçáo, nem do cumprimento das exigências que a tiverem
dêterminado.

sEÇÃo il
DO PARCELAiIENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Art.99. E permitido o paícelamento do crédito tribuÉrio em até 36 (trinta e seis)
parcelas, mensais e sucessivas, de acordo com ato do cheÍe do Poder Executivo.
§ 1o O valor de cada parcela náo pode ser inferior a:
| - R$ 100,00 (cem reais), para pessoa jurídica, exceto para as previstas no inciso lt
deste parágraÍo;
ll - R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa jurídica optante do Simples Nacional;
lll - R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para pessoa jurídica MEI e EmpÍesário lndividual;
lV - R$ 20,00 (vinte reais), para pessoa Íísica.
§ 20 O atraso no pagamento de 03 (três) prestaçôes, consecutivas ou náo, obriga a
inscriçáo do débito em dívida ativa, dispensada a notiÍicaçáo do contribuinte ou, se
nela já se encontra inscrito, sua remêssa imediata à cobrança judicial.
§ 3o É vedada a concessáo de parcelamento de débito de tributo retido na Íonte.

Art. 100. Fica o CheÍe do Poder Executivo autorizado a:
l- compensar créditos Íibutários de impostos municipais com débitos do Tesouro
Municipal, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, quando o suleito passivo da
obrigaçáo Íor empresa pública ou sociedade de economia mista Íederal, estadual ou
municipal;
ll - compensar créditos tributários do imposto sobre serviços de qualquer natureza

com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, nas condiçóes e garantias que
estipular, em cada caso, a ser Íegulamentado poí decreto municipal.
lll - celebrar transaçáo que importe em terminaçáo de litígio em processo fiscal,
administrativo ou judicial, a ser regulamentado por decreto municipal, quando:
a) o montante do tributo tenha sido Íixado por estimativa ou arbitramento;
b) a incidência ou critério de cálculo do tributo foÍ matéria controvertida;
c) ocorrer conÍlito de competência com outras pessoas de direito público.
lV - remir créditos trlbutários em valores inÍeriores a R$ 100,00 (cem reais);
V - receber bens imóveis em daçáo em pagamento, conÍorme disposto em
regulamento.

TíTULO vI
DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES INADITPLENTES

Art. 101 . Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Cadastro de Contribuintes
lnadimplentes do Município de Barreiras - CADIN, o qual deve ser regulamentado qo
prazo de até 60 dias por Decreto do Executivo Municipal.

Rue Edgar de Deus Pittâ,914 - Aratu, Bareiras/Ba,CEP 47.8(5-146
Fone: 177) 3613-9591 / Fex 3613-9710

SÍtei ulpb- baftetuls. ba. gou. br CNPJ ne 13.654.405/O01-95



MUNICiPIO DE BARRETRAS
ESTAOO DA BAHIA

Art. 102. Seráo incluídos no CADIN os conÍibuintes pessoas físicas ou jurídicas, e
Íespectivos sócios ou acionistas, que tenham débitos tribuÉrios, inscritos ou náo em
dívida ativa, vencidos há mais de 60 (sessenta) dias, que náo tenham a sua
exigibilidade suspensa por algum motivo p'evisto em lei ou por determinaÇáo judicial.
Art. 103. As pessoas inscritas no CADIN sofreráo as seguintes restriçóes, a partir da
data de sua inclusáo:
| - proibiçáo de participar de licitaçáo com o Poder Público;
ll - impedimento de gozo de beneÍícios Íinanceiros ou Íiscais, existentes ou que
venham a existir no âmbito municipal;
lll - suspensáo de qualquer pagamento por parte do erário municipal, quando tratar-se
de Íornecedor do Município.
Art. 104. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o SPC - Serviço
de Proteçáo ao Crédito, SERASA - Centralizaçáo de Serviços dos Bancos S/A ou
outra entidade semelhante com o objetivo de registÍo de restriÇáo cadastral das
pessoas incluídas no CADIN.

LIVRO TERCEIRO
DA TRTBUTAçÃO mUNTCTPAL

TíTULO I

DOS TRIBUTOS

CAPITULO ÚNrcO
DAS DTSPOSTÇÕeS OemS

Art. 105. Sáo tributos da competência do Município:
| - os impostos sobre:

a) a propriedade predial e terÍitorial urbana - IPTU;
b) a transmissão 'intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessáo física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia,
bem como cessáo de direitos à sua aquisiçáo - lTlV;
c) os serviços de qualquer natureza lSS, náo compreendidos no art. 155, ll da
Constituiçáo Federal.
ll - as taxas, cobÍadas em decorrência:
a) do exercício regular do poder de polícia;
b) da utilizaçáo de serviços públicos pÍestados ao contÍibuinte ou postos a sua

disposiçáo.
lll - a contribuiçáo de melhoria, decorrente de obÍas públicas;
lV - a contribuiçáo para custeio do serviço de iluminaçáo pública - ClP.

T|TULO II
DOS tiiPOSTOS iíUNtCtPA|S

CAPÍTULO I

DO IÍÚPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U

IPTU
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sEçÃo I

DO FATO GERADOR

Art. 106. O lmposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem como
Íato gerador a pÍopriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na
zona urbana do Município.
Art. 107. Considera-se zona urbana, para eÍeitos da tributaçáo, aquela deÍinida em Lei
municipal vigente do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município, desde
que possua, no mínimo, dois dos melhoramentos indicados a seguir, executados ou
mantidos pelo Poder Público:
| - meio-Íio ou calçamento, com cânalizaçáo de águas pluviais;
ll - abastecimento de água;
lll - sistema de esgotos sanitários;
lV - rede de iluminaçáo pública, com ou sem posteamento para distribuiçáo domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
ParágraÍo único. Considerar-se-áo, também, como zonas urbanas para fins de
incidência do imposto, as áreas urbanizáveis ou de expansáo urbana, destinadas à
habitaçáo, inclusive para recreaçáo ou lazer, à indúsúia ou ao comércio.
Art. í 08. Considera-se construído todo imóvel no qual exista edificaçáo que possa
servir para habitaçáo ou para o exercício de quaisquer atividades.
Art. 109. Consideram-se náo construídos os terrenos:
| - em que náo existir edificaçáo, como deÍinido no art. 108;
ll - em que houver obra paralisada ou em andamento, ediÍicaçóes condenadas ou em
ruínas, ou construçóes de natureza temporária;
lll - ocupados por construçáo de qualquer espécie, inadequada à sua situaçáo,
dimensóes, destino ou utilidade.
AÍt. 110. Considera-se ocorrido o Íato gerador do imposto em 10 de ianeiro de cada
ano, exceto para as edificaçóes construídas durante o exercício, cujo fato gerador
ocorre, inicialmente, na data de concessão do "habite-se'.
§1o Tratando-se de unidade imobiliária construída ou alterada sem a devida

comunicaçáo à Administraçáo Tributária, o lançamento ou a revisáo do valor do
imposto retroagirá ao mês e ano da:
| - conclusáo da obra;
ll - da alteraçâo de área construída, padráo construtivo ou categoria de uso do imóvel;
lll - da eÍetiva ocupaçáo, mesmo que parcial, da unidade imobiliária.
§2o Excepcionalmente, para o exercício de 2018, considera-se ocorrido o Íato gerador
do imposto em 2 de maio de 2018.

SEçAO I
DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL

Art. 111. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 1 12. Será responúvel pelo pagamento do imposto qualquer dos possuidores,
direto ou indireto, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais.
§ 10 O espólio é responsável pelo pagam

que pertenciam ao 'de cujus'.
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§ 20 A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto incidente sobre os
imóveis de propriedade do falido.
§ 30 O proprietário de imóvel será responsável pelo pagamento do imposto que incidir
sobre a área objeto da concessáo do direito de superfície, salvo disposiçáo em
contrário do contrato respectivo.
§ 40 O proprietário responderá solidariamente com o adquirente, nos casos de
alienaçáo do bem mediante contrato particular de compra e venda ou promessa de
compra e venda, até que se realize, nos termos da lei civil, a transferência da
titularidade do bem.

sEÇÃo ril
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 1 13. A base de úlcuto do imposto é o valor venal do imóvel.
Art. 114. No caso de imóvel náo construído o valor de metro quadrado a ser
considerado será o do logradouro de maior valor com que se confronte.
ParágraÍo único. No caso de terÍeno interno, de fundo ou encravado considerar-se-á o
valor do logradouro a que se tem acesso ou o do terreno de servidáo de passagem.
Art. 1 15. No cálculo do valoÍ venal de terreno onde exista ediÍicaçáo em condomínio,
será utilizado a Íraçáo ideal correspondente a cada unidade autônoma.
Art. 116. O valor venal da construçáo resultará da multiplicaçáo da área construída do
imóvel pelo correspondente valor unitário de metro quadrado de construçáo constante
na Planta Genérica de Valores, considerando-se os Íatores de correçáo.
A.rt. 117. O valor venal do imóvel construído será apurado pela soma do valor venal do
terreno com o valor venal da construçáo, calculados na forma desta Lei.
Art. 1 18. Na apuraçáo do valor venal do imóvel, os valores unitários de metro
quadrado de construçáo e de terreno seráo determinados em Íunçáo dos seguintes
elementos, tomados em coniunto ou separadamente:
| - preÇos correntes das transaçóes e das oÍertas à venda no mercado imobiliário;
ll - custo de construçáo de imóvel similar;
lll - locaçóes correntes;
lV - características da regiáo em que sê situa o imóvel;
V - existência de equipamentos urbanos;
Vl - oÍerta de serviços públicos, diretamente, por concessionárias ou empÍesas
terceirizadas;
Vll - outros dados inÍormativos tecnicamente reconhecidos.
§ 1' Os valores unitários de metro quadrado de terrenos e de construçóes,
denominada de Planta Genérica de Valores, seráo deÍinidos em lei especíÍica €
poderáo ser atualizados anualmente, desde que essa atualizaçáo náo supere a
inÍlaçáo do período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Série
Especial - IPCA-E da Fundaçáo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
ou, na falta deste, por outro índice que reÍlita a inflaçáo do período;
§ 2" Na Lei que venha a estabelecer a Planta Genérica de Valores poderá ser utilizada
avaliaçáo especial para cálculo do valor venal de imóveis de grande porte, obedecida
uma avaliaçáo específica de valor.
§ 30 Os valores unitários padráo de terreno, de construçáo, os Íatores de correçáo e o
valor do imposto sobre a propriedade pred
de 2018 seráo os mesmos aplicados para
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Art. 119. Os logradouros ou trechos de logradouros, que náo constarem da Planta
Genérica de Valores, principalmente os decorrentes de novos loteamentos ou os
apurados em recadastramentos imobiliários, teráo seus valores unitários de metro
quadrado Íixados em ato do Poder Executivo, levando-se em consideÍaçáo os
equipamentos existentes e os valores de logradouros similares, preferencialmente da
mesma regiáo.
Parágrafo único. Os imóveis existentes nos logradouros referenciados no "caput" terão
seus valores venais e impostos calculados retroativamente, respeitado o prazo
decadencial.
Art. 120. A área construída bruta será obtida através da mediçáo dos contornos
externos das paredes ou pilares, computando-se a superfície das sacadas, cobertas
ou descobertas, de cada pavimento.
§ 10 No caso de coberturas de postos de combustíveis, serviços e assemelhadas,

será considerada como área construída a sua projeçáo vertical sobre o solo.
§ 20 No caso de piscina, a área construída será obtida através da mediçáo dos
contornos internos de suas paredes.
Art. 121. No cálculo da área construída bruta das unidades autônomas de ediÍicaçóes
em condomínio, será acrescentada, à área privativa de cada unidade, a parte
correspondente nas áreas comuns em Íunçáo de sua quota-parte.
Art. 122. O valor unitário padráo de construçáo será obtido pelo enquadramento da
construçáo num dos tipos previstos na Planta Genérica de Valores, em Íunçáo da sua
área predominante, e no padráo de construçáo cu.ias características mais se
assemelhem às do imóvel.
Parágrafo único. As áreas construídas descobertas, assim entendida aquelas
integrantes de imóveis prediais com destinaçáo especíÍica, tais como terraço, quadra
de esportes, varanda e assemelhados, seráo enquadradas no mesmo tipo da
construçáo principal, com reduçáo de 50% (cinquenta por cento).
Art. 123. Aplica-se o critério do arbiÍamento para a determinaçáo do valor venal,
quando:
| - o contribuinte impedir o levantamento dos elementos necessários à apuraçáo do
valor venal;
ll - os imóveis se encontrem fechados e o contribuinte náo Íor localizado.
ParágraÍo único. O cálculo das áreas do terreno e da construçáo será feito por
estimativa, levando-se em conta os elementos circunvizinhos e enquadrando-se o tipo
de construçáo com o de ediÍicaçóes semelhantes.
An. 124. Nos casos de imóveis, para os quais a aplicaçáo dos dispositivos previstos
neste Capítulo resultar em tributaçáo injusta ou inadequada, poderá ser adotado, a
requerimento do interessado, processo para avaliaçáo especial, sujeito à aprovaçáo
da autoridade fiscal competente.
ParágraÍo único. Poderá a autoridade Íiscal utilizar a avaliação especial para os
imóveis que possuam características especiais ou que náo possuam equivalentes no
mercado imobiliário, tais
assemelhados.

como plantas industriais, de shopping center ou
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sEçÃo lV
Do cÁLculo, Do LANçAi|ENTO E DO pAGAitENTo

Art. 125. O imposto é calculado aplicando-se sobre o valor venal do imóvel, alíquotas
deÍinidas na tabela I anexa a esta Lei.
Art. 126. Ao imóvel subutilizado que nào atenda a funçáo social da propriedade, assim
deÍinido no Plano Diretor Urbano, poderá ser aplicada alíquota progressiva no tempo,
na razào de 20% (vinte por cento) ao ano, tomando-se por base as alGuotas deÍinidas
na tabela I anexa a esta Lei.
§ 1' A alíquota progressiva no tempo somente poderá ser aplicada no exercício
seguinte àquele que o suieito passivo Íor notiÍicado pelo Poder Público da condiçáo de
imóvel subutilizado.
§ 2" O atendimento à Íunçáo social da propriedade implicará na aplicaçáo, no
exercício seguinte, das alíquotas definidas na Tabela I anexa a esta Lei.
A'!.. 127. O lançamento do imposto é anual, feito em nome do sujeito passivo.
ParágraÍo único. A obrigaçáo de pagamento do imposto se transmite ao adquirente do
imóvel ou dos direitos reais a ele relativo, sempre se constituindo como ônus real, que
acompanha o imóvel em todas as suas mutaçôes de propriedade, domínio ou posse.
Art. 128. O pagamento poderá ser efetuado de uma só vez ou em parcelas mensais e
sucessivas, na Íorma e prazos Íixados em regulamento.
§ 1o O contribuinte que efetuar o pagamento de uma só vez, alé a data de vencimento,
gozará de reduçáo de até 10"á (dez por cento).
§ 20 Na hipótese de parcelamento do imposto, náo será admitido o pagamento dê
qualquer parcela sem que estejam quitadas todas as anteriores.

sEçÃo v
DAS ISENçÓES

Art. 129. Ficam isentos do imposto os imóveis que enquadravam nesse beneÍício no
exercício de 2017 ' 

sEçÃo vr
DAS INFRAÇôES E DAS PENALIDADES

Art. 130. Sáo infraçóes as situaçôes a seguir indicadas, passíveis de aplicaçáo das
seguintes penalidades básicas:
| - no valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais):

a) falta de declaraçáo, no pr.vo de 30 (trinta) dias, de aquisiçáo de propriedade, de
domínio útil ou de posse de imóvel;
b) Íalta de declaraçáo, no przvo dê 30 (trinta) dias, do domicílio tributário para os
proprietários de terrenos sem construçáo;
c) Íalta de declaração, no pravo de 30 (trinta) dias, do término de reÍormas,
ampliaçóes, modificaçóes no uso do imóvel que implique em mudança na base de
cálculo ou nas alíquotas;
ParágraÍo único. No caso de imóveis populares as inÍraçóes pÍevistas neste inciso
seráo reduzidas em 50oÁ (cinquenta por cento).
ll - no valor de R$ 308,00 (trezentos e oito reais):
a) Íalsidade ou informaçóes inverídicas nos
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b) prestar falsas inÍormaçóes ou omitir dados quê possam prejudicar o cálculo do
imposto.

CAPíTULO II
DO Ii'POSTO SOBRE A TRANSÍÚISSÃO "INTERVIVOS" DE BENS Ii'OVEIS E DE

DIREITOS REAIS. ITIV
sEÇÃo r

DO FATO GERADOR E DA NÃO{NCIDÊNCIA

Art. 131. O lmposto Sobre a Transmissão "lntervivos" De Bens lmóveis e dê Direitos
Reais sobre eles tem como fato geradoÍ:
| - a transmissáo "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por
natureza ou por acessáo física;
ll - a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia;
lll - a cessáo de direitos relativos à aquisiçáo de bens imóveis.

ParágraÍo único. O imposto de que Íata este artigo refere-se a atos e contratos
relativos a imóveis situados no território deste Município.
Art. 132. Estáo compreendidos na incidência do imposto:
l-acompraevenda;
ll - a daçáo em pagamento;
lll - a permuta;
lV - o mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para a transmissáo de
bem imóvel e respectivo substabelecimento;
V - a arremataçáo, a adjudicaçáo e a remiçáo;
Vl - o valor dos imóveis que, na divisáo de patrimônio comum ou na partilha, forem
atribuídos a um dos cônjuges separado ou divorciado, ao côniuge supérstite ou a
qualquer herdeiro, acima da respectiva meaçáo ou quinháo, a título oneroso;
Vll - o uso, o usufruto e a enÍiteuse;
Vlll - a cessáo de direitos do arrematante ou adjudicatario, depois de assinado o auto
de arremataçáo ou adiudicaçáo;
lX - a cessáo de direitos decorrênte de compromisso de compra e venda;
X - a cessáo de direitos à sucessáo;
Xl - a cessáo de benfeitorias e construçóes em terreno compromissado à venda ou
alheio;
Xll - a cessáo do direito de superfície de terrenos;
Xlll - todos os demais atos onerosos translativos de imóveis, por natureza ou acessáo
Íísica, e de direitos reais sobre imóveis.
Art. 133. O imposto náo incide sobre a transmissáo de bens e direitos, quando:
l- no mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu
substabelecimento, quando outorgado para o mandatário receber a escritura definitiva;
ll - realizada para incorporaçáo ao patrimônio de pessoa jurídica, em pagamento de
capital nela subscrito;
lll - decorrente de fusáo, incorporaçáo, cisáo ou extinçáo de pessoa lurídica.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo náo se aplica quando a pessoa jurídica
adquirente tiver como aüvidade prêponderante a compra e venda de bens imóveis e
seus direitos reais, a locaçáo de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

sEçÃo il
DOS CONTRIBUINTES E DOS RESPONSÁVEIS

Art. 134. Sáo contribuintes do imposto:
| - nas transmissóes, por ato onêroso, o adquirente;
ll - nas cessóes de direito, o cessionário;
lll - nas permutas, cada um dos permutantes.
Art. 135. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto:
| - o transmitente;
ll - o cedente;
lll - os tabeliáes, escriváes e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos
por eles ou perante eles praticados, em razáo de seu oÍício, ou pelas omissóes de que
Íorem responsáveis.

sEçÃo ilr
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALíQUOTAS

Art. 136. A base de cálculo do imposto é:
| - nas transmissÕes em geral, a título oneroso, o valor de transmissáo dos bens ou

direitos, desde que com eles concorde a autoridade administrativa tributária;
ll - na arremataçáo iudicial ou administrativa, adiudicaçáo, remiçáo ou leiláo, o preço

do maior lance, quando a transferência do domínio se Íizer para o próprio aÍrematante;
lll - nas transferências de domínio, em açáo judicial, inclusive declaratória de

usucapiáo, o valor real apurado;
lV - nas daçóes em pagamento, o valor venal do imóvel dado para solver os débitos,
náo importando o montante destes;
V - nas permutas, o valor venal de cada imóvel permutado;
Vl - na instituiçáo ou extinçáo de Íideicomisso e na instituiçáo de usuÍruto, o valor
venal do imóvel reduzido à metade, apurado no momento de sua avaliaçáo, quando da
instituiçáo ou extinçáo reÍeridas;
Vll - na transmissáo do domínio útil, o valor do direito transmitido;
Vlll - nas cessóes "lntervivos'dê direitos reais relativos a imóveis, o valor venal do
imóvel no momento da cessáo;
lX - no resgate da enÍiteuse, o valor pago, observada a lei civil.
ParágraÍo único. Nas arremataçóes judiciais, inclusive adjudicaçôes e remiÇóes, a
base de cálculo náo poderá ser inÍerior ao valor da avaliaçáo iudicial e, náo havendo
esta, ao valor da administrativa.
Art. 137. A Administraçáo Tributária, quando náo concordar com o valor declarado
pelo contribuinte, promoverá a avaliaçáo de oÍício buscando o valor eÍetivo de
mercado do bem ou direito.
§ 1' O valor de avaliaçáo náo poderá ser inferior ao valor da base de cálculo
lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, no exercício.
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§ 2' Fica ressalvado ao contribuinte o direito de contÍaditar a avaliaçáo de oÍício,
desde que acompanhada de laudo técnico de perito cadastrado em órgáo público.
Art. 138. ApuÍada a base de úlculo, o imposto será calculado mediante a aplicaçáo
das seguintes alíquotas:
| - 20Á (dois por cento), para as transmissóes de imóveis territoriais urbanos;
ll - 1,OV" (um por cento), para o Sistema Financeiro Habitacional - S.F.H.

sEÇÃo rv
DO LANçATIENTO E DO PAGATIENTO

Art. 139. O imposto será lançado através de documento próprio de arrecadaçáo,
segundo modelo aprovado em ato administrativo do Poder Executivo, que disporá
ainda sobre a Íorma e o local de pagamento.
Art. 140. O imposto será pago:
| - antecipadamente, até a data da lavíatura do instrumento hábil que servir de base à
transmissáo da propriedade, domínio útil ou posse do imóvel;
ll - ate 30 (trinta) dias, contados da data da decisáo transitada em lulgado, se o título

de transmissáo Íor decorrente de sentença judicial.
Art. 141. O imposto será restituído ou compensado, no todo ou em parte, na Íorma que
dispuser o regulamento, nas seguintes hipóteses:
| - quando náo se realizar o ato ou contrato em virtude do qual houver sido pago;
ll - quando declarada a nulidade do ato ou contrato em virtude do qual o imposto
houver sido pago em decisáo judicial passada em iulgado;
lll - quando for reconhecida, posteriormente ao pagamento do imposto, a náo
incidência ou o direito à isençáo;
lV - quando o imposto houver sido pago a maior.

sEçÃo v
DAS INFRÂçÕES E DAS PENALIOADES

An. 142. Sáo inÍraçóes as situaçóes â seguir indicadas, passíveis de aplicaçáo das
seguintes penalidades básicas:
| - no valor de l00oÁ (cem por cento), do tributo atualizado monetariamente:
a) para açóes ou omissóes que induzam à Íalta de lançamento;
b) para açóes ou omissôes que importem em lançamento de valor inÍerior ao Íeal da

transmissáo ou cessáo de direitos.
ll - no valor de R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais), o contribuinte e os
Notários, Oficiais de Cartório e seus prepostos, nos atos em que intervierem:
a) pela inexatidáo ou omissáo de elementos no documento de arrecadaçáo;
b) pela omissáo de dados ou a Íalsidade das declaraçóes consignadas nas escrituras
ou instrumentos particulares de transmissáo ou cessáo.

sEçÃo vr
DAS OUTRAS DTSPOStçÕES

Art. 143. Os serventuários que tiverem de lavrar instrumentos translativos de bens e
de direitos sobre imóveis, exigiráo que lhes seja apresentado o comprovante do sçu
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recolhimento ou do reconhecimento da náo incidência ou do direito à isençáo, bem
como a Certidáo Negativa do lmposto sobÍe a Propriedade Predial e Territorial Urbana
ou do lmposto sobre a Propriedade Territorial Rural, conforme a natureza do imóvel.
ParágraÍo único. Seráo transcritos nos instrumentos públicos, quando ocorrer a
obrigaçáo de pagar o imposto antes da sua lavratura, elementos que comprovem esse
pagamento ou reconhecimento da náo incidência ou isençáo.
Art. 1,14. Nas transaçóes em que figurarem como adquirente, ou cessionário, pessoas
imunes ou isentas, a comprovaçáo do pagamento do imposto será substituída por
certidáo, expedida pela autoridade fiscal, como dispuser ato do Poder Executivo.

CAPíTULO III
DO TUPOSTO SOBRE SERV|çO:S DE QUALQUER NATUREZA

SEçAO r

DO FATO GERADOR, DO LOCAL, DA INGIDÊNC|A E DA NÃO INCIDÊNCh

Art. 145. O lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como Íato gerador a
prestaçáo de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses náo se constituam
como atividade preponderante do prestador.
§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja
prestaçáo se tenha iniciado no exterior do País.
§ 20 Ressalvadas as exceçôes expressas na lista anexa, os serviços nela
mencionados náo Íicam suieitos ao lmposto Sobre Operaçóes Relativas à Circulaçáo
de Mercadorias e Prestaçóes de Serviços de Transporte lnterestadual e lntermunicipal
e de Comunicaçáo - ICMS, ainda que sua prestaçáo envolva Íornecimento de
mercadorias.
§ 30 O imposto de que Íata esta Lei incide ainda sobre os serviços prestados
mediante a utilizaçáo de bens e serviços públicos explorados economicamente
mediante autorizaçáo, permissáo ou concessáo, com o pagamento de tarifa, preço ou
pedágio pelo usuário final do serviço.
§ 40 A incidência do imposto náo depende da denominaçáo dada ao serviço prestado.
Art. 146. O imposto náo incide sobre:
| - as exportaçóes de serviços para o exterior do País;
ll - a prestaçáo de serviços em relaçáo de empÍego, dos trabalhadores avulsos, dos
diretoÍes e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e
Íundaçóes, bem como dos sócios e administradores;
lll - o valor intermediado no mercâdo de títulos e valores mobiliários, o valor dos
depósitos bancários, o principal, iuros e acréscimos moratórios relativos a operaçôes
de crédito realizadas por instituiçôes financeiras.
ParágraÍo único. Náo se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos
no Brasil, cujo resultado aqui se veÍifique, ainda que o pagamento sela feito por
residente no exterior.
Aí1. 147. Para eÍeito da ocorrência do Íato geradoÍ, considera-se prestado o serviço e

devido o imposto no local do estabelecimento prestador ou, na Íalta do
estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas
nos incisos I a XXIV, quando o imposto será devido no local:
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l- do estabelecimento do tomador ou do intermediário do serviço, ou na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso de serviço proveniente do
exterior do País ou cuja prestaçáo tenha se iniciado no exterior do País;
l! - da instalaçáo de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos
serviços descritos no subitem 3.05 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
lll - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22,4.23 e 5.Ogi
lV - da execuçáo da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7 .19 da
Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
V - da demoliçáo, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da Lista de Serviços,
anexa a esta Lei;
Vl - das ediÍicações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.05 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
Vll - da execuçáo da varriçáo, coleta, remoçáo, incineraçáo, tratamento, reciclagem,
separaçáo e destinaçáo Íinal de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.09 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
Vlll - da execuçáo da limpeza, manutençáo e conservaçáo de vias e logradouros
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.10 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
lX - da execuçáo da decoraÇáo e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.1 1 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
X - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos,
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da Lista de
Serviços, anexa a esta Lei;
Xl - o florestamento, reÍlorestamento, semeadura, adubaçáo, repara@o de solo,
plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvoÍes, silvicultura, exploraçáo
florestal e dos serviÇos congêneres indissociáveis da formaçáo, manutençáo e colheita
de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.16 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
Xll - da execuçáo dos serviços de escoramento, contençáo de encostas e congêneres,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
Xlll - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da Lista
de Serviços, anexa a esta Lei;
XIV - do domicílio do tomadoÍ do serviço dc subitem 10.04da Lista de Serviços, anexa
a esta Lei;
XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no
subitem 11.0'l da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
XVI - onde se encontrem os bens, os semoventes ou no local do domicílio das
pessoas vigiadas, seguradas ou monitoradas, no caso dos serviços descritos no
subitem 11.02 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei
XVll - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumaçáo e guarda do bem, no
caso dos serviços dêscritos no subitêm 11.04 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
Xvlll - da execuçáo dos serviços de diversáo, lazer, entretenimento e congêneres, no
caso dos serviços descritos no item 12, exceto o subitem 12.13, da Lista de Serviços,
ânexa a esta Lei;
XIX - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas
administradoras de cartáo de crédito ou d
Lista de SêrviÇos, anexa a esta Lei ;
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XX - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09 da Lista de Serviços, anexa
a esta Lei;
XXI - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços
descritos pelo subitens 16.01 e 16.02 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
XXll - do estabelecimento do tomador da máo-de-obra, ou na Íalta do estabelecimento,
onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da
Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
Xxlll - da feira, exposiçáo, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, a
organizaçáo e a administraçáo, no caso dos serviços descritos no subitem 17.10 da
Lista de Serviços, anexa a esta Lei;
XXIV - dos serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais
rodoviários, ferroviários e metroviários, descritos no item 20 da Lista de Serviços,
anexa a esta Lei, ressalvado o disposto no § 1o;

§ío No caso dos serviços a que se reÍere o subitem 3.04 da Lista de Serviços, anexa a
esta Lei, considera-se ocorrido o Íato gerador e devido, neste Município, o imposto
proporcionalmente à extensáo de Íerrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de
qualquer natureza, obietos de locaçáo, sublocaçáo, arrendamento, direito de
passagem ou permissáo de uso, compartilhado ou náo.

§ 2' No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e l5.09da Lista de Serviços,
anexa a esta Lei, o valor do imposto é dêvido ao Município declarado como domicílio
tributário da pessoa jurídica ou Íísica tomadora do serviço, conforme informaçáo
prestada por este.

§ 3'No caso dos serviços prestados pelas administÍadoras de cartáo de crédito e
débito, descritos no subitem 15.01da Lista de Sêrviços, anexa a esta Lei, os terminais
eletrônicos ou as máquinas das operaçóes eÍetivadas deveráo ser registÍadas no local
do domicílio do tomador do serviço.
§ 4o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estrabelecimento
prestador dos serviços executados em águas marítimas, excetuados os descritos no
subitem 20.01 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei.

§ 50 No caso dos serviços a que se reÍere o item 22.01 da Lista de Serviços, anexa a
esta Lei, considera-se ocorrido o Íato gêrador e devido, neste Município, o imposto
proporcionalmente à extensáo de rodovia nele explorada.
Art. '148. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que
configure unidade econômica ou proÍissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as
denominaçóes de sede, Íilial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representaçáo ou contato ou quaisquer outras que venham a seÍ utilizadas.
Parágrafo único. A unidade econômica ou profissional é aquela definida em Ato do
Poder Executivo.
Art. 149. A incidência do imposto independe:
| - da existência de estabelecimento fixo;
ll - do cumprimento de qualquer exigência legal, regulamentar ou administrativa,

relativa ao prestador ou à prestaçáo de serviços;
lll - do fornecimento de material;
lV - do recebimento do preço ou do resultado econômico da pÍestaçáo;
V - do caráter peÍmanente ou eventual da prestaçáo.
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sEçÃo il
DO SUJEITO PASSIVO

Art. 150. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço.
Art. 151. Fica responsável pelo crédito tributário, obrigados ao recolhimento integral do
imposto devido, multas e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada
sua retençáo na fonte:
l- o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja
prestaçáo se tenha iniciado no exterior do País;
ll - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos

serviços descritos nos subitens 3.O4, 7.O2, 7.O4, 7.O5, 7.09, 7.10, 7.12,7.14,7.15,
7.17, 11.O2 e'17.05 da lista anexa.
Art. 152. Ficam responsáveis supletivamente pelo pagamento do imposto, obrigados à
retençáo e recolhimento do lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:
| - em relaçáo aos serviços que lhes forem prestados sem emissáo obrigatória de Nota
Fiscal:
a) as pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, tomadoras ou intermediárias
de serviços;
b) as associaçóes e Íundaçóes tomadoras ou intermediárias de serviços;
c) o proprietário do imóvel ou possuidor a qualquer título pela execuçáo material de
projeto de engenharia;
d) os condomínios residenciais ou comerciais;
ll - em rêlaçáo a quaisquer serviços que lhes seiam prestados, inclusive com emissáo
de Nota Fiscal:
a) as pessoas jurídicas beneÍiciadas por imunidade ou isençáo tributária;
b) as entidades ou órgáos de administração direta, autarquias, fundaçóes, empresas
públicas e sociedades de economia mista do Poder Público Federal, Estadual e
Municipal.
c) as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos;
d) as instituiçóes Íinanceiras;
e) os armazéns gerais;
lll - as empresas classificadas como normal e especial para eÍeito de tributaçáo do
ICMS, em relaçáo aos serviços cujo ISS sela devido neste Município e os respectivos
prestadores sejam estabelecidos em outros Municípios;
lV - As empresas de mnstrução civil, em relaçáo aos serviços empreitados, e os

empreiteiros da construçáo civil, em relaçáo aos serviços subempreitados.
Parágrafo único. Responde pela obrigaçáo tributária, o contribuinte substituído que der
causa à retençáo e ao recolhimento do tributo em valor menoÍ que o devido pelo
substituto, quando:
| - omitir ou prestar declaraçóes falsas;
ll - falsiÍicar ou alterar quaisquer documentos relativos à operaçáo tributável;
lll - seja-lhe concedida liminar êm processo iudicial que impeça a retençáo do imposto
na fonte, durante o período do impedimento.
Art. 153. Quando o prestador do serviço suleito a substituiçáo tributária ou a retençáo
na Íonte do imposto for optante do Simples
desta Lei:
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l- a alíquota aplicável, e que deverá ser inÍormada no documento Íiscal,
corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos da Lei Complementar
Federal no 12312006, para a Íaixa de receita bruta a que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte estiver suleita no mês anterior ao da prestaçáo;
ll - na hipótese de o serviço, cujo imposto estiver suieito à substituiçáo ou retençáo,
ser prestado no mês de início de atividades da microempresa ou empÍesa de pequeno
porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota coíespondente ao percentual de
ISS Íeferente à menor alíquota prevista nos Anexos da Lei Complementar Federal n.o

12312006;
lll - na hipótese do inciso ll deste artigo, constatando-se que houve diferenÇa entre a
alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa ou empresa de
pequeno porte, prestadora dos serviços eÍetuar o recolhimento dessa diferença no
mês subseqüente ao do início de âtividade em guia própria do Município;
lV - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte náo informar no
documento fiscal a alíquota de que tratam os incisos I e ll deste artigo, aplicar-se-á a
alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à maior alíquota pÍevista nos
Anexos da Lei Complementar Federal n.o 123/2006;
V - náo será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota
do ISS informada no documento fiscal Íor inferior à devida, hipótese em que o
recolhimento dessa diÍerença será realizado em guia própria do Município.
ParágraÍo único. Na hipótese de que tratam os incisos I e ll deste artigo, a falsidade na
prestaçáo dessas informaçôes suieitará o responsável, o titular, os sócios ou os
administradores da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, luntamente com
as demais pessoas que para ela concoÍrerem, às penalidades previstas na legislaçáo
criminal e tributária.

sEçÃo il
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 154. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
ParágraÍo único. Náo se inclui na base de cálculo do imposto o valor das mercadorias
produzidas pelo pÍestador dos serviços, ÍoÍa do local da prestaçáo dos serviços
previstos nos itens 7 .O2 e 7.OS da lista de serviços anexa a esta Lei.
Art. 155. Considera-se preço do serviço, para eÍeito de cálculo do imposto, a receita
bruta, recebida ou náo, devida pela prestaçáo de serviços.
§ 1' Constitui parte integrante do preço:
l- os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza, ainda que de

responsabilidade de terceiros;
ll - os ônus relativos à concessâo de crédito, ainda que cobrados em separado, na
hipótese de prestaçáo de serviços a ptazo, sob qualquer modalidade;
lll - o montante do imposto transferido ao tomador do serviço.
§ 2" Ouando o pagamento do serviço se der mediante o fornecimento de serviços,
mercadorias ou bens de qualquer natuíezâ, o preço dos serviços será o preço corrente
na praç4.
Art. 156. A concessáo de desconto, abatimento ou deduçáo náo será levada em
consideraçáo no cálculo do preço de se
único do art. 154 desta Lei e os descontos
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Art. 157. Quando se tratar de prestaçáo de serviços sob a forma de trabalho pessoal
do próprio contribuinte, o imposto será calculado pela aplicaçáo da alíquota, conÍorme
Tabela de Receita no ll, anexa a esta Lei.
§1' Para eÍeito de aplicaçáo deste artigo, considera-se como forma de trabalho
pessoal, sob a denominaçáo de profissional autônomo:
l- o proÍissional liberal, assim considerado todo aquele que realiza üabalho ou

ocupaçáo intelectual (cientíÍica, técnica ou artística), de nível superior ou a este
equiparado, com obietivo de lucÍo ou remuneraçáo;
Il - o profissional náo liberal compreendendo todo aquele que, embora náo tenha

diploma de nível superior, desenvolva atividade lucrativa de Íorma autônoma.
§ 20 O disposto no parágraÍo anterior náo se aplica aos proÍissionais autônomos que:
l- prestem serviços alheios ao exercício da proÍissáo para a qual sejam habilitados;
ll - utilizem mais de 02 (dois) empregados, a qualquer título, na execuçáo direta ou
indireta dos serviços por ele prestados.
lll - náo estejam cadastrados no Município como tal.
Art. 158. Quando se tratar da prestaçáo dos serviços a que se reÍerem os sub-itens
4.01 , 4.06, 4.08, 4.09, 4.10,4.11,4.12,4.15,4.16, 5.01, 7.01, 17.13, 17.',t8,27.01,
29.0í e 30.01 da lista de serviços anexa, e estes forem prestados por sociedades de
profissionais, o imposto será conforme Tabela de Receita no ll, anexa a esta Lei, em
Íunçáo de cada estabelecimento e ao dobro, em relaçáo a cada proÍissional habilitado,
sócio, empregado ou náo, que preste o serviço em nome da sociedade, embora
assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável, e desde que a
sociedade atenda aos seguintes requisitos:
| - constituam-se como sociedades civis de trabalho profissional, sem cunho

empresarial;
ll - náo selam constituídas sob Íorma de sociedade anônima, ou de outras sociedades
comerciais ou a elas equiparadas;
lll - os serviços prestados sejam, exclusivamente, os previstos contratualmente pela

sociedade;
lV - náo possua pessoa iurídica como sócio;
V - os proÍissionais que a compóem devem possuir habilitaçáo especíÍica para a
prestaçáo dos serviços contratualmente previstos.
Art. 159. O Empreendedor lndividual - El, de que trata a Lei Complementar Federal n"
12812008, recolherá o ISS em valores Íixos mensais, deÍinidos na Tabela de Receita
n' ll, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, obedecidas as
normas especíÍicas previstas nos artigos 18-A, 18-B e 18-C da Lei Complementar
Federal no 12312006, na redaçáo da Lei Complementar Federal 12812008, e na Íorma
regulamentada pelo Comitê Gestor.

SUBSEçÃO I

DA ESTIIUATIVA DA BASE DE CÁLCULO

Art. 160. Nas prestaçóes de serviços de difícil controle ou Íiscalizaçáo, definidas em
regulamento, a base de cálculo será êstimada, conÍorme critérios estabelecidos em
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Art. 161 . Os critérios para aplicaçáo do regimê de estimativa da base de úlculo
deveráo ser publicados até o último dia útil do mês de setembro de cada exercício,
para vigência nos exercícios seguintes.
Parágrafo único. O Chefe do Poder Exêcutivo atualizará monetariamente os valores
estimados, nos mesmos índices aplicados para atualizaçáo dos tributos.
Art. 162. O valor fixado por estimativa náo constituirá lançamento definitivo do imposto,
Íicando sujeito à posterior homologaçáo pelo Fisco, ressalvados os casos de
estimativa especial deÍinida em Ato expedido pelo Secretário Municipal de Fazenda.
Art. 163. O proÍissional autônomo, responsável por estabelecimento pÍestador, que,
para desempenho de atividade de prestaçáo de serviços utilizar, no próprio
estabelecimento, de serviços de outros proÍissionais autônomos, inscÍitos ou náo no
Cadastro de Atividades Econômicas, estará sujeito ao pagamento do imposto,
calculado sobÍe a receita bruta mensal, mediante aplicaçáo da alíquota pertinente.
Art. 164. Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime de estimativa poderáo impugnar
os critérios estabelecidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados na data de
publicaçáo.
Parágrafo único. A Administraçáo Tributária deverá analisar a impugnaçáo e
respondê-la em até 30 (trinta) dias, contados de sua interposiçáo.
Art. 165. Poderá, o sujeito passivo alcançado pelo regime de estimativa, optar pelo
regime normal de tributaçáo, desde que:
l- peticione a opçáo em até 30 (trinta) dias, após a publicaçáo dos critérios da

estimativa;
ll - apresente, reÍerente aos 02 (dois) anos anteriores e em quanto vigorar o regime de
estimativa:
a) Livro Diário e Raáo, revestidos das Íormalidades legais;
b) documentos fiscais, Íevestidos das Íormalidades legais;
c) documentos e extratos de movimentaçáo Íinanceira e bancária.
Art. 166. Fica, ainda, autorizado o Chefe do Poder Executivo a estabelecer critérios de
estimativa da base de cálculo para as atividades de pequena expressáo econômico-
Íinanceira ou de rudimentar organizaçáo.

suBsEçÃo il
DO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO

Art. 167. Proceder-se-á ao arbitramento da base de cálculo do tributo, sempre que:
l. ocorrer recusa de apresentaçáo da documentaçáo solicitada;
ll. o contribuinte prestaÍ serviço e náo possuir notas Íiscais de serviços ou possuindo-

as, náo as emitis;
lll. ocorrer fraude ou sonegaçáo de dados iulgados indispensáveis ao lançamento, ou

os documentos fiscais Íorem emitidos em desacordo com a legislaçáo, náo permitindo
a apuraçáo do preço do serviço;
lV. sejam omissos ou náo mereçam fé as declaraçóes, os esclarecimentos prestados e
os documentos expedidos pelo suieito passivo;
V. quando for identiÍicada adulteraçáo de documentaçáo fiscal ou contábil ou o seu
exame lêvar a convicçáo da existência de Íraude ou sonegaçáo;
Vl. o contribuinte náo dispuser de escritur
lado que comprove a êxatidáo do montant
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Vll. declarar receita em níveis incompatíveis com a manutençáo da empresa, náo
comprovando entrada de outros recursos;
Vlll. quando o sujeito passivo náo exibir à ÍiscalizaÇáo, os elementos necessários à
comprovaçáo do respectivo montante, inclusive nos casos de perda, extravio ou
inutilizaçáo de livros e documentos fiscais;
lX. quando o suieito passivo náo estiver inscÍito no cadastro próprio da repartiçáo

competente:
§ 1'- É licito ao contribuinte impugnaÍ, dentro dos prazos previstos neste Código, o

arbitramento do imposto, mediante apresentaçáo de elementos hábeis, capazes de
ilidir a presunçáo Íiscal.
§ 20 - Para efeito do arbitramento, presume-se como emitidas as notas Íiscais

autorizadas, elÍraviadas ou inutilizadas.
§ 30 - Na hipótese de extravio, perda ou inutilizaçáo de notas fiscais já registradas nos
livros próprios, prevaleceráo os registros sobre arbitramento, se aqueles Íorem
maiores. Em caso contrário, prevalecerá o arbitramento.
§ 40 - Do total arbitrado para cada período ou exercício seráo deduzidas as parcelas
sobre as quais se tenha lançado o imposto, intimando-se o contribuinte para
recolhimento do debito resultante do arbitramento.
Art. 168. Na apuraçáo do arbitramento a autorizada fiscal considerará:
l. o período de abrangência;
ll. os preços correntes dos serviços;
lll. o volume de receitas em períodos anteriores, inclusive quando arbitrados, e sua
projeçáo para o futuro, podendo observar o faturamento de outros contribuintes com
idêntica atividade;
lV. a localizaçáo do estabelecimento;
V. as peculiaridades inerentes à atividade exercida e Íatos ou aspectos que
e)Íeriorizem a situaçáo econômica financeira no suleito passivo;
Vl. o valor dos materiais empregados na prestaçáo de serviços, o valor locatício do
ponto comercial, depreciaçóes do ativo imobilizado, os salários, gratiÍicaÇóes,
retiradas, encaÍgos previdenciários, trabalhistas, sociais, demais despesas tributarias,
os gastos com energia e comunicaçôes e outras despesas operacionais e
administrativas.
ParágraÍo único. No caso de adoÇáo do cíitério de arbitramento mnforme determina o
inciso Vl deste artigo, a receita arbitrada nunca poderá ser inferior a duas vezês os
valores dos itens nele previsto.
Art. 169. Na impossibilidade de se eÍetuar o arbitramento pela Íorma estabelecida no
artigo anterior, apurar-se-á o preço do serviço:
l. com base nas informações de empresa no mesmo porte e da mesma atividade;
ll. no caso de construçáo civil, com base no valor do alvará de construçáo.

sEçÃo rv
DAS ALíQUOTAS

Art. 170. O imposto terá o seu cálculo eÍetuado de acordo com as alíquotas Íixadas na
Tabela ll, anexa a esta Lei. i

[J,i
wtl'
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§ 1" Na hipótese de serviço prestado por empresa, enquadrável em mais de um dos
itens a que se reÍere a Lista de Serviços, o imposto será calculado de acordo com as
diversas incidências e alíquotas estabelecidas na Tabela ll, anexa a esta Lei.
§ 2'O contribuinte deverá apresentar escrituraçáo idônea que permita diÍerenciar as
receitas específicas das várias atividades, sob pena do imposto ser calculado da
forma mais oneÍosa, mediante a aplicaçáo, para os diversos serviços, da alíquota
mais elevada.
Art. 171 . No caso das microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no
Simples Nacional, as alíquotas seráo correspondentes aos percentuais Íixados para o
ISS nos Anexos da Lei ComplementaÍ no 12312006.

sEçÃo v
DO LANçAÍÚENTO

Att. 172. O lançamento será Íeito com base na declaração do contribuinte ou de oÍício
de acordo com critérios e noÍmas previstos nesta Lei.
§ 10 A declaraçáo é obrigatória, mesmo que náo tenha ocorrido o Íato gerador do

imposto, com a devida anotaçáo no documentário Íiscal.
§ 20 Seráo invalidadas as declaraçóes irregularmente preenchidas, que contenham
borróes, rasuras ou escritas de modo ilegível, que venham a preiudicar a análise do
documento.

sEçÃo vr
DO PAGAÍÚENTO

Art. 173. O imposto será pago na forma e prazos estabelecidos em ato do Poder
Executivo.
An. 174. Consideram-se contribuintes distintos, para efeito de pagamento do imposto,
os que, embora no mesmo local, com idêntico ramo de atividade ou náo, pertençam a
diferentes suieitos passivos.
Art. 175. Considera-se devido o imposto dentro de cada mês, a partir da data:
l- da prestaçáo do serviço;
ll- da emissáo de nota fiscal, nota Íiscal Íatura ou título de crédito que a dispense;
lll- do recebimento do preço do serviço ou do aviso de crédito.

sEçÃo vr
DO DOCUTENTÁn|O rSCru-

Art. 176. Os conÍibuintes do imposto ficam obrigados a manter em uso escrita fiscal,
destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que náo tributados.
An. 177. Ficam instituídos os Livros de Registro do lmposto sobre Serviços de

Qualquer NatuÍeza, a Nota Fiscal de Prestaçáo de Serviços, a Nota Fiscal Avulsa, a
Nota Fiscal-Fatura de Prestaçáo de Serviços, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, o
Cupom Fiscal, a Declaraçáo Mensal de Serviços do ISSQN e a Declaraçáo Mensal de
Retençáo na Fonte.
Art. 178. Ato do Poder Executivo estabelecerá os modelos de livros, notas fiscais e
demais documentos a serem obrigatoriam
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escrituraçáo fiscal ser mantida em cada um dos seus estabelecimentos ou, na falta
destes, em seu domicílio.
§ 10. Os livros, notas fiscais e outros documentos fiscais deveráo ter sua impressáo
autorizada, bem como seráo autenticados
§ 20. As notas Íiscais devem estar dentro do prazo de validade.
Art. 179. Os livros e documentos Íiscais e comerciais, que sáo de exibiçáo obrigatória
ao agente fiscal, náo poderáo seÍ retirados do estabelecimento sob qualquer pretexto.
§ 1o. Consideram-se retirados os livros que náo forem exibidos ao agente fiscal, no
momento em que forem solicitados.
§ 20. No caso de desaparecimento ou eltravio de livros e outros documentos íiscais,
Íica o confibuinte obrigado a comunicar o Íato à repartiçáo competente, no prazo de
30 (trinta) dias, após o ocorrido, instruindo com exemplares de jornal local, ou
imprensa oÍicial, publicado por 03 (três) vezes consecutivas ou por certidáo
compêtente exarada pela Policia Civil, sob pena das sanÇôes cabíveis.
§ 30 - Ouando o documento fiscal Íor cancelado, conservar-se-áo no talonário ou
formulário todas as suas vias, com declaraçáo expressa dos motivos que
determinaram o cancelamento, com referência, se Íor o caso, ao novo documento
emitido, sob pena de ser o mesmo considerado pela fiscalizaÇáo, tributando-se os
valores neles constantes.
§ 40 - No interesse da Íiscalizaçáo e arrecadaçáo dos tributos municipais, os agentes
poderáo mediante termo, apreender todos os livros e demais documentos Íiscais ou
náo, os quais seráo devolvidos ao sujeito passivo, táo logo seiam concluídos os
trabalhos de Íiscalizaçáo e após lavratura de auto de inÍraçáo, se Íor o caso.
Art. 180. Os ingressos, bilhetes, convites, cartelas, notas e livros fiscais seráo
impressos e com Íolhas numeradas tipogralicamente, podendo ser usados somente
depois de autenticados pela repartiçáo fiscal competente, devendo os livros conter
termos de abertura e de encerramento.
§ 10. Todo serviço prestado, fica su.leito a emissáo de notas Íiscais de serviços,
expedida antes mesmo do recebimento do preço do serviço.
§ 20. O contribuinte deverá Íazer prova de sua regularidade fiscal, na forma deÍinida
no regulamento.

sEçÃo v[
DAS INFRAçÕES E PENALIDADES

Art. 181. Sáo inÍraçóes as situaçóes a seguir indicadas, passíveis de aplicaçáo das
seguintes penalidades básicas:
I - no valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais):

a) por nota Íiscal emitida sem a descriçáo completa do nome, endereÇo, CNPJ ou
CPF do tomador do serviço, limitada a R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais);
b) por nota fiscal ou nota Íiscâl Íatura emitida sem autorizaçáo ou sem autenticaçáo
pela autoridade administrativa competente, limitada a R$ 3.900,00 (três mil e
novecentos reais);
c) por nota fiscal ou nota fiscal-fatura emitida fora do prazo de validade, limitada a R$
3.900,00 (três mil e novecentos reais).
ll - no valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais) por mês náo declarado:
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a) a Íalta de declaraçáo do contribuinte quando náo tenha exercido atividade
tributável ou cujo imposto tenha sido retido na Íonte;

b) a Íalta de apresentaçáo da Declaraçáo Mensal de Retençáo na Fonte;
c) a Íalta de Declaraçáo Mensal de Retençâo na Íonte.
lll - no valor de R$ 154,00 (cento ê cinquenta e quatro reais) por cada nota Íiscal ou
nota fiscal-Íatura náo emitida ou náo entregue ao tomador do serviço, limitada a R$
7.700,00 (sete mil e setecentos reais) por período de doze meses;
lV - no valor de R$ 308,00 (trezentos e oito reais) a Íalta de comunicaçáo de alteraçáo
dados cadastrais;
V - no valor de R$ 617,00 (seiscentos e dezessete reais):
a) falta do Livro de Registro do lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
b) Íalta de escrituraçáo do Livro de Registro do imposto ou o seu uso sem a devida
autenticaÇáo pela autoridade competente.
Vl - no valor de R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais):
a) a Íalta de retençáo na Íonte, por mês náo retido;
b) o embaraço à açáo fiscal.
c) a notificaçáo simulada de extravio de documentos Íiscais;
d) destruiçáo indevida de documentos Íiscais, por nota Íiscal;
e) calçamênto de nota fiscal de prestaçáo de serviços, por nota Íiscal.
Vll - no valor de 100% (cem por cento) do tributo atualizado, a Íalta de lançamento,
declaraçáo ou pagamento do tributo;
Vlll - no valor de 200% (duzentos por cento), do tributo atualizado, a retenÇáo na fonte
sem o recolhimento à Fazênda Municipal, o indício de sonegaçáo verificada em Íace
do documento, exame de escrita mercantil e/ou Íiscal ou elementos de qualquer
natureza que a comprove.
ParágraÍo único. Os contribuintes, que antes de qualquer procedimento Íiscal,
comparecerem a repartiçáo para sanar irregularidades relacionadas com obrigaçóes
acessórias, pagaráo a penalidade pÍevista, com reduçáo de 80"/o (oitenta por cento).

TíTULO III
DAS TAXAS iIUNICIPAIS

CAPíTULO I

DAS DTSPOSTçOeS CeRerS

Art. 182. As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a
utilizaçáo, efetiva ou potencial, de serviços públicos especíÍicos e divisíveis, prestados
ao contribuinte ou postos à sua disposiçáo.
Art. 183. As taxas classificam-se em:
I - taxa pêlo exercício do poder de polícia;
ll - taxa pela utilizaçáo de serviços públicos.

CAPíTULO II

DAS TAXAS DO PODER DE POLíCIA

sEÇÃo r

DA TAXA DE LICENçA DÊ LOGALIZAçÂO

Rua EdSaí de Dêus Pitta, 914 - Aratu, Ba.íeiras/Ba, CE P 47.806'146
Fone: {77) 3613-9591/ Fex 3613-9710

Silei Louru.L bafteÍas. b e gou. br CIiPJ ne 13,654 405/0001-95

fi



MUNICíPIO OE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

Art. 184. A Taxa de Licença cle Localizaçáo - TLL - dos estabelecimêntos em geral
tem como fato gerador o licenciamento obrigatório com vistas ao ordenamento das
atividades urbanas e a obediência às normas do Código de Postura e Plano Diretor
Urbano.
§ 10 lncluem-se entre as atividades sujeitas ao licenciamento as de comércio,
indústria, agropecuária, de prestaçáo de serviços em geral e, ainda, as exercidas por
entidades públicas ou privadas, sociedades ou associaçóes civis, desportivas,
religiosas ou as decorrentes de profissáo, arte ou oÍício.
§ 2" Para eÍeito de aplicaçáo deste artigo, considera-se estabelecimento o local,
ainda que residencial, do exercício de qualquer atividade nele abrangido.
Art. 185. Consideram-se estabelecimentos distintos, para eÍeito de incidência da taxa:
l- os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de negócio,
pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
ll - os que, embora sob as mesmas responsabilidades e ramos de negócios, estejam
em locais diÍerentes.
Art. 186. Sujeitos passivos das taxas sáo os comerciantes, industriais, profissionais,
prestadores de serviços e outros, estabelecidos ou náo, inclusive os ambulantes que
negociarem nas feiras livres, sem prejuízo, quanto a estes últimos, na cobrança da
Taxa de Licença para ocupaçáo de Areas em Vias em Logradouros Públicos.
Art. 187. A Taxa é devida pelas diligências para veriÍicaçáo das condiçóes
localizaçáo dos êstabelecimentos quanto aos usos existentes no entorno e
compatibilizaçáo com o Código dê Posturas e o Plano Diretor Urbano, e
calculada de acordo com a Tabela lll, anexa a esta Lei.
Parágrafo único. - A mudança de endereço ou a mudança ou inclusáo de atividade
acarretará nova incidência da Taxa.
Art. 188. A Taxa de Licença para Localizaçáo será devida antes do início da atividade.
Art. 189. A Taxa de Licença para Localizaçáo, quando devida no decorrer do exercício
financeiro, será calculada proporcionalmente ao mês que ocorrer o início ou alteraçáo
da atividade.
Art. 190. As inÍraçÕes cometidas pelos sujeitos passivos das Taxas de Licença para
Localizaçáo seráo punidas com as seguintes penalidades:
l. a multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida, aos que estabelecerem ou
iniciarem qualquer atividade, sem prévia licença de repartiçáo competente;
ll. no valor de R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais):
a) aos que recusarem a exibiçáo do alvará de Licença, sonegarem documentos para
apuraçáo da Taxa, ilidirem ou embaraçarem a açáo Íiscal;
b) a falta de pedido de nova vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contâr da data da
alteraçáo, sempre que houver mudança de local de estabelecimento, de atividade ou
ramo de atividade e, inclusive a adiçáo de outros ramos de atividades,
concomitantemente com aqueles já permitidos.
lll. í00% (cem por cento) do valor da taxa aos que recolherem a Taxa de Licença para
Localizaçáo em decorrência da açâo fiscal.

para
sua

será
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sEçÃo il
DA TAXA DE FrscAltzAÇÃo oo pur.tcroNAÍúENTo

Art. 191. A Taxa de Fiscalizaçáo do Funcionamento - TFF - dos estabelecimentos
em geral têm como Íato gerador a sua Íiscalizaçâo quanto as normas constantes no
Código de Posturas relativas a higiene. costumes, ordem, tranquilidade e segurança
pública e será calculada de acordo com a Tabela lV, anexa a esta Lei.
§ 10 lncluem-se entre as atividades sujeitas ao licenciamento as de comércio,
indústria, agropecuária, de prestaçáo de serviços em geral e, ainda, as exercidas por
entidades públicas ou privadas, sociedades ou associações civis, desportivas,
religiosas ou decorrentes de proÍissáo, arte ou oÍício.
§ 20 Para efeito de aplicaçáo deste artigo, considera-se estabelecimento o local,

ainda que residencial, do exercício de quaisquer atividades nele abrangidas;
§ 3" Os estabelecimentos enquadrados no art. 211 desta Lei teráo os alvarás de
funcionamento emitidos somente após a emissáo dos respectivos alvarás da
vigilância sanitária.
Art. 192. Consideram-se estabelecimentos distintos, para efeito de incidência da taxa:
l- os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de negócio,
pertençam a diferentes pessoas Íísicas ou lurídicas;
ll - os que, embora sob as mesmas responsabilidades e ramos de negócios, estelam
em locais diÍerentes.
Art. 193. Sujeitos passivos das taxas sáo os comerciantes, industriais, profissionais,
prestadores de serviços e outros, estabelecidos ou náo, inclusive os ambulantes que
negociarem nas Íeiras livres, sem preluízo, quanto a estes últimos, na cobrança da
Taxa de Licença para ocupaçáo de Áreas em Vias em Logradouros Públicos.
Art. 194. Sendo anual o período de incidência, o fato gerador da Taxa considera-se
ocorrido:
| - na data de início de atividade, relativamente ao primeiro ano de exercício desta,

calculada proporcionalmente ao número de meses que Íaltar para completar ano;
ll - no dia 1o de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes.

ParágraÍo único - Excepcionalmente, o Íato gerador de 2018, considera-se ocorrido
em 02 de maio de 2018.
Art. 195. A Taxa será paga de uma só vez, ou em 03 (Íês) prestaçóes, nos prazos
Íixados em ato do Poder Executivo.
Art. 196. Sáo infraçóes as situaçôes abaixo indicadas, sem prejuízo das previstas no
Código de Posturas, passíveis de aplicaçáo das seguintes penalidades:
| - 100% (cem por cento) do valor da taxa aos que recolherem a Taxa de
Fiscalizaçáo e Funcionamento em decorrência da açáo Íiscal.
ll - 100o/o (cem por cento) do valor do tributo náo recolhido, atualizado
monetariamente, a falta de informaçóes para Íins de lançamento, combinada ou náo
com a prática de ato que configure qualquer das circunstâncias agravantes previstas
no art.49, § 1'desta Lei;
lll - no valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais) a náo exposiçáo do alvará de Licença
para Funcionamento em lugar visível ao público e a Íiscalizaçáo municipal.
lV - no valor de R$ 231 ,00 (duzentos e trinta e um reais) os contribuintes
enquadrados como microempresa,
individual ou profissional autônomo:

empresa de pequeno porte, microempresário
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a) o exercício de atividade sem inscriçáo no cadastro Íiscal municipal;
b) a Íalta de pedido de baixa da inscriçáo municipal, no prevo de até 30 (trinta) dias

do encerramento da atividade;
c) a falta de renovaçáo dos dados constantes no formulário de inscriçáo (Boletim de
Cadastro de Atividades), sempre que ocorrem modificaçóes nas declaraçóes e náo
forem comunicadas à repartiçáo competente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data de alteraçáo;
d) aos que recusarem a exibiçáo do alvará de Licença para Funcionamento,
sonegarem documentos para apuraçáo da Taxa, ilidirem ou embaraçarem a açáo
Íiscal.
V - no valor de R$ 463,00 (quatrocêntos e sessenta e três Íeais):
a) o funcionamento de estabelecimento sem inscriçáo no cadastro fiscal municipal de
contribuinte que náo se enquadre na situaçáo prevista no inciso lV deste artigo;
b) a fatta de pedido de baixa da inscriçáo municipal, no przuo de até 30 (trinta) dias
do encerramento da atividade, por contribuinte que náo se enquadre na situaçáo
prevista no inciso lV deste artigo;
c) a falta de renovaçáo dos dados constantês no Íormulário de inscriçáo (Boletim de
Cadastro de Atividades) dos contribuinles que náo se enquadrem na situaÇáo
prevista no inciso lV deste artigo, sempre que ocorrem modificaçóes nas declaraÇóes
e náo forem comunicadas à repartiçáo competente no pravo de 30 (trinta) dias,
contados da data de alteraçáo.
d) aos que recusarem a exibiçáo do alvará de Licença para Funcionamento,
sonegarem documentos para apuraçáo da Taxa, ilidirem ou embaraçarem a açáo
fiscal.

sEÇÃo m
DA TAXA DE LICENçA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE

ÁRels pnnlcuLARES

Art. 197. A taxa de licença de execuçáo de obras e urbanizaçáo de áreas particulares
tem como fato gerador o licenciamento obrigatório, bem como a sua fiscalizaçáo,
quanto às normas administrativas de ediÍicaçáo, de implantaçáo de loteamentos, de
desmembramênto e remembramentos de áreas e de abertura e ligaÉo de novos
logradouros, constantes do Código de Posturas, Código de Obras e Plano Diretor
Urbano, relativas à estética urbana e ao aspecto paisagístico e histórico da cidade,
bem assim à higiene e segurança pública.
ParágraÍo único. Qualquer pedido de licença de execuçáo de obras ou de aprovaçáo

de loteamento deverá ser instruído com certidáo negativa do imóvel e do requerente.
Art. 198. Suieito passivo da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor dos imóveis em que se Íaçam as obras reÍeridas no artigo 199.
Art. 199. A taxa será devida pela aprovaçáo do proieto e fiscalizaçáo e execuçáo de
obras, loteamento e demais atos e atividades constantes da tabela a que se reÍere o
artigo 200, dentro do território do município.
§ 10 - Entende-se como obras de loteamento, para efeito de incidência da taxa:
a) a construçáo, reforma, ampliaçáo ou demoliçáo de edificaçáo e muros ou
qualquer outra obra de construÇáo civil;
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b) o loteamento em terrenos particulares, segundo critérios fixados pela Secretaria
de lnfra-Estrutura do Município de Barreiras.
§ 20 - Nenhuma obra ou loteamento ooderá ser iniciado, sem prévio pedido de
licença à PreÍeitura e pagamento da taxa devida.
Art. 200. A taxa será calculada de acordo com a Tabela V, anexa a esta Lei.
Art. 201. A taxa será arrecadada no ato de licenciamento da obra ou da execuçáo do
arruamento ou loteamento.
AÍt. 202. Sáo isentos da taxa:
| - a limpeza ou pintura interna e externa de prédios, muros e gradis;

ll - a construçáo de passeios em logÍadouros públicos providos de meio Íio;
lll - a construçáo de barracóes destinados a guarda de materiais, a colocaçáo de
tapumes e a limpeza de terrenos, quando destinados a obra de construçáo civil,
desde que o proprietário ou interessado tenha requerido licença para executar a obra
no local;
lV - a construçáo tipo popular ou inferior com área máxima de construçáo de 49 m2
(quarenta e nove metros quadrados), quando requerida pelo proprietário, para sua
moradia.
Art. 203. Sáo infrações as situaçóes abaixo indicadas, sem prejuízo das previstas no
Código de Obras, passíveis de aplicaçáo das seguintes penalidades:

| - no valor de 100% (cem por cento) do tributo corrigido, a falta de lançamento,
declaraçáo ou pagamento do tributo aos que iniciarem construções sem prévia licença
da repartiçáo competente;
ll - no valor de 100"Á (cem por cento) do tributo corrigido, a obra ou a construçáo que

estiver em desacordo com as normas administrativas de ediÍicaçáo, de implantaçáo de
loteamento, de desmembramento e remembramento de áreas e de abeÍturas e ligaçáo
de novos logradouros constantes do Código de Posturas, Código de Obras e Plano
DiÍetor Urbano;
lll - no valor de R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais) aos que recusarem a
exibiçáo do alvará de construçáo, embaraçarem a açáo fiscal ou sonegarem
documentos para apuraçáo da Taxa.

sEÇÃo tv
DA TAXA DE LICENçA PARA EXPOSIçÃO DE PUBLICIDADE NAS VIAS E

LOGRADOUROS PÚBLICOS E EM LOCAIS EXPOSTOS AO PÚBLICO

Art. 204. A taxa de licença para exposiçáo de publicidade nas vias e logradouros
públicos e em locais expostos ao público, Íundada no poder de polícia do Município,
quanto ao ordenamento das atividades urbanas, tem como Íato gerador o
licenciamento obrigatório, bem como a sua ÍiscalizaÇáo quanto ao cumpÍimento das
normas adminlstrativas constantes na legislaçáo do Município concernentes à
estética urbana, poluiçáo do meio ambiente, costumes, ordem e tranquilidade
pública.
Art.205. Sujeito passivo da taxa é a pessoa Íísica ou jurídica que explorar qualquer
espécie de atividade emissora e/ou produtora de poluiçáo sonora e visual, inclusive a
exploraçáo de meios de publicidade em geral, feita através de anúncio, ao ar livre ou
em locais expostos ao público ou que, nesses locais, explorar ou utilizar, com
objetivos comerciais, a divulgaçáo de anúncios de terceiros. I

it,
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Art. 206. A taxa será calculada de acordo com a Tabela Vl, anexa a esta Lei.
§ 1o - O período de validade das licenças mensais ou diárias, constará do recibo da
taxa, íeito por antecipaçáo.
§ 29 - Os cart.ves ou anúncios destinados a aÍixaçáo, exposiçáo ou distribuiçáo por

quantidade, conteráo em cada unidade, mediante carimbo ou qualquer pÍocesso
mecânico adotado pela Prefeitura, a declaraçáo do pagamento da taxa.
An. 2O7. O lançamento da taxa será procedido com base na declaraçáo do
contribuinte ou de ofício, de acordo com critérios e normas píevistos em ato do PodeÍ
Executivo.
Parágralo único. A licença de exposiçáo de publicidade será anotada no Alvará de
Funcionamento, especiÍicando seu tipo e dimensáo.
Art. 208. Far-se-á o pagamento da taxa:
| - antes da expediçáo do alvará, para o início da veiculaçáo da publicidade;
ll - anualmente, nas datas Íixadas em regulamento, no caso de renovaçáo do alvará.
§1o O pagamento da taxa náo ilide o pagamento de preço público. quando o
equipamento estiver localizado em logradouro público.
§2o Excepcionalmente, o fato gerador de 2018 considera-se ocorrido em 02 de maio
de 2018.
Art. 209. Ficam isentos do pagamento da taxa:
| - as placas e dísticos de hospitais, entidades Íilantrópicas, beneÍicentes, culturais ou
esportivas somente quando afixadas nos prédios em que Íuncionem;
ll - cartazes ou letreiros indicativos de trânsito, logradouros turísticos e itinerário de
viagem de transporte coletivo;
lll - A publicidade de entidades benêficiadas pela imunidade tributária;
lV - Tratando-se de Íaixas ou placas de interesse público ou social, exposto por
tempo determinado, após análise do setor competente.
Art. 210. Sáo infraçóes as situaçóes abaixo indicadas, sem prejuízo das previstas no
CócÍigo de Posturas, passíveis de aplicaçáo das seguintes penalidades:
l- no valor de 100% (cem por cento) do tributo corrigido, a falta de lançamento,
declaraçáo ou pagamento do tributo;
ll - no valor de R$ 8,00 (oito reais) por dia, a exibiçáo de publicidade sêm a
autorizaçáo do órgáo competênte;
lll - no valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais) para cada @Ílaz ou anúncio,
encontrado em situaçáo irregular ou em desacordo com as características aprovadas;
lV - no valoí de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) aos que náo Íetirarem
os meios de publicidades quando a autoridade o determinar;
V - no valor de R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais) aos que
embaraçarem a açáo fiscal ou sonegarem documentos para apuraçáo da Taxa.

SEÇÃO V
DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANIÁRIA

Art. 21 1. A Taxa de Vigilância Sanitária - TVS tem como Íato gerador o êxercício do
poder de polícia para fiscalizaçáo do cumprimento das exigências higiênico-sanitárias
previstas no Código Municipal de Saúde, em atividades, estabelecimentos e locais de
interesse da saúde, para fim de concessá
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An. 212. O sujeito passivo da Taxa é a pessoa Íísica ou jurídica, sujeita à
fiscalizaçáo, nos termos do Código Municipal de Saúde.
Art. 213. A Taxa será paga no início da atividade e por ocasiáo da renovaçáo do
Alvará de Saúde, na Íorma prevista na Tabela de Receita n' Vll.
§ 1o O Alvará de Saúde tem prazo de validade de 01 (um) ano.
§ 2" A renovaçáo do Alvará de Saúde será solicitada com antecedência de até 30
(trinta) dias da data de expiraçáo do seu prazo de validade.
futt.214. Sáo inÍraçóes as situaçóes abaixo indicadas, sem prejuízo das previstas no
Código Municipal de Saúde, passíveis de aplicaçáo das seguintes penalidades:
| - no valor de 100% (cem por cento) do tributo corrigido, a Íalta de lançamento,
declaraçáo ou pagamento do tributo;
ll - no valor de R$ 8,00 (oito reais) por dia, o Íuncionamento dos estabelecimentos
constantes na Tabela Vll sem a licença da vigilância sanitária;
lll - no valor de R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais) aos que
embaraçarem a açáo fiscal ou sonegarem documentos para apuraçáo da Taxa.

CAPíTULO III
DA TAXA DE UTILTZAçÃO DE SERVTÇOS PÚBL|COS

sEçÃo I

DA TAXA DE COLETA, REttOçÃO E DESTTNAÇÃO DE RES|DUOS SÓL|DOS
DOiitcrL|AREs

Art. 215. A Taxa de Coleta, Remoçáo e Destinaçáo de Resíduos Sólidos Domiciliares
TRSD tem como Íato gerador a utilizaçáo potencial dos serviços divisíveis de coleta,
transporte, tratamento e destinaçáo Íinal dos resíduos sólidos domiciliares de Íruiçáo
obrigatória prestados em regime público.
§ 1o Para fins desta Lei sáo considerados resíduos domiciliares:
| - os resíduos sólidos comuns originários de residência;
ll - os resíduos sólidos comuns de estabelecimentos públicos, institucionais, de
prestaçáo de serviços, comerciais e industriais, caracterizados como Resíduos classe
llA pela NBR 10004 da Associaçáo Brasileira de Normas Técnicas ABNT.
§ 20 A utilizaçáo potencial dos serviços de que trata este artigo ocorre no momento
de sua colocaçáo, à disposiçáo dos usuários, para Íruiçáo.
§ 30 Os geradores dos Íesíduos sâo responsáveis pelo adequado acondicionamento
e sua oÍerta para Íins de coleta.
§ 40 Ato do Poder Executivo disciplinará sobre o acondicionamento dos resíduos
domiciliares de forma seletiva, a Íim de propiciar a sua reciclagem e
Íeaproveitamento.
Art. 216. Náo estáo incluídos na taxa, sendo regidos por regulamento próprio,
expedido pela entidade pública competente, os serviços de coleta, remoçáo e
destinaçáo final de:
| - resíduos sólidos peÍigosos classe l, pela Norma ABNT / NBR 10004:2004,
especialmente os RSS - Resíduos de Serviços de Saúde, conforme classificaçáo do
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente.
ll - resíduos sólidos náo inertes classe ll A, pela Norma ABNT / NBR 10004:2004,
tipo industrial (sobras de processos, embal
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lll - resíduos sólidos inertes classe ll B, pela Norma ABNT / NBR 10004:2004.
§ 10 Em nenhuma hipótese o tipo de resíduo referido neste artigo poderá ser
acondicionado iuntamente com os resíduos domiciliares.
§ 2 Ocorrendo o descumprimento do disposto no § 10, os resíduos náo seráo
recolhidos, suleitando-se o infrator às penalidades previstas em legislaçáo específica.
An. 217. A base de cálculo da Taxa é o custo dos serviços de coleta, remoçáo,
tratamento e destinaçáo Íinal dos resíduos domiciliares, a ser rateado entre os
contribuintes, em Íunçáo:
| - da área construída, da localizaçáo e da utilizaçáo, tÍatando-se de prédio;
ll - da área e da localizaçáo, tratando-se de terreno;
lll - da localizaçáo e da utilizaçáo, tratando-se de barracas de praia, bancas de
chapa, boxes de mercado e similares.
§1o A Taxa terá o valor decorrente da aplicaçáo da Tabela de Receita Vlll.
§29 Os valores lançados da taxa paÍa o exercício de 2018 náo poderáo exceder os

cobrados no exercício de 2017.
Art. 218. O contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor, a qualquer título, dos seguintes bens abrangidos pelos serviços a que se
refere a taxa:
| - unidade imobiliária ediÍicada ou náo, lindeira à via ou logradouro público;
ll - barraca de praia ou banca de chapa que exploÍe o comércio informal;
lll - box de mercado.

§ ío Considera-se, também, lindeira a unidade imobiliária que tem acesso, através de
rua ou passagem particular, entradas de vilas ou assemelhados, a via ou logradouro
público.

§ 20 Consideram-se imóveis náo residenciais do tipo especial paÍa efeito de aplicaçáo
desta Lei, os hotéis, apart - hotéis, motéis, hospitais, escolas, restaurantes e
shopping centers.
Art. 219. Fica isento da taxa o imóvel residencial situado em zona popular, cuja área
construída náo ultrapasse a 49 m2 (quarenta e nove metros quadrados).
An. 22O. O lanÇamento da taxa será procedido anualmente, em nome do contribuinte,
na forma e nos pravos regulamentares, isoladamente ou em con,unto com o lmposto
Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU.
An. 221. A taxa será paga, total ou parcialmente, na forma e nos prazos
ÍegulamentaÍes.
An. 222. O pagamento da Taxa e das penalidades ou acréscimos legais náo exclui o
pagamento de:
| - preços ou tariÍas pela prestaçáo de serviços especiais, tais como remoçáo de
contêineres, entulhos de obras, aparas de iardins, bens móveis imprestáveis,
resíduos extraordinários resultantes de atividades especiais, animais abandonados
e/ou mortos, veículos abandonados, capina de terrenos, limpeza de prédio, terrenos
ê disposiçáo de resíduos em aterros ou assemelhados;
ll - penalidades decorrentes da inÍraçáo à legislaçáo municipal referente limpeza
urbana.
Atl.223. O contribuinte que pagar a taxa de uma só vez, até a data do vencimento da
primeira parcela, gozará de desconto de 10% (dez por cento).
AÍ1. 224. A falta de pagamento da Taxa implicará a cobrança dos acréscimos
previstos nesta Lei.

lêgais
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AÍ1.225. Sáo inÍraçóes as situaçôes a seguir indicadas, passíveis de aplicaçáo das
seguintes penalidades:
| - no valor de 60% (sessenta por cento) do tributo náo recolhido, atualizado
monetariamente, a falta de inÍormaçóes para fins de lançamento, quando apurada em
açáo Íiscal;
ll - no valor de 1000/" (cento por cento) do tributo náo recolhido, atualizado
monetariamente, a falta de inÍormaçóes para Íins de lançamento, combinada com a
prática de ato que configure qualquer das circunstâncias agÍavantes prevista no art.
49 desta Lei.

T|TULO IV
oAs coNTR|BU|ÇÕES

CAPíTULO I

DA CONTR|BUTÇÃO DE TUELHOR|A

sEçÃo r

DO FATO GERADOR

A.'n.226. A Contribuiçáo de Melhoria tem como Íato gerador a valorizaçáo de imóvel
localizado em área beneficiado direta ou indiretamente por obra pública executada
pelo Município.
§ 1' Considera-se ocorrido o fato gerador no momento de início de utilizaçáo da obra
pública para os fins a que se destinou.
§ 2" As obras públicas passíveis de ocorrência do fato gerador sáo:
| - abertura, alargamento, pavimentaçáo, iluminaçáo, arborizaçáo, esgotos pluviais e
outros melhoÍamentos de praças e vias públicas;
ll - construçáo e ampliaçáo de parquês, campos de desportos, pontes, túneis e
viadutos;
lll - construçáo ou ampliaçáo de sistemas de tÍânsito rápido, inclusive todas as obras
e ediÍicaçóes necessárias ao Íuncionamento do sistema;
lV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, instalaçóes de
redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicaçóes em geral ou de suprimento
de gás, funiculares, ascensores e instalaçóes de comodidade pública;
V - proteçáo contra secas, inundaçóes, erosáo, ressacas, e de saneamento de
drenagem em geral, diques, cais, desobstruçáo de barras, portos e canais, retificaçáo
e regularização de cursos d'água e irrigação;
Vl - construçáo de estradas de Íerro, e construçáo, pavimentaçáo e melhoramento de
estradas de rodagem;
Vll - construçáo de aeródromos e aeroportos, e seus acessos;
Vlll - aterros e realizaçóes dê embelezamento em geral, inclusive desapropriaçóes
em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico.
An. 227. As obras públicas quê iustifiquem a cobrança da contribuiçáo de melhoria
enquadrar-se-áo em dois programas:
l- ordinário, quando referente a obras preferenciais e de iniciativa da
Administraçáo;
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ll - extraordinário, quando referente a obra pública de menor interesse geral,
solicitada por, no mínimo, 2/3 (dois terços), dos proprietários de imóveis e de acordo
com normas e critérios estabelecidos em ato do Poder Executivo.

sEçÃo I
DO EDITAL DA OBRA

Att.228. Para a cobrança da ContÍibuiçáo de Melhoria, o Poder Executivo deverá
publicar edital contendo:
| - descriçáo e Íinalidade da obra;
ll - memorial descritivo do proieto;
lll - orçamento do custo da obra;
lV - delimitaçáo da área beneÍiciada direta e indiretamente;
V - deÍiniçáo da parcela de custo da obra a ser ressarcida pela Contribuiçáo;
Vl - critério de cálculo da Contribuiçáo;
Vll - prazo de pagamento e condiçôes de parcelamento do valor da Contribuiçáo.
§1' O edital fixará o prazo de 30 (trinta) dias para impugnaçáo de qualquer dos
elementos reÍeridos nos incisos do artigo.
§2' Caberá ao contribuinte o ônus da prova, quando impugnar qualquer dos

elementos referidos nos incisos deste artigo.

sEçÃo ill
DO SUJEITO PASSIVO

AÍ1. 229. O suieito passivo da contribuiçáo de melhoria é o proprietário, titular do
domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel beneÍiciado por obra pública.

sEçÃo v
DO CÁLCULO E LANçAMENTO

Art.230. A contribuiçáo de melhoria será calculada levando-se em conta a despesa
realizada com a obra pública, que será rateada êntre os imóveis beneÍiciados,
proporcionalmente à valorizaçáo individual decorrente da obra realizada.
§ 10 A contribuiçáo de melhoria náo poderá ser exigida em quantia superior à
despesa rcalizada com a obra pública.

§ 20 A despesa corresponderá ao custo da obra e mais os relativos a estudos,
proietos, Íiscalizaçáo, desapropriaçáo, administraçáo, execuçáo, Íinanciamento e
demais investimentos a ela relativos
§ 30 O valor global da despesa realizada com a obra pública terá sua expressáo
monetária atualizada à época do lanÇamento do tributo.
Art. 231 . A contÍibuiÇáo de melhoria será lançada de oÍício, êm nome do contribuinte,
com base nos elementos constantes do cadastro imobiliário e de acordo com as
normas gerais desta Lei.
An. 232. Quando ocorrer atraso no pagamento de três parcelas, todo o débito é
considerado vencido e o crédito tributário
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sEçÂo v
DAS ISENçÕES

Art. 233. Sáo isentos da Contribuiçáo de Melhoria:
| - a Uniáo, o Estado e suas respectivas Autarquias;
ll - as autarquias, as Íundaçóes, as empresas públicas e as empresas de economia
mista deste Município.

CAP|TULO II
DA CONTRTBUTçÃO PARA CUSTETO OO SERV!çO DE rLUrrNAçÃO PÚBLTCA

SEçÃO I

DO FATO GERADOR

4n.234. A Contribuiçáo para Custeio do Serviço de lluminaçáo Pública - COSIP,
prevista no art. 149-A da Constituiçáo Federal, tem como Íato gerador o custeio do
serviço da iluminaçáo pública, além da instalaçáo, manutençáo, melhoÍamento e
expansáo da Íedê de iluminaçáo pública municipal.
Art. 235. A Contribuiçáo incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse, a
qualquer título, de imóveis, edificados ou náo, beneÍiciados pela iluminaçáo pública.
Art. 236. Consideram-se beneficiados por iluminaçáo pública para eÍeito de incidência
desta Contribuiçáo os imóveis edificados ou náo, localizados:
| - em ambos os lados das vias públicas de caixa única, mesmo que as luminárias
esteiam instaladas em apenas um dos lados;
ll - em ambos os lados das vias públicas de caixa dupla quando a iluminaçáo for
central;
lll - no lado em que es§am instaladas as luminárias no caso de vias públicas de
caixa dupla, com largura superior a 10 (dez) metros;
lV - em todo o perímetro das praças públicas, independentemente da forma de
distribuiçáo das luminárias;
V - em escadaÍias ou ladeiras, independentemente da Íorma de distribuiçáo das
luminárias;
Vl - ainda que parcialmente, dentro de círculos, cujos centros estelam em um raio de
60 (sessenta) metros do poste dotado de luminária.

sEÇÃo I
DO SUJEITO PASSIVO

Atl. 237. O suleito passivo é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor, a
qualquer título, de imóveis, ediÍicados ou náo, situados neste Município beneÍiciário,
de forma direta ou indireta, do serviço de iluminaçáo pública, que possua ligaçáo
regular e privada ao sistema de Íornecimento de energia, residencial ou náo
residencial.
§ 10 Sáo sujeitos passivos solidários, o locatário, o comodatário ou possuidor indireto,
a qualquêr título, de imóvel edificado ou terreno situado no território do Município.
§ 20 O lançamento da contribuiçáo poderá
qualquer dos sujeitos passivos solidários.

ser Íeito indicando como obrigado
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sEçÃo il
DA BASE DE CÁLCULO, LANçAÍÚENTO E ISENçÕES

Art. 238. A base de cálculo da contribuiçáo é o valor líquido da Íatura mensal do
consumo de energia, seja ele consumo ativo, consumo reativo excedente, demanda
ativa e demanda reativa excedente, constante na Íatura emitida pela empresa
concessionária.
Art. 239. O lançamento será efetuado, em nome do suieito passivo, considerando-se
as classes de consumidores, as alíquotas e limites previstos na Tabela lX:
| - mensalmente, para os imóveis edificados;
ll - anualmente, para os imóveis náo ediÍicados.
§ 1'A cobrança da COSIP poderá se realizar através da fatura emitida pela empresa
concessionária, do carnê de pagamento do IPTU e outro meio considerado adequado
pelo Poder Executivo.
§ 2" Ficam os valores da Contribuiçáo limitados a R$ 20,00 (vinte reais) para os
consumidores classe residencial, R$ 30,00 (tÍinta reais) para os consumidores classe
náo residencial, R$ 1S,O0(quinze) para imóvel rural.
A.rt.24O. Ficam isentos da contribuiçáo os órgáos, autarquias e Íundaçóes municipais
e a iluminaçáo pública municipal.

sEçÃo v
DAS INFRAçÕES E PENALIDADES

Atl. 241. Sáo consideradas infraçóes:
I - O náo lançamento na conta da Íatura da energia elétrica por parte da

concessionária;
ll - A inÍormaçáo incorreta que interÍira no montante da contribuiçáo seja, por parte da
concessionária ou do contribuinte;
lll - O atraso da concessionária ou permissionária no repasse do saldo disponível da

COSIP, após quitaçáo das Íaturas de energia do Executivo Municipal.
Art. 242. Seráo aplicadas as seguintês multas:
| - 2o/o (dois por cento) sobre o montante náo recolhido, quando se tratar das
infraçóes previstas no inciso ll do art. 196 desta Lei;
ll - 30Á (três por cento) sobre o montante, quando tratar da inÍraçáo prevista no inciso
lV do art. 196 desta Lei.

sEçÃo v
DAS DTSPOS|ÇÕeS rrHrS

Art. 243. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato com qualquer
empresa concessionária ou permissionária do serviço público de energia elétrica no
Município, com o obietivo de:
l- possibilitar a utilizaçáo, pelo Município, do cadastro da concessionária ou
permissionária para o lançamento da COSIP;
ll - autorizar a concessionária ou permissionária a cobrar a COSIP,

,unto com a fatura de consumo de energia elétrica.
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MUNIC|PIO DE BARREIRAS
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lll - autorizar a concessionária ou permissionâria a deduzir, do montante da COSIP
do mês, os valores reÍerentes ao consumo de energia elétrica dos órgáos da
administÍaçáo direta do Município.
An. 244. O Fundo Municipal de lluminaçáo Pública, de natureza contábil e
administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda, para onde deveráo ser
destinados todos os recursos arrecadados com a COSIP.

LIVRO QUARTO
DAS RENDAS DIVERSAS

TíTULO I

DAS DTSPOSiçÕES GERATS

A.n.245. Fica o Poder Execuüvo, mediante decreto, autorizado a Íixar a tabela de
preços públicos a serem cobrados:
| - pelos serviços de natureza industrial, comercial e civil, prestados pelo Município
em caráter de empresa e passíveis de serem explorados por empresas privadas;
ll - pela utilizaçáo de serviço público municipal como contraprestaçáo de caráter
individual;
lll - pela exploraçáo de serviço público municipal sob o regime de concessáo ou
permissáo;
lV - pelo uso de bens e áreas de domínio público;
V - pelo uso de logradouro público, inclusive do espaço aéreo e do subsolo e de
obras de arte especiais de domínio municipal, para implantaçáo, instalaçáo e
passagem de equipamentos urbanos destinados à prestaçáo de serviços de infra-
estrutura de utilidades por entidades de direito público e privado.
§ 1o EstÉio compreendidos no inciso l, entre outros, os seguintes serviços de:
a) Mercado;
b) Matadouro;
c) Cemitério;
d) Rede de Esgotos e Água.
§ 20 Estáo compreendidos no inciso ll, entre outros, os seguintes serviços:
a) prestaçáo de serviços técnicos de demarcaçáo e marcaçáo de áreas de terrenos e
avaliaçáo de propriedade imobiliária;
b) outros serviços de natureza contÍaprestacional;
c) ressarcimento de custos que da administraçáo, quando do interesse individual do
particular.

§ 30 Estáo compreendidos no inciso lV a concessáo de áreas em logradouros e
jardim para exploraçáo de atividades econômicas.
An. 246. A Íixaçáo dos preços de serviços, sempre que possível, terá por base o
custo unitário.
§ 1o Quando náo Íor possível a obtençáo do custo unitário, será considerado o custo
totial do serviço verificado no último exercício, a Ílutuaçáo nos preços de aquisiçáo
dos fatores de produçáo de serviço e o volume de serviço prestado e a pÍestar.

§ 20 O volume do serviço será medido, conÍorme o caso, pelo número de utilidades
produzidas ou fornecidas, pela média de usuários atendidos e outros elementot
pelas quais se possa apurá-lo.
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§ 30 O custo total compreenderá custo de produçáo, manutençáo e administraçáo do
serviço e bem assim as reservas para recuperaçáo do equipamento e expansáo do
serviço.
An. 247. O náo pagamento dos débitos resultantes do Íornecimento de utilidades
produzidas ou do uso das instalaçóes e bens públicos em razâo da exploraçáo direta
de serviços municipais acarretará, decorridos os pr€\zos regulamentares, o corte do
fornecimento ou a suspensáo do uso.
Parágrafo único. O corte do fornecimento ou a suspensáo do uso de que trata este
ertigo é aplicável, também, nos casos de infraçóes outras, praticadas pelos
consumidores ou usuários, previstos na legislaçáo.
An. 248. Aplicam-se aos pÍeços públicos no tocante a lançamento, cobrança,
pagamento, restituiçóes, fiscalizaçáo, domicílio e obrigaçóes acessórias dos
usuários, dívida ativa, penalidades e processo fiscal as disposiçóes do presente
Cócligo.
Art. 249. A falta de pagamento do preço público, nos przvos estabelecidos, implica na
cobrança dos acréscimos legais previstos para os tributos.

TíTULO II
DOS SERV|çOS PÚBLTCOS

SEÇÃO I

ilIERCADO TIUNICIPAL

Art. 250. A manutençáo do mercado municipal será custeada por preço público,
inclusive contratos de permissáo ou locaçáo.
ParágraÍo único. A exploraçáo por terceiros dar-se-á mediante Termo de Perrnissáo.

sEÇÃo il
TATADOURO MUNICIPAL

Art. 251. Pela utilizaçáo do matadouro municipal e obletivando sua manutençáo, seÍá
cobrado preço público por cada unidade de espécie abatida.

sEçÃo ilr
CEilItTÉRIO ÍÚUNICIPAL

Ar!.252. Será cobrado preço público para todos os serviços relativos à inumaçáo,
prorrogaçáo de prazos, perpetuidade, exumaçóes e outros serviços correlatos.

sEçÃo rv
REDE DE ESGOTOS E ÁGUA

Art. 253. Pela utilizaçáo da rêde de esgoto e água mantida pelo Município,
objetivando sua manutençáo, reparaçáo e investimentos, será cobrado preço público
por cada unidade imobiliária ligada à rede
permitidos a terceiros na forma da Lei.
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sEçÃo v
sERV|ÇOS TÉCNTCOS

Alrt.254. Os preços de serviços técnicos seráo devidos pela execuçáo dos serviços
da seguinte natureza: numeraçáo de prédios; alinhamento; reposiçáo de
pavimentaçáo; demarcaçáo e marcaçáo de áreas de terrenos; avaliaçáo de
propriedade imobiliária, quando o contribuinte lhe der causa, ou seia diretamente
beneficiado.

sEçÃo vr
sERV|ÇOS DIVERSOS

Art. 255. Os preços de serviços diversos seráo devidos pela execuçáo dos serviços
da seguinte natureza: apreensáo e depósito de animais, bens e mercadorias.

TíTULO III
DO USO DE BENS OU ÁREAS DE DOMíNlo PÚBLICO

SEçAO I

USO DE ÁNCNS TM VNS, TERRENOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 256. Entende-se por uso de áreas em vias, terrenos e logradouros públicos,
aquele feito a título precário, embora com aspectos de regularidade, mediante
instalaçáo provisória de balcáo, mesa, tabuleiro e qualquer outro móvel ou utensílio,
estacionamento privativo de veículos em locais permitidos e o espaço ocupado por
circo, parques de diversóes e similares.
Parágrafo único. Entende-se por logradouro público as ruas, alamedas, travessas,
galerias, praias, pontes, iardins, becos, túneis, passeios, estradas e qualquer
caminho aberto ao público no território do Município.

sEçÃo I
USO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

An. 257. Fica permitido, mediante o pagamento de preço público, a título precário e
oneroso, o uso de logradouro público, inclusive do espaço aéreo e do subsolo e de
obras de arte especiais de domínio municipal, para implantação, instalaçáo e
passagem de equipamentos urbanos destinados à prestaçáo de serviços de inÍra-
estrutura de utilidades por entidades de direito público e privado.
Parágrafo único. Define-se como:
| - equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infra-êstrutura os
elementos Íísicos Íixos integrantes das linhas e redes de utilidades, tais como postes
e torres, fios e cabos, equipamentos, câmaras, cabines e armários, dutos, dutovias,
galerias e todas as demais instalaçóes de inÍra-estrutura;
ll - obÍas de arte especiais reÍeridas n

passarelas, elêvados, túneis e similares.
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LIVRO OUINTO
DA ADMINISTRAçÃO TRIBUTÁRIA

TíTULO I

DA ARRECADAçÃO

Art. 258. Toda a arrecadaçáo municipal será feita pela rede bancária autorizada pela
Administraçáo.
Art. 259. Fica o CheÍe do Poder Executivo autorizado a e).tinguir créditos do
Município por meio de transaçáo e daçáo de imóvel em pagamento, na Íorma do
regulamento especíÍico de competência exclusiva do PreÍeito Municipal.

TiTULO II
DA FTSCALIZAçÃO OOS TRIBUTOS E RENDAS ilUNTCTPATS

CAPÍTULO I

DA COilIPETÊNCIA, DO ALCANCE E DAS ATRIBUIçOES

Art. 260. Compete privativamente à SecÍetaria da Fazenda do Município, pelos seus
órgáos especializados, a fiscalizaçáo do cumprimento das normas tributárias relativas
aos tributos.
Art. 261. A fiscalizaçáo a que se reÍere o artigo anterior será exercida sobre as
pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou náo, inclusive as que gozam de
imunidade ou isençáo tributária.
An.262. As pessoas sujeitas à Íiscalizaçáo exibiráo ao agente fiscal, sempre que por

ele exigidos, independentemente de prévia instauraçáo de processo, os produtos,

livros das escritas fiscal e geral e todos os documentos, em uso ou arquivados, que
forem lulgados necessários à Íiscalizaçáo, e lhe Íranquearáo os seus
estabelecimentos, depósitos e dependências, bem como veículos, coÍres e outros
móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite os estabelecimentos estiverem
Íuncionando.
l. Sáo obrigados a exibir documentos e livros íiscais e comerciais relativo aos
tributos, a prestar informaÇóes solicitadas pelo fisco e náo embaraçaÍ a açáo Íiscal:
a) o suieito passivo e todos que participarem das operaçóes sujeitas aos tributos;
b) os serventuários de oficio;
c) os servidores públicos municipais;
d) as empresas transportadoras e os proprietários de veículos empregados no

transporte de mercadorias e objetos, por conta própria ou de terceiros, desde que

Íaçam do tÍansporte profissáo lucrativa;
e) os bancos e as instituiçóes financeiras;

fl os síndicos, comissários e inventariantes;
g) os leiloeiros, corÍetores, despachântes e liquidatários;
h) as companhias e armazéns em geral:
i) todos os que embora náo suieito aos tributos, prestem serviços considerâdos como
etapas do processo de industrializaçáo ou comercializaçáo.
Art. 263. O exame a que se rêÍere o artrgo anterior poderá seÍ repetido quantas vezes
a autoridade administrativa considerar necessário, enquanto náo dêcair o direito da
Fazenda Municipal constituir o crédito tributário. 
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AÍ1. 264. No exercício de suas funçóes, a entrada do agente Íiscal nos
estabelecimentos, bêm como o acesso as suas dependências internas, náo estaráo
suieitos a Íormalidades diversas da s,ra imediata identiÍicaçáo, pela exibiçáo de
identidade funcional aos encarregados diretos e presentes ao local, a qual náo
poderá ser retida, em qualquer hipótese, sob pena de Íicar caracterizado o embaraço
à fiscalizaçáo.
ParágraÍo único. Na hipótese de ser recusada a exibiçáo de produtos, livros ou
documentos, o agente Íiscal poderá lacrar móveis ou depósitos em que
presumivelmente eles estejam lavrando termo deste procedimento e, nesse caso, a
autoridade administrativa providenciará iunto ao Ministério Público que se Íaça a
exibiçáo .judicial.
4rt.265. A açáo do agente Íiscal poderá estender-se além dos limites do Município,
desde que prevista em convênios, ressalvado a açáo Íiscal em estabelecimento de
suieito passivo, cuja prestaçáo de serviço tenha ocorrida neste Município.
Art. 266. Através de ato administrativo poderáo ser dêÍinidos prazos máximos para a
conclusáo das Íiscalizaçóes e diligências previstas na legislaçáo tributária.
4n.267. As autoridades administrativas da Fazenda Municipal poderáo requisitar o
auxílio da força pública federal, estadual ou municipal, quando vítimas de embaraço
ou desacato no exercício de suas Íunçóes, ou quando necessárias à efetivaçâo de
medida prevista na legislaçáo tributária, ainda que náo se configure Íato deÍinido em
lei como ilícito tributário.
Art. 268. A autoridade administrativa é competente para interditar qualquer
estabelecimento que esteja Íuncionando sem as licenças concedidas regularmente.

CAPíTULO II
DO SIGILO FISCAL

Art. 269. Sem prejuízo do disposto na legislaçáo criminal, é vedada a divulgaçáo para
qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal ou de seus Íuncionários, de
inÍormaçóes obtidas em razáo de ofício, sobre a situaçáo econômica ou financeira e
a natureza e estado dos negócios ou atividades dos contribuintes e demais pessoas
naturais ou jurídicas.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os casos de requisiçáo do
Poder Legislativo e de autoridade judicial, no interesse da lustiça, da prestaçáo
mútua de assistência para a Íiscalizaçáo dos tributos respectivos e da permuta de
informaçóes entrê os diversos setores da Fazenda Municipal e entre esta e os da
Uniáo, dos Estados e de outros Municípios.

CAPiTULO III
DAS PESSOAS OBRIGADAS A PRESTAR INFORÍÚAçÕES

An.27O. Mediante intimaÇáo escrita, sáo obrigados a prestar ao agente fiscal todas
as informaçóes de que disponham com relaçáo aos produtos, negócios ou atividades
de terceiros:
| - os tabeliáes, escriváes, serventuários e demais servidores de oÍício;
ll - os Bancos, Caixas Econômicas e demais instituiçóes Íinanceiras;
lll - os corretores, leiloeiros e despachantes oÍiciais;
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lV - os inventariantes;
V - os síndicos, comissários e liquidatários;
Vl - os órgáos da administraçáo pública municipal, direta e indireta;
Vll - as demais pessoas, naturais ou jurídicas, cujas atividades envolvam negócios
que interessem à fiscalizaçáo e arrecadaçáo dos Íibutos de competência do
Município.
§ 1" A obrigaçáo prevista neste artigo náo abrange a prestaçáo de informaçóes
quanto a fatos sobre os quais o inÍormante esteja legalmente obrigado a observar
segredo em razáo de cargo, ofício, funçáo, ministério, atividade ou profissáo.
§ 2' Os serventuários da justiça enviaráo à Secretaria da Fazenda do Município, até
o dia 10 (dez) de cada mês, extratos ou comunicaçôes de atos relativos a imóveis,
inclusive escritura de enÍiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou locaçáo, bem
como das averbaçóes, inscriÇóes ou transcriçóes Íealizadas no mês anterior.
An. 271. Sáo obrigados a auxiliar a Íiscalizaçáo, prestando informaçÕes e
esclarecimentos que lhes forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir as
disposiçóes desta Lei e permitindo aos agentes fiscais colher quaisquer elementos
julgados necessários à fiscalizaçáo, todos os órgáos da administraçáo pública
municipal, bem como nas entidades autárquicas, fundacionais, paraestatais e de
economia mista.

CAPíTULO IV
DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAçÃO

A.n.272. O sujeito passivo que mais de uma vez reincidir em infraçáo da legislaçáo
Íibutária municipal, poderá ser submetido a regime especial de Íiscalizaçáo, proposta
por autoridade fiscal.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo estabelecerá os limites e condiçóes do
regime especial.

CAPíTULO V
DA CASSAçÃO DE REGTmES OU CONTROLES ESPECTATS

An. 273. Os regimes ou controles especiais de pagamento de tributos, de uso de
documêntos ou de escrituraçáo, quando estabelecidos em benefício dos contribuintes
ou outras pessoas obrigadas ao cumprimento de dispositivos da legislaçáo tributária,
seráo cassados se os beneficiários procederem de modo fraudulento, no gozo das
respectivas con cessôes.
§ 1o É competente para determinar a cassaçáo a mesma autoridade que o for para a
concessáo.
§ 20 Do ato que determinar a cassaçáo caberá recurso, sem efeito suspensivo, para a
autoridade superior.

TíTULO III
DO ACOMPANHAi'ENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

AÍ1. 274. Compete exclusivamente à Secretaria Municipal da
acompanhamento das seguintes transÍerências constitucionais:
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| - do Fundo de ParticipaÇáo dos Municípios - FPM
ll - da cota parte do ICMS.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo deÍinirá os órgáos competentes para o
acompanhamento das demais transferências da Uniáo e do Estado.
Atl.275. O acompanhamento do índice de Valor Adicionado - lVA, relativos ao ICMS
é fundado no disposto na Lei Complementar Federal n" 63, de 1 1 de janeiro de 1990.
Ê.n.276. Ficam os contribuintes do ICMS obrigados a entregar na Secretaria da
Fazenda cópia dos seguintes arquivos magnéticos:
| - da declaraçáo e apuraçáo mensal do ICMS (DMA) e da sua Cédula Suplementar
(csDMA);
ll - dos documentos Íiscais eletrônicos;
lll - da escrituraçáo Íiscal digital (EFD) e da escrituraçáo contabil digital (ECD),
quando obrigados pela legislaçáo tributária estadual ou federal.
§ 1" O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias após o prazo determinado para a
entrega ao fisco estadual ou Íederal.
§ 2'A náo entrega dos arquivos ou a sua entrega inconsistente sujeitará o
contribuinte ao pagamento de multa no valor de R$ 771,00 (setecentos e setenta e
um reais) por arquivo náo entregue ou entregue com inconsistência.
§ 3'Ato do Poder Executivo definirá os procedimentos de entrega e recepçáo dos
arquivos magnéticos.

T|TULO IV
DAS CERT|DÔES NEGATIVAS

A.n.277. A prova de quitaçáo de tributos, exigida por lei, será Íeita unicamente por
certidáo negativa, regularmente expedida pela repartiçáo administrativa competente.
§ lo A certidáo negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido
requerida e será Íornecida dentro de 05 (cinco) dias da data de entrada do
requerimento na repartiçáo.
§ 20 O prazo de vigência dos efeitos da certidáo negativa é de até 90 (noventa) dias e
dela constará, obrigatoriamente, o prazo limite.

§ 30 As certidóes Íornecidas náo excluem o direito de a Fazenda Municipal cobraÍ,
em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa.
An. 278. A certidáo negativa deverá indicar obrigatoriamente:
| - identificaçáo da pessoa;
ll - domicílio Íiscal;
lll - ramo de atividade;
lV - período a que se reÍere;
V - período de validade da mesma.
An. 279. Tem os mesmos eÍeitos de certidáo negativa aquela de que conste a
existência de créditos náo vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha
sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteia suspensa.
Parágrafo único. A certidáo a que Íaz reÍerência o "caput" do artigo deverá ser do tipo
'verbo-ad-verbum', terá validade de 30 (trinta) dias, dela constando todas as
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Art. 280. Nenhum departamento da administraçáo pública municipal, direta
indireta, aceitará proposta ou celebrará contrato sem que o proponente
contratante faça prova da quitaçáo de débitos iunto ao Município.
Art. 281. Será exigida da transmitente certidáo de quitaçáo de débitos junto
Município nos casos de alienaçáo de imóveis a qualquer título.

T|TULO V
DA D|VIDA ATIVA

CAPíTULO I

DA CONST|TUTçÃO E DA TNSCRTçÃO

An. 282. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal a quantia fixa e
determinada, náo paga nos respectivos prazos ou após decisáo em processo
administrativo, definida como de natureza tributária ou náo tributária, nos termos da lei
normas gerais de direito Íinanceiro para elaboraçáo e controle dos orçamentos e
balanços da Uniáo, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1' lntegram a dívida ativa do Município os iuros, a atualizaçáo monetária ou qualqueÍ
encargo aplicado sobre os valores inscritos em crédito a receber e náo recebidos
dentro do prazo determinado pela lei.

§ 2'A dívida, regularmente inscrita, goza da presunçáo de certeza e liquidez e tem
eÍeito de prova pré-constitu ída.
Art. 283. A inscriçáo da dívida ativa será feita de oÍício na repartiçáo compêtente.
§ 1" O termo de inscriçáo da dívida ativa e a respectiva certidáo devem indicar,
obÍigatoriamente:
| - a origem e a natureza do crédito;
ll - a quantia devida e demais acréscimos legais;
lll - o nome do:
a) devedor e/ou responsável e o seu domicílio ou residência, nos casos de pessoa
Íísica;
b) devedor, seus sócios e/ou responsáveis e os seus domicílios e/ou residências, nos
casos de pessoa iurídica.
lV - o livro, Íolha e data em que foi inscrita;
V - o número do processo administrativo ou Íiscal em que se originar o crédito.
§ 2" Após a inscriÇáo em dívida e extraída a respectiva certidáo, a Procuradoria Fiscal
do Município deveÍâ rcaliz o controle de legalidade.
§ 3' O controle de legalidade a ser realizado pela Procuradoria Fiscal do Município
consiste na possibilidade de cancelamento ou náo eÍetivaçáo da inscriçáo de crédito
tributário em dívida ativa, mediante despacho Íundamentado, nos seguintes casos:
| - comprovaçáo do pagamento antes da lavratura do auto de inÍraçáo ou da
notificaçáo Íiscal;
ll - existência de vício insanável ou de ilegalidade Ílagrante;
lll - superposiçáo de valores já pagos ou reclamados mediante lavratura de auto de
infraçáo ou de notiÍicaçáo Íiscal.
§ 4' ldentificado qualquer vício na inscriç
responsável para as providências cabíveis.
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Art.284. A dívida será inscrita após o vencimento do prazo de pagamento do crédito
tributário, na forma estabelecida em ato adminisÍativo.
Art. 285. lnscrita a dívida e eltraídas as respectivas certidóes de débitos, quando
necessárias, seráo relacionadas e remetidas ao órgáo jurídico para cobrança.

Capítulo ll
Da Gobrança

Art. 286. A cobrança de dívida ativa será íeita:
l- por via amigável, pelo Coordenadoria de Administraçáo TribuÉria da Secretaria
Municipal da Fazenda.
ll - por via extrajudicial, conÍorme previsto na Lei Federal n' 9.492/2007, com a
redaçáo dada pela Lei Federal n' 12.67612012i
lll - judicialmente, através de açáo executiva fiscal proposta pela Procuradoria do
Município.
§ 1" A cobrança amigável será feita no prazo de 30 (trinta dias) a contar da inscriÇáo.
§ 2'O contribuinte terá o prazo 30 (trinta) dias para quitar o débito, a contar da data do
recebimento da intimaçáo da cobrança amigável.
§ 3" Deconido o ptazo para pagamento da cobrança amigável, sem a quitaçáo do
débito, poderá o Município levar a protesto a Certidáo da Dívida Ativa, na Íorma
definida em Regulamento.
§ 4" Poderá o MunicÍpio exigir o pagamento de honorários advocatícios limitado a:
l- 10% (dez por cento), nos débitos inscritos em dívida ativa;
ll - 2OV" (vinte por cento), nos débitos executados judicialmente.

§ 5' Sempre que o interesse público exigir, o CheÍe do Poder Executivo poderá
contratar serviço especializado para a execuçáo da dívida ativa.
§ 6' Poderá o Chefe do Poder Executivo estabelecer valor mínimo de crédito tributário
a ser cobrado judicialmente.
Àft. 287. Fica a Procuradoria do Município ou o patrono da execuçáo Íiscal obrigados a
informar à Secretaria Municipal da Fazenda o número de cada processo ajuizado, no
pÍazo de 30 (trinta) dias contados da data da sua distribuiçáo.

Capítulo lll
Do Pegemênto

Art. 288. O pagamento da dívida ativa será Íeito em estabelecimento banúrio indicado
pela SecretaÍia Municipal da Fazenda.
Parágrafo único. Os pagamentos decorrentes de cobrança extrajudicial se
processaram conforme regulamento ou convênio.
Art. 289. A emissáo de documento de arrecadaçáo oara pagamento da dívida ativa
ajuizada deverá ser precedida da apresentaçáo do comprovante de pagamento das
custas judiciais pelo devedor.
§ 1' Os documentos de arrecadaçáo da dívida ativa deveráo conter:
I - nome e endereço do devedor e/ou responsável;
ll - número de inscriçáo, exercício e período a que se reÍere;
lll - natureza ê montante do débito;
lV - acréscimos legais;
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V - número do processo iudicial.
§ 2" A inobservância deste artigo acarretará a responsabilidade do servidor pelos
prejuízos que advierem à Fazenda Municioal.
Art. 290. Transitada em julgado sentença considerando improcedente o débito que
está sendo executado, o Procurador responsável pela execuçáo providenciará a
respectiva baixa no cadastro.

LIVRO SEXTO
DAS DTSPOS|ÇOeS rrNAlS E TRANSIÓRnS

Art. 291. Fica o Poder Executivo autorizado a baixar os atos administrativos
necessários ao cumprimento das disposiçóes desta Lei.
§ 10 Entende-se por atos administrativos os Decretos, as Portarias e lnstruçóes
Normativas baixadas, respectivamente, pelo PreÍeito Municipal, Secretário e órgáos
Íazendários.
§ 20 Enquanto não forem baixados os atos âdministrativos referidos neste artigo,
peÍmanecem em vigor aqueles que disponhâm sobre a matéria, ou assunto, no que
náo contrariar esta Lei.
4n.292. Deixa de ser obrigatória a inscriçáo na Dívida Ativa do Município de débito de
um mesmo devedor com a Fazenda Municipal de valor consolidado igual ou inferior a
R$ 1 00,00 (cem reais);
§ 10 O limite estabelecido no caput náo se aplica quando se tratar de débitos
decorrentes de aplicaçáo de multa decorrente de inÍraçáo à legislaçáo tributária.
§ 20 Entende-se por valor consolidado o resultante da atualizaçáo do respectivo débito
originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a
data da apuraçáo.
§ 30 O disposto no caput náo se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e
relativos ao mesmo devedor, que Íorem encaminhados em lote, cujo valor total seia
superior ao limite estabelecido.
§ 40 Para alcançar o valor mínimo determinado no caput, o órgáo responsável pela
constituiçáo do crédito poderá proceder à reuniáo dos débitos do devedor na Íorma do
parágrafo anterior.
Art. 293. Fica adotado o Regime Especial UniÍicado de Arrecadaçáo de Tributos e
Contribuiçóes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar Federal no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alteraçóes, segundo as normas baixadas pelo Comitê Gestor de
Tributaçáo das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos previstos
no artigo 20 dessa Lei Complementar.
Aft.294. Poderá o Município, através de convênio, absorver as atividades de controle
e Íiscalizaçáo de tributos de outros Entes Federados, desde que haja incremento de
receitas de transÍerências constitucionais ou absorçáo de custos das atividades.
Art. 295. Os valores referentes a tributos, rendas, multas e outros acréscimos legais,
estabelecidos em quantias fixas, deveráo ser atualizados anualmente com base na
variaçáo do lndice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial IPCA-E apurado pelo
lnstituto Brasileiro de GeograÍia e Estatística IBGE acumulado no exercício anterior.
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Art. 296. Deixa de ser obrigatório o ajuizamento de execuçôes Íiscais de débitos com a
Fazenda Municipal, culo valor consolidado seja igual ou inÍerioÍ a R$ 100,00 (cem
reais).
§ 1o Os órgáos responsáveis pela administração, apuraçáo e cobrança de créditos da
Fazenda Municipal náo remeteráo à Procuradoria-Geral do Município processos
relativos aos débitos de que trata o caput.
§ 20 A Procuradoria Geral do Município requererá o arquivamento, sem baixa na
distribuiÇáo, das execuçóes fiscais de débitos com a Fazenda Municipal, cujo valor
consolidado seja igual ou inÍerior a R$ 100,00 (cem Íeais), desde que náo ocorrida a
citaçáo pessoal do executado ou náo conste dos autos garantia útil à satisÍaçáo do
crédito.
A.n.297. Esta Lei entÍa em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 298. Ficam revogadas as disposiçóes em contrário, especialmente as Lei no 1.269,
de 26 de setembro de 2017 e a Lei no 1268, de 26 de setembro de 2017
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ANEXO I

LrsTA DE SERV|ÇOS

í - Serviços de informática e congêneres.

1 .01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

1 .02 - Programaçáo.

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, têxtos, imagens,
vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de inÍormaçáo, entre outros
Íormatos, e congêneres.

1.04 - Elaboraçáo de programas de computadores, inclusive de iogos eletrônicos,
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será
executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.

1 .05 - Licenciamento ou cessáo de direito de uso de programas de computaçáo.

1 .06 - Assessoria e consultoria em informática.

1.07 - Suporte técnico em inÍormática, inclusive instalaçáo, configuraçáo e
manutençáo de programas de computaçáo e bancos de dados.

1 .08 Planejamento, conÍecçáo, manutençáo e atualização de páginas eletrônicas.
'1 .09 - Disponibilizaçáo, sem cessáo deÍinitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem
e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, lornais e periódicos
(exceto a distribuiçáo de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso
Condicionado, de que trata a Lei no 12.485. de 12 de setêmbro de 201'l , suleita ao
rcMS).

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.02 - Cessáo de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

3.03 - Exploraçáo de salóes de festas, centro de convençóes, escritórios virtuais,
stands , quadras esportivas, êstádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos,
parques de diversóes, canchas e congêneres, para realizaçáo dê eventos ou negócios
de qualquer natureza.

3.04 - Locaçáo, sublocaçáo, arrendamento, direito de passagem ou permissáo de uso,
compartilhado ou náo, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de
qualquer natureza.

3.05 - Cessáo de andaimês, palcos, coberturas e outras estruturas de
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4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

4.01 - Medicina e biomedicina.

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia,
ultra-sonograÍia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

4.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde,
prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04 - lnstrumentaçáo cirúrgica.

4.05 - AcupuntuÍa.

4.06 - EnÍermagem, inclusive serviços auxiliares.

4.07 - Serviços Íarmacêuticos.

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia ê Íonoaudiologia.

4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e
mental.

4.10 - Nutriçáo.

4.'l 1 - Obstetrícia.

4.1 2 - Odontologia.

4.13 - Ortóptica.

4.14 - Próteses sob encomenda.

4.15 - Psicanálise.

4.16 - Psicologia.

4.17 - Casas de repouso e de recuperaçáo, creches, asilos e congêneres.

4.18 - lnseminaçáo artiÍicial, Íertilizaçáo in vitÍo e congêneres.

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, óÍgáos e materiais biológicos de
qualquer espécie.

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestaçáo de
assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

4-23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano
mediante indicaçáo do rio.

5 - Sêrviços de medicina e assistência veterinária e

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.
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5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área
veterinária.

5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária.

5-04 - lnseminaçáo artificial, Íertilizaçáo in vitro e congêneres.

5.05 - Bancos de sangue e de órgáos e congêneres.

5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgáos e materiais biológicos de
qualquer espécie.

5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, aloiamento e congêneres.

5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, dêpilaçáo e congêneres.

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04 - Ginástica, dança, esportes, nataçáo, artes marciais e demais atividades Íísicas.

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

6.06 - Aplicaçáo de tatuagens, piêrcings e congêneres

7 - Sêrviços relativos a engenharia, arquitetura, gêologia, urbanismo, constÍução
civil, manutenção, limpeza, mêio embiente, saneamento e congêneres.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, aÍquitetura, geologia, urbanismo,
paisagismo e congêneres.

7.02 - ExecuÇáo, por administraçáo, empreitada ou subempreitada, de obras de
construçáo civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuraçáo de poços, escavaçáo, drenagem e irrigaçáo, terraplanagem,
pavimentaçáo, concretagem e a instalaçáo e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços Íora do local da prestaçáo dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.03 - Elaboraçáo de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais
e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboraçáo de
anteproietos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.04 - Demoliçáo.

7.05 - Reparaçáo, conservaçáo e reÍorma de ediÍícios, estradas, pontes, portos e
congêneres (exceto o Íornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, Íora do local da prestaçáo dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.06 - Colocaçáo e instalaçáo de tapetes, carpêtes, assoalhos, cortinas, revestimentos
de parede, vidros, divisórias, placas de g
pelo tomador do serviço.
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7.07 - Recuperaçáo, raspagem, polimento e lustraçáo de pisos e congêneres.

7.08 - Calafetaçáo.

7.09 - Varriçáo, coleta, remoçáo, incineraçáo, tratamento, reciclagem, separaçáo e
destinaçáo Íinal de lixo, reieitos e outros resíduos quaisquer.

7.10 - Limpeza, manutenÇáo e conservaçáo de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.1 1 Decoraçáo e lardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos,
químicos e biológicos.

7.13 - Dedetizaçáo, desinÍecçáo, desinsetizaçáo, imunizaçáo, higienizaçáo,
desratizaçáo, pulverizaçáo e congêneres.

7.16 - Florestamento, reÍlorestamento, semeadura, adubaçáo, reparaçáo de solo,
plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploraçáo
Ílorestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formaçáo, manutençáo e colheita
de Ílorestas, para quaisquer Íins e por quaisquer meios.

7.1 7 - Escoramento, contençáo de encostas e serviÇos congêneres.

7.18 - Limpeza e dragagem de íios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas,
açudes e congêneres.

7.19 - Acompanhamento e fiscalizaçáo da execuçáo de obras de engenharia,
arquitetura e urbanismo.

7.2O - AeroÍotogrametria (inclusive interpretaçáo), caÍtograÍia, mapeamento,
levantamentos topográÍicos, batimétricos, geográÍicos, geodésicos, geológicos,
geofísicos e congêneres.

7.21 - Pêsquisa, perÍuraçáo, cimentaqáo, mergulho, perÍilagem, concretaçáo,
testemunhagem, pescaíia, estimulaçáo e outros serviços relacionados com a
exploraçáo e explotaçáo de peÍóleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 - Nucleaçáo e bombardeamento de nuvens e congêneres.

8 - SoÍyiços dê educaçáo, ensino, oriênteção pedagógíce e oducacional,
instrução, tÍêinamênto e avaliação pessoal de qualquer grau ou natuÍeza.

8.01 - Ensino regular pré-escolar, Íundamental, médio e superior.

8.02 - lnstruçáo, tÍeinamento, orientaçáo pedagógica e educacional, avaliaçáo de
conhecimentos de qualquer natureza.

9 - Serviços Íêletiyos e hospedegêm, turismo, viagens e congôneres.

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, Ílat,
apart-hotéis, hotéis residência, residence-service , suiteservice , hotelaria marítima,
motéis, pensóes e congêneres; ocupaçáo por temporada com Íornecimento de serviço
(o valor da alimentaçáo e gorjeta, quando incluído no preço da diária, Íi eito ao
lmposto Sobrê Serviços).
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9.02 - Agenciamento, organizaçáo, promoçáo, intermediaçáo e execuçáo de
programas de turismo, passeios, viagens, excursôes, hospedagens e congêneres.

9.03 - Guias de turismo.

í0 - Serviços de intêrmêdiação e congêneres.

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de câmbio, de seguros, de
cartóes de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de títulos em geral, valores
mobiliários e contratos quaisquer.

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de direitos de propriedade
industrial, artística ou literária.

10.04 - Agênciamento, corretagem ou intermediaçáo de contratos de arrendamento
mercantil ( leasing ), de franquia (franchising ) e de Íaturizaçáo (Íactoring ).

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediaçáo de bens móveis ou imóveis, náo
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive agueles realizados no âmbito de
Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 - Agenciamento marítimo.

1 0.07 - Agenciamento de notícias.

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de
veiculaçáo por quaisquer meios.
'10.09 - Representaçáo de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10 - Distribuiçáo de bens de terceiros.

í í - Serviços de guarda, estacionamênto, armazênamento, vigilância e
congêneres.

11.01 - Guarda e estacionamênto de veículos terrestres automotores, de aeronaves e
de embarcaçóes.

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

1 1 .03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumaçáo e guarda de bens de
qualquer espécie.

í2 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

12.01 - Espetáculos teatrais.

1 2.02 - Exibiçóes cinematográficas.

12.03 - Espetáculos circenses.

12.04 - Programas de auditório.

12.05 - Parques de diversóes, centros de lazer e congêneres.
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14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregad e Íicam
suieitas ao ICMS).
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12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres.

12.07 - Shows, ballet, danças, desÍiles, bailes, óperas, concertos, recitais, Íestivais e
congêneres.

12.08 - Feiras, exposiçóes, congressos e congêneres.

12.09 - Bilhares, boliches e diversóes eletrônicas ou não.

12.10 - Corridas e competiçóes de animais.

1 2.1 1 Competiçóes esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a
participaçáo do espectador.

1 2.1 2 - Execuçáo de música.

12.13 - Produçáo, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espeÉculos,
entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais,
festivais e congêneres.

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou náo, mediante
transmissáo por qualquer processo.

12.15 - DesÍiles de blocos carnavalescos ou íolclóricos, trios elétricos e mngêneres.

12.16 - Exibiçáo de Íilmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos,
desÍiles, óperas, competiÇóes esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12.17 Rêcreaçáo e animaçáo, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

í3 - Serviços relativos a fonograÍia, fotograÍia, cinematografia e reprografia.
'13.02 - FonograÍia ou gravaçáo de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e
congêneres.

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelaçáo, ampliaçáo, cópia, reproduçáo,
trucagem e congêneres.

13.04 - ReprograÍia, microfilmagem e digitalizaçáo.

13.05 - Composiçáo gráfica, inclusive conÍecçáo de impressos gráÍicos,
Íotocomposiçáo, clicheria, zincografia, litografia e ÍotolitograÍia, exceto se destinados a
posterior operaçáo de comercializaçáo ou industrializaçáo, ainda que incorporados, de
qualquer Íorma, a outra mercadoria que dêva ser obieto de posterior circulaçáo, tais
como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de
instrução, quando ficaráo sujeitos ao ICMS.

ítl - Serviços rêlativos a bêns dê têrceiros.
.14.01 - LubriÍicaçáo, limpeza, lustraçáo, revisáo, carga e recarga, conserto,
restauração, blindagem, mânutençáo e conservação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e
partes empregadas, que Íicam sujeitas ao ICMS).

14.02 - Assistência técnica.
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14.04 - Recauchutagem ou regeneraçáo de pneus.

14.05 - RestauraÇáo, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizaçáo, corte, r6corte,
plastiÍicaçáo, costura, acabamento, polimento e congêneres de obietos quaisquer.

14.06 lnstalaçáo e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive
montagem industrial, prestados ao usuário Íinal, exclusivamente com material por ele
Íornecido.

14.07 - Colocâçáo de molduras e congêneres.

14.08 - Encadernaçáo, gravaçáo e douraçáo de livros, revistas e congêneres.

14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for Íornecido pelo usuário Íinal, exceto
aviamento.

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

1 4.1 2 - FunilaÍia e lanternagem.

14.13 - Carpintaria e seíalheria.

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

í5 - Serviços relacionados ao setor bancário ou íinanceiro, inclusive aquolos
pÍestedos por instituiçôês financeiras autorizâdas a funcionar pela União ou por
quem de direito.

15.01 - Administraçáo de fundos quaisquer, de consórcio, de cartáo de crédito ou
débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02 - Abertura de contas em geral, inclusivê conta-corrente, conta de investimentos
e aplicaçáo e caderneta de poupança, no País e no e!Íerior, bem como a manutençáo
das referidas contas ativas e inativas.

15.03 - Locaçáo e manutençáo de coÍres particulares, de terminais eletrônicos, de
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 - FoÍnecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de
idoneidade, atestado de capacidade Íinanceira e congêneres.

15.05 - Cadastro, elaboraçáo de ficha cadastral, Íenovaçáo cadastral e congêneres,
inclusáo ou exclusáo no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF ou em
quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 - Emissáo, reemissáo e Íornecimento de avisos, comprovantes e documentos
em geral; abono de Íirmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores;
comunicaçáo com outra agência ou com a administraçáo central; licenciamento
eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento Íiduciário ou
deposiÉrio; devoluçáo de bens em custódia.

15.07 - Acesso, movimentaçáo, atendimento e consulta a contas em geral, por
qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, Íacsímile, internet e telex, acesso a
têrminâis de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a
rede compartilhada; fornecimento de sald
contas em geral, por qualquer meio ou pro
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15.08 - Emissáo, reemissáo, alteraçáo, cessáo, substituiçáo, cancelamento e registro
de contrato de crédito; estudo, análise e avaliaçáo de operaçóes de crédito; emissáo,
concessáo, alteraçáo ou contÍataçáo de aval, Íiança, anuência e congêneres; serviços
Íelativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessáo de
direitos e obrigaçóes, substituiçáo de garantia, alteraçáo, cancelamento e registro de
contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de
títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros,
inclusive os eÍetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de
atendimento; fornecimento de posiçáo de cobrança, recebimento ou pagamento;
emissáo de carnês, fichas de compensaçáo, impressos e documentos em geral.

15.11 - Devoluçáo de títulos, protesto de títulos, sustaÇáo de protesto, manutençáo de
títulos, reapresentaçáo de títulos, e demais serviÇos a eles rêlacionados.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

1 5.1 3 - Serviços relacionados a operaçóes de câmbio em geral, ediçáo, alteraçáo,
prorrogaçáo, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissáo de registro de
exportaçáo ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissáo, fornecimento e
cancelamento de cheques de viagem; fornêcimento, transferência, cancelamento e
demais serviços relativos a carta dê crédito de importaçáo, exportâçáo e garantias
recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operaçóes de
câmbio.

1 5.14 - FoÍnecimento, emissão, reemissâo, renovaçáo e manutençáo de cartáo
magnético, cartáo de crédito, cartáo de débito, cartáo salário e congêneres.

15.15 - Compensaçáo de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a
depósito, inclusive depósito identiÍicado, a saque de contas quaisquer, por qualquer
meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 - Emissáo, reemissáo, liquidaÇáo, alteraçáo, cancelamento e baixa de ordens de
pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços
relacionados à transferência de valores, dados, Íundos, pagamentos e similares,
inclusive entre contas em geral.

15.17 - Emissáo, Íornecimento, dêvoluçáo, sustaçâo, cancelamento e oposiçáo de
cheques quaisquer, avulso ou por taláo.

15.18 - ServiÇos relacionados a crédito imobiliário, avaliaçáo e vistoria de imóvel ou
obra, análise técnica e jurídica, emissáo, reemissáo, alteraçáo, transferência e
renegociaçáo de contrato, emissáo e reemissáo do termo de quitaçáo e demais
serviços relacionados a crédito imobiliário.

í 6 - Sêrviços de trenspoÉê dê nâturêza municipal.

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,
aquaviário de passageiros.

16.02 - Outros serviços de transportê de natureza municipal

metroviário, Íerroviário e
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í 7 - Serviços dê apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e
congêneres,

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, náo contida em outros itens
desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilaçáo e Íornecimento de dados e
inÍormaçóes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02 - Datilografia, digitaçáo, estenografia, expediente, secÍetaria em geral, resposta
audível, redaçáo, ediçáo, interpretaçáo, revisáo, traduçáo, apoio e infra-estrutura
administrativa e congêneres.

17.03 - Planeiamento, coordenaçáo, programaçáo ou organizaçáo técnica, Íinanceira
ou administrativa.

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleçáo e colocaçáo de máo-de-obra.

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de
serviço.

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoçáo de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçáo de desenhos, textos e demais
materiais publicitários.
.17.08 - Franquia ( Íranchising ).

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

17.10 - Planejamento, organizaçáo e administraÇão de Íeiras, exposiçóes, congressos
e congêneres.

17.11 - Organizaçáo de Íestas e recepçôes; buÍê (exceto o Íornecimento de
alimentaçáo e bebidas, que Íica sujeito ao ICMS).

17.12 - Administraçáo em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

17.13 - Leiláo e congêneres.

17.14 - Advocacia.

17.15 - Arbitragem de qualquêr espécie, inclusive jurídica.

17.16 - Auditoria.

17.17 - Análise de Organizaçáo e Métodos.

1 7.1 I - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

1 7.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

1 7.21 - Estatística.

17.22 - Coúança em geral.

17.23 - Assessoria, análise, avaliaçáo, atendimento, consulta, cadastro, seleçáo,
gerenciamento de inÍormaçóes, administraçáo de contas a receber ou a pagar e em
geral, relacionados a operaçóes de faturizaÇáo ( factoring ).

17.24 - Apresentaçáo de palestras, conÍerências, seminários e congêner
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17.25 - lnserçáo de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade,
em qualquer meio (exceto em livros, iornais, periódicos e nas modalidades de serviços
de radiodiÍusáo sonoÍa e de sons e imagens de recepçáo livre e gratuita).

í8 - Serviços de regulação dê sinistros vinculados a contratos de aeguros;
inspeção e avaliâção de riscos para cobeÉura dê contratos de seguros;
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

1 8.01 - Serviços de regulaçáo de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeçáo
e avaliaçáo de riscos para cobertura de contÍatos de seguÍos; prevençáo e gerência
de riscos seguráveis e congêneres.

í9 - Serviços de distribuição e vênda de bilhetes e domais pÍodutos de loteria,
bingos, caÍtõês, pules ou cupons dê apostâs, sortoios, prêmios, inclusive os
dêcorrentos de títulos de capitalização e congêneres.

19.01 - Serviços de distribuiçáo e venda de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartóes, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os
decorrentes de títulos de capitalizaçáo e congêneres.

20 - Serviços portuários, aeroportuários, fêrroportuáÍios, de têÍmineis
rodoviários, ferroviários e metroviários.

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilizaçáo de porto, movimentaçáo de
passageiros, reboque de embarcaçóes, rebocador escoteiro, atracaçáo, desatracaçáo,
serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços
acessórios, movimentaçáo de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de
movimentaçáo ao largo, serviços de armadores, estiva, conÍerência, logística e
congêneres.

20.02 - Serviços aeroportuários, utilizaçáo de aeroporto, movimentaçáo de
passageiros, armzvenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentaçáo de
aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentaçáo de
mercadorias, logística e congêneres.

20.03 - Serviços de terminais rodoviários, Íerroviários, metroviários, movimentaçáo de
passageiros, mercadorias, inclusive suas operaçóes, logística e congêneres.

2í - Serviços de registros públicos, caÉorários e noterieis.

21 .01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22 - Serviços de exploÍação de rodovia.

22.01 - Serviços de exploraçáo de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio
dos usuários, envolvendo execuçáo de serviços de conservaçáo, manutençáo,
melhoramentos para adequaçáo de capacidade e segurança de trânsito, operaçáo,
monitoraçáo, assistência aos usuários e o
de concessáo ou de permissáo ou em nor
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23 - Serviços de programação e comunicação visuel, desenho industriel ê
congêneres.

23.01 - Serviços de programaçáo e comunicaçáo visual, desenho industrial e
congêneres.

2tl - Serviços dê chaveiros, confêcção de carimbos, placas, sinalização visual,
banners, adesivos e congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, conÍecçáo de carimbos, placas, sinalizaçáo visual,
banners, adesivos e congêneres.

25 - Serviços funerários.

25.01 - Funerais, inclusive Íornecimento de caixáo, urna ou esquiÍes; aluguel de
capela; transporte do corpo cadavérico; Íornecimento de flores, coroas e outÍos
paramentos; desembaraço de certidáo de óbito; Íornecimento de véu, essa e outros
adornos; embalsamento, embelezamento, conservaçáo ou restauraçáo de cadáveres.

25.02 - Translado intramunicipal e cremaçáo de corpos e partes de corpos
cadavéricos.

25.03 - Planos ou convênio Íunerários.

25.04 - Manutençáo e conservaçáo de jazigos e cemitérios.

25.05 - Cessáo de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.

26 - Serviços de colêta, remêssa ou entrêga de correspondências, documentos,
objetos, bens ou valorês, inclusive pelos corÍoios e suas agôncias fÍanqueadas;
courrier e congêneres.

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos,
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas;
courrier e congêneres.

27 - Serviços de assistência social.

27.01 - Serviços de assistência social.

28 - SêÍviços de avaliação de bens e sêrviços de qualquer natureza.

28.01 - Serviços de avaliaçáo de bens e serviços de qualqueÍ natureza.

29 - Serviços de biblioteconomia.

29.01 - Serviços de biblioteconomia.

30 - Serviços dô biologia, biotêcnologia e química.

30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

3í - Serviços técnicos em edificaçóês, eletrônica, elêtrotócnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres.

31.01 - Serviços técnicos em ediÍicaçóes,
telecomunicaçóes e congêneres.

32 - Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.

eletrônica, eletrotécnica, mecânica,

Rua Edgãrdê oeus Pitta,914 - arátu, BaíÍeirás/Bà, C E P iú.m6.146
Fone: (77) 3613-9591/ Far 3613-9710

Sttei uu.)tp. baÍeiras. bL oou. br CNPJ ne 13.654.405/@1-95



MUNICíPtO DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

33 - Serviços de desembaraço aduanoiro, comissários, despachantes e
congêneres.

33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

3tl - Serviços de investigações particulares, detetivês e congêneres.

34.01 - Serviços de investigaçóes particulares, detetives e congêneres.

35 - Serviços de reportagem, assêssoria de imprensa, jornalismo e relaçõês
públicas.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relaçóes
públicas.

36 - Serviços dê moteorologia.

36.01 - Serviços de meteorologia.

37 - Serviços de artistas, atlêtes, modelos ê manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

38 - Serviços de museologia.

38.01 - Serviços de museologia.

39 - Serviços de ouriyesaria e lapidação.

39.0í - Serviços de ourivesaria e lapidaçáo (quando o material Íor fornecido pelo
tomador do serviço).

tlo - Serviços Íelativos a obrâs de arte sob encomênda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.

Rua EdSardê Dêus Pittâ,914 - aêtu, garreiras/B4CEP it7.8()6-146

Fone: (77) 3613-9591/ Far 3613-9710
Silei uuu. banetras. b& dou.br CNPJ nr 13.654.4O5lmO1-95



TABE,LA DE RECEITA I

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL

E TERRITORIAL URBANA - IPTU

CÓDIGO ESPECIFICAÇÓES ALÍQUoTA (7o)

01 Unidade imobiliária constituída poÍ terreno 3,0

02 Unidade imobiliária constituída por terreno,
murada mm passeio 2,0

03 Unidade imobiliária construída, de ocupaçáo
residencial

04 Unidade imobiliária construída, de ocupaçáo
não residencial

1,0

2,O



TABELA DE RECEITA II

DO IMPOSTO SOBRE SERYIÇOS DE QUALQUER NÂTUREZA

NOTA

0l - Quando da solicitaçáo da inscrição como autônomo ou sociedade de profissionais, o imposto será
cobrado propoÍcionalmente aos meses do exercício, contados a partiÍ do mês do pedido de inscri@o
ou da inscrição de ofício.

CODIGO ESPECIFICAÇÕES RS

0l Atividades constantes nos subitens: 3.01 a3.O4;4.22
e4.23; 5.09; 7.O1 a7.2O;11.01 e 11.02; 12.O1 a12.17;
15.01 a 1 5.1 8; 16.01 ; 1 7.05; 17 .25; 2O.O1 a 20.03;
21.O1 e22.01

5

02 Atividades constantes nos itens 8.0'1 e 8.02 J

03 Serviços de saúde, previstos no item 4, quando
prestados ao SUS

J

o4 Demais itens da lista de serviços 3

05 Profissional autônomo de nível náo superior (sem
empregado)

132,00

06 Profissional autônomo de nível náo superior (com
empregados - até 02 (dois) empregados)

168,00

0'7 Profissional autônomo de nível superior (sem
empregados)

781,80

08 ProÍissional autônomo de nível superior (com
empregados - até 02 (dois) empregados)

t.t58,24

09 Empreendedor lndividual (por mês) 5,00



TABELA DE RECEITA III

DA TAxÂ DE LICENÇA DE LocALrzAÇÂo - rll
cóorco ATIVIDADE VATOR

ESTABETECIMENTOS PRESTADORES DE SERVICOS

1.01.000-0 ADMINISTRACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO 289,54

1.02.000-5 COMUNICACAO E PROPAGANDA 723,86

1.03.000-3 CONSERVACAO E HIGIENIZACAO 434,32

1.04.000-6 CONSTRUCAO CIVIL E AFINS 723,86

1.0s.00G1 ESTABELECIMENTOS EM GERAL DE DIVERSAO 955,50
1.05.006{ CINEMA 434,32

1.06.mG7 ENSINO

ENStNo REGULAR, supLETtvo r rsprcírtco 434,32

ENSINO SUPERIOR 1.737,30

CURSOS LIVRES 289,54

1.06.003-1 CORTE, COSTURA E ARTES DOMESTICAS t73,72
1.07.000-2 ENGENHARIA, AFINS E ARQUITETURA 434,32

1.08.(xx)-8 FINANCEIRÂS, SEGUROS E CAPITATIZACAO

Sede, filiais ou agências 14.400,00

Postos, módulos ou caixas eletrônicos 2.77t,58
lntermediação e corretaBem 7.447,72

1.09.oOG3 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS 115,80

coNDrcroNAMENro rÍsrco r Hre rrrurzlçÃo
Condicionamento físico 723,86

1.10.0m-9 Higiene pessoal 295,54

1.11.(x)O{ HOTEIÁRIA

Hotéis até 10 Quartos 347 ,46
Hotéis de 11 a 20 Quartos 868,64
Hotéis acima de 21 Quartos 1.737,30

Pousadas e Pensões 579,72

1.11.00G8 Motel 2.895,46

1.12.00G.1 INSTALACAO REPARO E MANUTENCAO 723,86

1.12.011-5 RECAUCHUTAGEM 723,86

1.12.019-6 MONTAGEM IND. DE APARELHOS, MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS
723,46

1.13.00G.5 CONSERVACAO, REPARO E MANUT. DE BENS MOVEIS 434,32

1.14.000-0 REPRESENTACAO 579,t2
1.14.001-4 TRANSPORTE DE CARGAS 434,32

1.14.004-3 RECRUTAMENTO, LOCACAO OU FORNECIMENTO DE MAO DE

OBRA E

579,L2

1.15.00G.6 LOCACAO DE BENS 723,46
1.15.001-9 ARMMENAGEM E GUARDA DE BENS 723,46

1.15.002-5 GUINCHO E REBOQUE L.447 ,72
1.15.027-8 EMPRESA DE VIGILANCIA, SEGURANCA 579,12

ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE VALORES 14.400,m



1.15.000-1 ESTABELECIMENTO DE SAUDE 579,t2
1.15.006{) CLINICA MEDICA t.447,72
1.16.013-3 HOSPITAL 1.M7,72
1.16.015-8 LABORATÓRIO DE ANÁLISES 868,64

1.16.016-9 PLANOS DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGIA 2.t7t,58
1.16.017-5 coNSULTORTO MEDTCO / VETERTNARTO 579,12

TRANSPORTES

MOTO-TAXI e MOTO-SOM l4/.,78
TAXI e CARRO DE SOM 289,54

7.17 .O@-7 TRANSPORTE URBANO 2.895,46

1.17.00G.8 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 4.343,20

1.17.000-9 TRANSPORTE INTERESTADUAL s.790,88

1.17.0014 TRANSPORTADORA DE CARGAS 868,64

1.18.0(n-2 ESTAB. EM GERAL NAO CLASSIFICADOS NOS ITENS 1.01 A
1.77

579,12

1.18.008-8 TELEFONIA FIXA E MOVEL 10.000,00

1.18.009-6 FORNECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ESGOTAMENTO
SANITARIO

10.(m,m

1.18.010-1 FORNECIMENTO DE ENERGIA 10.(m,00
ESTABELECIMENTOS COMÉRclAlS

2.01.(XX)"3 COMERCIO ATACADISTA

Micro e Pequena Empresa 868,54
Média e Grande Empresa t.737,30

2.02.m().g COMERCIO VARUISTA

Micro e Pequena Empresa 249,54

Pequeno Comércio de Natureza Familiar (não incluso no MEI) 744,il
Média e Grande Empresa 723,86

2.02.008-4 COM. VAREJISTA DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS 289,54

2.O2.029-7 CONCESSIONARIA DE VEICULOS E MAQUINAS 2.89s,46

2.02.056-4 FARMACIA E DROGARIA 579,72

2.02.073-4 COMERCIO VARUISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 868,64

2.02.085-8 COM. VAREJ. DE PEDRAS NATUMIS 289,s4

2.02.089-0 COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTíVEL LíQUIDO E GASOSO 2.895,45

2.02.096-5 OTICA 579,L2

2.O2.O97-t RESTAURANTE 579,t2
2.02.101-3 SUPERMERCADO 1.158,18

HIPERMERCADO 10.000,00

2.03.000-4 EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2.605,90

2.03.01G6 BAR 434,32

2.04.002-6 ESTABELECIMENTOS NAO CLASSIFICADOS NOS ITENS 2.01 A
2.03

579,t2

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS

3.00.(xrc-1 AGROINDUSTRIA

Micro e Pequena Empresa 2.L71,54

Média e Grande Empresa 3.619,32



3.00.010-0 BENEFICIADORA DE GRAOS 1.447,72

3.00.030-3 INDUSTRIA DE FERTILIZANTE 3.619,32

OUTROS ESTABETECIMENTOS

4.00.0o0-5 ESTABELECIMENTOS E ENTIDADES REGIDAS PELO DIREITO

PUBLICO

579,72

s.00.000-4 FUNDACOES, ASSOCIACAO E SOCIEDADES DE FINS NAO
LUCRATIVOS

289,54

6.00.000-2 ESTABETECIMENTOS NAO CLASSIFICADOS NOS ITENS 3.OO A
5.00

579,r2

7.00.000-1 AGROPECUARIA L.447 ,72
7.01.000-1 PROFISSIONAIS LIBERAIS DE NIVEL SUPERIOR,

ESTABELECIDOS

434,32

7.01.0(n-2 PRODUTOR RURAL 289,54

7.01.000-9 COOPERATIVAS 2.L7t,58
7.O2.O0o-7 PROFISSIONAIS LIBERÂIS DE NIVEL NAO SUPERIOR,

ESTABELECIDOS

289,s4

NOTA

1 - Na apllcação da tabela é utilizado o critério da principal atividade.



TABELA DE RECEITA IV

DA TAXA DE FtscALrzAçÃo oo ruNctoNAÍrtENTo - TFF

cóorco ATIVIDADE VALOR

ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIçOS

1.01.000-0 ADMINISTRACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO 144,77

1.02.000-s COMUNICACAO E PROPAGANDA 361,93

1.03.000-3 CONSERVACAO E HIGIENIZACAO 217 ,76
1.04.000-6 CONSTRUCAO CIVIL E AFINS 361,93

1.0s.000-1 ESTABELECIM ENTOS EM GERAL DE DIVERSAO 477 ,75
1.0s.006{) CINEMA 217 ,16
1.06.000-7 ENSINO

ENsrNo REGULAR, supLETtvo E ESpEcíFtco 2t7 ,t5
ENSINO SUPERIOR 858,55

CURSOS LIVRES 744,77

1.06.003-1 CORTE, COSTURA E ARTES DOMESTICAS 86,86

1.07.000-2 ENGENHARIA, AFINS E ARQUITETURA 2t7 ,t5
1.08.(x)0€ FINANCEIRAS, SEGUROS E CAPITALIZACAO

Sede, Íiliais ou agências 14.400,00

Postos, módulos ou caixas eletrônicos 1.085,79

lntermediação e corretagem 723,86
1.09.000-3 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS 57,90

coNDTcToNAMENTO FíStCO E HtGtEN|ZAçÃO

Condicionamento físico 361,93
r.10.000-9 Higiene pessoal 747 ,77
1.11.fl)O{ HOTEI.ARIA

Hotéis até 10 Quartos t73,73
Hotéis de 11 a 20 Quartos 434,32

Hotéis acima de 21 Quartos 868,6s
Pousadas e Pensões 289,s6

1.11.000-8 Motel 7.447,73

1.12.000-1 INSTALACAO REPARO E MANUTENCAO 361,93

1.12.011-5 RECAUCHUTAGEM 361,93

1.12.019-6 MONTAGEM IND. DE APARELHOS, MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS
361,93

1.13.000-s CONSERVACAO, REPARO E MANUT. DE BENS MOVEIS 217 ,16
1.14.000-0 REPRESENTACAO 289,s6

1.14.0014 TRANSPORTE DE CARGAS 217 ,16
1.14.004-3 RECRUTAMENTO, LOCACAO OU FORNECIMENTO DE MAO DE

OBRA E

289,56

1.15.000-6 LOCACAO DE BENS 361,93

1.15.001-9 ARMAZENAGEM E GUARDA DE BENS 361,93

1.15.002-5 GUINCHO E REBOQUE 723,86

1.15.027-8 EMPRESA DE VIGILANCIA, SEGURANCA 289,s6

ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE VALORES 14.400,00
,/'/,2/



1.16.000-1 ESTABELECIM ENTO DE SAUOE 289,s6
1.16.006-0 CLINICA MEDICA 723,86

1.16.013-3 HOSPITAL 723,46

1.16.016-8 LABORATÓRIO DE ANÁLISES 434,32

1.16.016-9 PLANOS DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGIA 1.085,79

1.16.017-5 coNSULTORTO MEDTCO / VETERTNARTO 289,56

TRANSPORTES

MOTO-TAXI e MOTO-SOM 72,39

TAXI e CARRO DE SOM 744,77

1.17.000-7 TRANSPORTE URBANO 7.447,73

1.17.000-8 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 2.17L,60

1.17.000-9 TRANSPORTE INTERESTADUAL 2.895,44

1.17.001-4 TRANSPORTADORA DE CARGAS 434,12

1.18.000-2 ESTAB. EM GERAL NAO CLASSIFICADOS NOS ITENS 1.01 A
L.77

289,s6

1.18.008-8 TELEFONIA FIXA E MOVEL 10.000,00

1.18.009-5 FORNECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ESGOTAMENTO
SANITARIO

10.000,00

1.18.010-1 FORNECIMENTO DE ENERGIA 10.m0,00
ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS

2.01.000-3 COMERCIO ATACÂDISTA

Micro e Pequena Empresa 434,32

Média e Grande Empresa 868,65
2.02.000-9 COMERCIO VAREJISTA

Micro e Pequena Empresa 744,77

Pequeno Comércio de Natureza Familiar (não incluso no MEI) 72,32

Média e Grande Empresa 361,93

2.O2.OO84 COM. VAREJISTA DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS 744,77

2.o2.079-7 CONCESSIONARIA DE VEICULOS E MAQUINAS 7.447,73

2.02.056-4 FARMACIA E DROGARIA 289,56

2.O2.0734 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 434,32

2.02.08s-8 COM. VAREJ. DE PEDRAS NATURAIS 144,77

2.02.089-0 COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTíVEL LíQUIDO E CASOSO 1.447,73

2.02.096-5 OTICA 289,56

2.02.O97 -7 RESTAURANTE 289,56

2.02.101-3 SUPERMERCADO 579,09

HIPERMERCADO 10.000,00

2.03.000-4 EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 1.302,9s

2.03.010-6 BAR 277 ,L6
2.04.002-6 ESTABELECIMENTOS NAO CLASSIFICADOS NOS ITENS 2.01 A

2.03
289,56

ESTABETECIMENTOS INDUSTRIAIS

3.00.000-1 AGROINDUSTRIA

Micro e Pequena Empresa 1.085,79

Média e Grande Empresa 1.809,66



3.00.010-0 BENEFICIADORA DE GRAOS 723,86

3.00.030-3 INDUSTRIA DE FERTITIZANTE 1.809,65

OUTROS ESTABETECIMENTOS

4.00.000-s ESTABELECIM ENTOS E ENTIDADES REGIDAS PELO DIREITO

PUBTICO

289,56

5.00.000-4 FUNDACOES, ASSOCIACAO E SOCIEDADES DE FINS NAO
LUCRATIVOS

144,77

6.00.000-2 ESTABELECIM ENTOS NAO CLASSIFICADOS NOS ITENS 3.OO A
5.00

289,56

7.00.000-1 AGROPECUARIA 723,86

7.01.000-1 PROFISSIONAIS LIBERAIS DE NIVEL SUPERIOR,

ESTABELECIDOS

277 ,16

7.01.000-2 PRODUTOR RURAL 144,77

7.01.000-9 COOPERATIVAS 1.085,79

7.O2.O00-7 PROFISSIONAIS LIBERAIS DE NIVEL NAO SUPERIOR,
ESTABELECIDOS

744,77

NOTA

1 - Na aplicação da tabêla é utilirado o critério da pÍlnclpal atlvidade.



TABELA DE RECEITA V

DA TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇAO DE OBRAS E T]RBAIIIZAÇAO DE
Ánpas PARTICULARES

cóorco
01

Exame de proieto de construçáo em geral e Íiscalizaçáo da
execucáo. oor m2 ou Íracáo:

01.1 até 49m2 (obra de interesse social) Isento

01..2 de 50 m2 até 60 m2 o,72

01.3 de 61 m2 até 100 m2 1,09

01.4 de 101 m2 até 1 50 m2 t,45

01.5 de 151 m2 até 200 m2 2,17

01.6 de 201 m2 até 250 m2 2,89

01..7 de 251 m2 até 300 m2 3,62

01.8 de 300 m2 até 400 m2 4,34

01.9 acima de 400m2 4,63

01.10 Galpóes (sem construções internas) o,72

02
Exame de modiÍicaçáo em projeto de construçáo em geral,
aprovado e com alvará ainda em vioor, por m' ou fraeáo:

02.1 sem aumento ou com reduçáo da área 0,36

02.2
com aumento da área aplica-se a tabela do código 01 ,

abatendo-se os valores iá paqos anteriormente
0,36

03 Fiscalizaçáo de obra de demoliçáo, por m2 1,16

04
Cadastro de imóvel construído,
cartório de regisÍo de imóveis,
construída

para Íins de averbaçáo junto a
por M2 ou Íraçáo da área total 1,74

05 Reconstruçóes, reformas e reparos, por m' t,45

06 Regularizaçáo de obras m2 1,45

o7
Desmembramento
Excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos e
oue seiam doados ao município, por m2 do proieto

o,29

08
Loteamentos
Excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros
oúblicos e que seiam doados ao município, poÍ M' do proieto

o,t4

09
Qualquer obra náo especiÍicada nesta tabela, por mz ou por
metro linear

t,'74

ESPECIFICAÇÔES RS
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TABELADE RECEITAVII

DA TAXA DE YIGILÂNCIA SAI\IITIIRIA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO RS
1.0 COMEBCIO DE ALIMENTOS
1.1 COMERCIO VABEJISTA DE PRODUTOS DIETÉTICOS E COHRELATOS

CLASSE A > 400m'? 348,80
CLASSE B >200m2 < 400 m2 173,68
CIASSEC< 200m2 104,21

1.2 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

SUPEHMERCADO

CIASSE A > 1-500m'? 739,58
CLASSE B > 800 m'. 1.500 m' 370,51

CLASSE C < 800 m2 183,81
1.3 MERCADINHOS, MERCEARIAS, ESPECIARIAS E ESTIVAS E

AGROPECUÁRIO, COM. VABEJISTAS

CLASSE A > 700m2 348,80
CLASSE B > 300m2 < 700 m2 173,68

CLASSE C < 300 m2 104,21
1.4 DOCERIAS BOMBONIERES E SOBVETERIAS

CLÂSSE A > 400m'? 260,52
CLASSE B > 2OOm2< 4oO m2 173,68

CLASSEC< 200m2 86,84
1.5 CASAS DE FRUTAS E VERDURAS

CLASSE A > 400m2 260,52
CLASSE B > 2oom2< 400 m2 '173,68

CLASSEC< 2OOM2 86,84
1.6 CANTINAS - QUIOSQUES 156,31
1.7 OUITANDAS BOXE

CLASSE C 46,31
1.8 ABATEDOUROS E MATADOUROS

CLASSE A > 400m'? 260,52

CLASSE B >200m2 < 400 m2 173,68

CLASSEC< 200m2 86,84
1.9 PADABIAS, CONFEITARIAS, DELICATESSENS E CASAS DE CHABUFE

CLÂSSE A > 400m'? 260,52

CLASSE B >200m2 < 400 m2 173,68

CLASSEC< 200m2 86,84



TABELA DE RECEITÀ VII

DA TAXÂ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

(Continuação)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÁO RS
1.10 LANCHONETES, BABES, TABERNAS E CASAS DE SUCO

CLASSE A > 400m2 173,68
CLASSE B > 200m2< 400 m2 1 15,79
CLASSEC< 200m2 72,37

t.lt RESTAURANTES, BOATES. CHURRASCARIAS E SIMILARES. PIZZARIAS

CLASSE A > 400m'z 348,80
CLASSE B > 200m2 < 400 m2 '173,68

CLASSEC< 200m2 104,21
1.72 AÇOUGUES, FRIGORíFICOS E PEIXAHIAS

CLÂSSE A > 400m2 260,52
CLASSE B >2oom2< 4oO m2 '173,68

CLASSEC< 200m2 86,84
1.13 REFEITÓRIOS INDUSTRIAIS

CLASSE A > 700m2 739,58
CLASSE B >3oom2<7oOm2 370,51
C|áSSE C < 300 m2 183,81

1..14 DEPÓSITO OE BEBIDAS

CLASSE A à 7OOm2 260,52
CLÂSSE B > 300m'z< 700 m2 173,68
CLASSE C < 300 m'z 72,37

1.15 DEPÓSITOS DE ALIMENTOS
CLASSE A > 700m'z 348,80
CLASSE B > 300m2 < 700 m2 173,68
CLASSE C < 300 m2 104,21

1.16 INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

CTASSE A > 1.500m'z 741,O3

C|áSSE B > 8OO m2 . 1.500 m' 370,51

CLASSE C < 800 m2 183,81
1.t'7 EMPBESA DE TRANSPORTE DE ÁGUA E ALIMENTOS

CLASSE A > 20 Veículos de Transporte 348,80
CLASSE B à 10 < 20 Veículos de Transporte 173,68
CL SSE C < 10 Veículos de Transporte 104,21



TABELA DE RECEITA VII

DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

(Continuação)

CODIGO ESPECIFICAÇAO RS
2.0 SERVIQOS
2.t LABOBATORIOS OE ANALISES CLiNICAS OU PESOUISAS ANATOMOPATO.

LÓGICAS

CLASSE A > 4.000 exames / dia 523,93
CLASSE B > 2.000 < 4.0000 exames /dia 348,80
CLASSEC< 2.000 exames /dia 173,68

2.2 POSTOS DE COLETA 348,80
2.3 SERVIÇO DE IMAGENOLOGIA

CLASSE A > 700m2 523,93
CTASSE B > 300m'z< 700 m2 348,80
CLASSE C < 300 m2 173,68

2.4 INSTITUTOS DE FISIOTEMPIA, ORTOPEOIA, PSICOTERAPIA, DERMATO.
LOGIA, HEMATOLOGIA REABILITAÇÂO FíSICA, MENTAL E SIMILARES

CLASSE A > 700m2 523,93
CLASSE B > 3oom2< 700 m2 348,80
CLASSE C < 300 m2 173,68

2.5 OFICINAS ORTOPÉDICAS E DE PRÓTESE EÀ/ GERAL 348,80
2.6 CONSULT. MEDICOS, ODONTOLÔGICOS, VETERINARIOS, PSICOLOGIA E

SIMILABES 348,80
a1 LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL

CLASSEA>1.500m'? 523,93
CLASSE B > 8OO m' . 1.500 m2 348,80
CLASSE C < 800 m2 173,68

2.8 HOSPITAIS DE OUALOUER NATUREZA SANITARIA, MATEBNIDAOES,
CASAS DE SAÚDE, CLíNICAS COM INTERNAMENTO

CLASSE A > 150 Leitos 739,58

CLÂSSE B > 50 Leitos < 150 m2 370,51

CLASSEC< 50 Leitos 183,81
2.9 clrNrcAS coM ATENDTMENTO AMBULATORTAL (MEDTCO-

VETERINÁRIOS. ODONTOLÓGICA E SIMILARES)

CLASSE A > 5 Consultórios individualizados 523,93
CLASSE B >3 < 5 Consultórios individualizados 348,80
CLASSE C < 3 Consultórios individualizados 173,68

2.10 AMBULATÔBIOS CLiNICOS EM INDUSTRIAS DO POLO PETROOUIMICO
E OUTROS

CLÁSSE A > 100m'? 523,93

CLASSE B > 50m2 <'100 m2 348,80

CLASSEC< 50m2 173,68

ã



TABELA DE RECEITA VII

DA TAXA DE VIGILÂNCIÂ SANITÁRIA

(Continuação)

CODIGO ESPECIT'ICAÇÁO RS
2.11 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 348,80
2.12 UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO 523.93
2.13 NUCLEO DE HEMOTERAPIA 739,58
2.14 SERVIÇO DE TERAPIA BENAL

CLASSE A < 200 Pacientes renais 739,58
CLASSE B > 200 Pacientes renais 370,51

2.15 SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAB

CLASSE A > 700m'z 523,93
oLASSE B > 300m2 < 700 m2 348,80
CLASSE C < 300 m2 173,68

2.16 SERVIÇO DE QUIMIOTEBAPIA
CLASSE A > 700m2 523,93
cLÂssE B > 300m2 < 700 m2 348,80
CLASSE C < 300 m2 173,68

2.17 SERVIQO DE RADIOTERAPIA E OUTROS

CLASSE A > 700m2 523,93
ctássE B > 300m2 < 700 m2 348,80
CLASSE C < 300 m2 173,68

2.18 INSTITUIÇÁO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
CLASSE A > 100 lntemos s23,93
C|áSSE B > 50 < 100 lnternos 348,80
CLASSEC< 50 lnternos 104.21

3.0 PRODUTOS / MEDICAMENTOS E OUTROS
3.'r INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS

CLASSEA> 1.500m'? 739,58

CLASSE B >8OO mt.1.5OO m' 370,s1

CI-ÀSSEC < 800 m2 183,81
INDÚSTRIA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

CLASSE A > 1.500m2 739,58

CLASSE B >8OOm'.1.500 m' 370,51

CLASSE C < 800 m2 183,81
ir. J INDÚSTRIA DE COSMETICOS, ARTIGOS DE HIGIENE E PERFUMARIA

CLASSE A > 1.500m'z 739,58

CI-ASSE B > 8OO mt . 1.500 m' 370,s1

CLASSE C < 800 m2 183,81



TABELA DE RECEITA VII

DA TAXÂ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

(Continuação)

CODIGO ESPECIFICAÇÃO RS
3.4 INDÚSTRIA DE ARTIGOS MEDICO.ODONTOLOGICOS E SIMILARES

CLÂSSE A > 1.500m'? 739,58

CLASSE B > 8OO mt . l.5OO m' 370,51

CLASSE C < 800 m2 183,8í
35 INDÚSTRIA DE SANEANTES DoMISSANITÁRIoS

CTASSE A > 1.500m'? 739,58

CLASSE B > 8OO m' . 1.500 m' 370,51

CLASSE C < 800 m2 183,81
J.b COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICO.ODONTOLOGICOS

(CORRELATOS)

CLASSE A > 400m'? 348,80
ct ssE B > 2oom2 < 400 m2 173,68
CLASSE C < 200 m2 104,21

3.7 DEPOSITOS DE ARTIGOS MEDICO-ODONTOLOGICOS
(coRRELATOS)

CLASSE A > 700m2 348,80
CLASSEB>3oom2<7oOm2 173,68
CLASSE C < 300 CLASSE m'? 104,21

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COM FRACIONAMENTOS

CLÂSSEA>1500m'? 523,93
oLASSE B>800 m2 < 1.500 m2 348,80
CLASSEC<800m2 173,68

3.9 REPRESENTANTES DE LABOBATOHIO, MEDICAMENTOS,
COBRELATOS, SANEANTES, COSMÉTICOS E ALIMENTOS 523,93

3.10 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS
DE HIGIENE

CLASSE A > 400m2 348,80

CLASSEB>2oom2<4oOm2 173,68

CLASSEC<200m2 104,21
3.11 EMPRESA DE TRANSPORTE OE COSMETICOS, PERFUMES E

PHODUTOS DE HIGIENE
CLÂSSE A > 20 veiculos de transDorte 348,80
CLASSE B > 10 < 20 veículos de transporte 173,68
CLASSE C < 10 veículos de transDorte 104,21



TABELA DE RECEITA VII

DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

(Continuação)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RS
3.'t2 COMERCIO VAREJISTA DE PBODUTOS SANEANTES

DOMISSANITÁRIOS

CLASSE A > 400m'? 348,80
oLASSEB>200m2<400m2 173,68
CLASSEC<200m2 104,21

3.13 DEPÓSITOS DE PRoDUToS SANEANTES E DoMISSANITÁRIoS
CLASSE A > 700m2 348,80
CI-ASSEB>300m'z<700m2 173,68
CLASSEC<300m2 104,21

3.14 DISTRIBUIDOBA SEM FRACIONAMENTO DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS

CLASSE A > 1.500m'? 523,93
CLASSE B> 8oO m2< 1.500 m2 348,80
CLASSEC<800m'z 173,68

3.15 DISTRIBUIDOR, IMPORTADOR EXPORTADOR DE PRODUTOS PARAA
SAUDE

CLASSEA>1.500m'z 523,93
CLASSE B > 800 m'z < 1.500 m2 348,80
CLASSEC<800m2 173,68

3.16 DISTRIBUIDOR, IMPORTADOB DE SANEANTES, COSMETICOS E
ARTIGOS DE HIGIENE E PERFUMAERIA

CLASSE A > 1.500m'z 523,93
oLASSE B> 800 m2 < 1.500 m2 348,80
CLASSEC<800m2 173,68

3.17 DISTRIBUIDOR , IMPORTADOR EXPORTADOR DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS FARMACEUTICOS

CLASSE A > 1.500m2 s23,93
CLASSE B>800 m2< 1.500 m2 348,80

CLASSEC<800m2 173,68
3.18 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PRODUTOS SANEANTES

DOMISSANITÁRIOS
CLASSE A > 20 veículos de transoorte s23,93
CLASSE B > 10 < 20 veículos de tÍansporte 348,80
CLASSE C < 10 veículos de transoorte 173,68

e lo FARMÁCIAS, DBOGARIAS E EBVANÁRIOS 348,80



TABELA DE RECEITA VII

DÂ TAXA DE VIGILÂNCIA SAI{ITÁRIA

(Continuação)

CODIGO ESPECIFICAÇÁO R$
3.20 sERVrÇO DE ESTERTLTZAÇÃO DE MATEBtAtS E AFTTGOS MEDTCO-

ODONTOLOGICOS

CLASSE A > 700m2 523,93
CLASSEB>3oom2<7oOm2 348,80
CLASSEC<300m2 173,68

3.2'l EMPRESAS DE DESINSETIZAÇÃO/DESBATIZAçAO / ELIMINAÇAO DE
PRAGAS E PAISAGISMO
CLASSE A > 10 Funcionários 523,93
CLASSE B > 5 < 10 Funcionários 348,80
CLASSE C < Funcionários 173,68

3.22 DEPÓSITOS DE MEDICAMENTOS, DROGAS E INSUMOS

CLASSE A > 700m'? 348,80
CLASSEB>300m2<700m2 173,68

CLASSEC<300m2 104,21
3.23 OISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS 348,80
3.24 DISTRIBUIDOH DE MEDICAMENTOS, DROGAS E INSUMOS

FARMACÊUTI.COS SEM FRACIONAMENTO

CI-ASSE A à 1.5oom'? 523,93
CLASSE B> 800 m2 < 1-500 m2 348,80
CLASSEC<800m2 173,68

3.25 EMPRESA DE THANSPORTE DE MEDICAMENTOS, DROGAS E
INSUMOS FARMACÊUTICOS
CLASSE A > 20 Veiculos de kansporte 348,80
CLASSE B > 10 < 20 Veículos de transoorte 173.68
CLASSE C < 10 Veículos de transDorte 104,21

3.26 EMPRESA DE TRANSPORTE DE SANEANTES, COSMETICOS E
ARTIGOS DE HIGIENE E PERFUMARIA
CLASSE A > 20 veículos de transporte 348,80
CLASSE B > 10 < 20 veÍculos de transoorte 173,68
CLASSE C < 10 veículos de transporte 104,21

4.0 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL / CRECHE 260,52
5.0 CLUBE RECREATIVO E PISCINAS DE USO PÚBLICO

CLASSE A 2 1. 000 Sócios 523,93
CLASSE B > 500 < 1 000 Sócios 348,80
CLASSEC<500Sócios 173,68



TABELA DE RECEITA VII

DA TAXA DE }'IGILÂNCIA SANITÁRIA

(Continuação)

CÔDIGO ESPECIFICAÇAO RS
6.0 CASAS BALNEARIAS, SPARS, TERMAS, ESTANCIAS HIDROMI NERAIS

E SIMILARES

CLÂSSE A > 1.000m'? 739,58
CI-ASSE B < 1.000 m2 370,51

7.0 EMPFIESA LIMPADOHA DE FOSSAS
CLASSEA>20veículos 739,58
CLASSE B > 10 < 20 veículos 370,51
CLASSEC < 10 veículos 183,81

8.0 órrcas
CLASSE A > ,IOOM, 348,80
CLASSE B > 5om2 < 100 m2 173,68
CLÂSSEC< 50 m2 104,21

9.0 INSTITUTO DE BELEZA SEM RESPONSABILIDADE MEDICA, PEDICU-
RE, MANICURE, BARBEARIA,SAUNA, ESTABELECIMENTO DE
MASSAGENS, TATUAGEM E CONGÊNERES.

CLASSE A > 100m2 260,52
oLASSE B > 50m2 < 100 m2 173,68

CLÂSSEC<50m'? 104,21
10.0 POCILGAS

CI-ASSEA>40 Porcos 348,80
CLASSEB>20<40Porcos 173,68
CLASSE C < Porcos 104,21

1 1.0 CEMITÉRIOS
CLASSE A > 2 000 Covas ou Carneiros 523,93
CLASSE B > I 000 < 2.000 Covas ou CarneiÍos 348,80
CLASSE C < 1.000 Covas ou Carneiros 173,68

12.O NECROTERIO 523,93
13.0 CBEMATORIO 523,93
14.0 CASAS FUNERÁRIAS 348,80
15.0 HOTEIS. MOTÉIS E SIMILABES

CLASSE A > 100 Aoartamentos ou Quartos 739,58
CLASSE B > 50 < 100 ADartamentos ou Quartos 370.51
CLASSE C < 50 Apartamentos ou Ouartos 183,81

16.0 POUSADAS E PENSÓES
CLASSE A > 40 Apartamentos ou Ouartos 348,80
CLASSE B > 20 < 40 Aoartamentos ou Ouartos 260,s2
CLASSE C < 20 Aoartamentos ou Quartos 173,68

't7 .o 17.0 ESTACÓES FEBROVIÁBIAS E BODOVIÁRIAS 348,80



TABELA DE RECEITA VITI

DA TAXA DE coLETA,REMoÇÃo E DESTTNAÇÃo »n nrsbuos
sólpos DoMrcrLrÀREs

OBS: O valor da Taxa fica limitada ao máximo de FU§ 56,63 (cinqüentâ e seis reais e sessenta e três
cenavos) por unidade. _.2,â

)2..

coDtGo TIPO DE UNIDADE ZONA ALIQÜOTA (Reais)

Por m2 Fixos
1 RESIDENCIAL POPUIáR 0,10

MÉDIA 0,17
NOBRE 0,18

2 coMERCTAL / SERV|ÇOS POPULAR 0,17
MEDIA 0,25
NOBRE 0,34

3 INDUSTRIAL POPULAR 0,23
MÉDIA 0,25
NOBRE 0,31

4 HOSPITAL POPUIáR 0,21
MÉDIA 0,25
NOBRE 0,28

5 HOTEL, RESTAUMNTE,
SHOPPING CENTER, ESCOI-A E
MOTEL

POPUIÁR 0,21
MÉDIA o,25
NOBRE 0,28

6 TERRENO POPULAR 0,01
MÉDIA 0,03
NOBRE 0,04

7 BANCA DE FEIRA POPUI.AR 2,84
MÉDIA 5,66
NOBRE 8,49

8 BANCA DE CHAPA OU OUTRO
EQUIPAMENTO

POPUI.AR 7,08
MÊDIA 11,32
NOBRE 14,18

I BOX DE MERCADO POPULAR 7,08
MÉDIA 11,32
NOBRE 14,18



TABELA DE RECEITA IX

coNrRrBurçÃo PARA O CUSTETO DO SERvtçO DE tLUiilNAÇÃO púBLtCA -

VALOR LíQUIDO DA FATURÂ

Limite máximo da CIP -
ênsal (R$)

A. CONSUMO PRÔPRIO E. PODER PUBLICO N.
SERVICO PUBLICO O - REVENDA

Faixe de Consumo (kwh)
Percentual da CIP

sobre o valor líquido
da Fatura %

0430 00,00% 30,00

31 450 00,00% 30,00

51 460 18,00% 30,00

61 480 18,00% 30,00

81 A 100 't 8,00% 30,00

101 A 200 18,00% 30,00

201 A 300 18,00% 30,00

301 A 450 18,00% 30,00

451 A 650 18,00% 30,00

651 A 1000 18,00% 30,00

1001 A 2000 18,00% 30,00

ACIMA DE 2OOO 18,00% 30,00

VALOR LíQUIDO DA FATURA

Limite
máximo
da CIP -
Mensal

(RS)

B - RESIDENCIAL

Faixa de Consumo (kwh)

PeÍcentual
da CIP
sobre o

valor
líquido da
Fatuta olo

0430 0.00% 0,00

31 450 0,00% 0,00

51 460 't 8,000/o 20,00

61 A80 í 8,00% 20,00

81 A 100 18,00% 20,00

101 A 200 18,0070 20,00

201 A 300 18,00% 20,00

301 A 450 18,00% 20,00

451 A 650 18,000/o 20,00

651 A 1000 18.00% 20,00

1001 A 2000 18,00% 20,00

ACIMA DE 2OOO 18,00% 20,00

costP



VALOR LíQUIDO DA FATURA

Limitê máximo da CIP -
ênsal (R$)

c - co ERctAL

Faixa de Consumo (kwh)
Pêrcentual da CIP

sobre o valor líquido
da Fatura %

0430 0,00% 0,00

31 450 0,00% 0,00

51 460 18.007" 30,00

61 480 18,00% 30,00

81 A 100 18,00% 30,00

101 A 200 1 8.00% 30,00

201 A 300 18.00% 30,00

301 A 450 18,00% 30,00

451 A 650 18,00% 30,00

651 A 1000 18,000Á 30,00

1001 A 2000 1 8,00% 30,00

ACIMA DE 2OOO 18,007. 30.00

VALOR LíQUIDO DA FATURA

Limite máximo da CIP -
Mensal (R§)

D - INOUSTRIAL

Feixa de Consumo (kwh)
Percentual da CIP

sobre o Yalor líquido
da Fatu?a o/o

0430 00,00% 30,00

31 450 00,00% 30,00

51 460 18,00% 30,00

61 480 1 8,00Á 30,00

81 A 100 18,000/" 30,00

101 A 200 18,00% 30,00

201 A 300 18.00% 30,00

301 A 450 18,00% 30,00

451 A 650 18,00% 30,00

651 A 1000 '18,00% 30,00

1001 A 2000 18,000/o 30,00

ACIMA DE 2OOO 1 8,00% 30,00



VALOR LíQUIDO DA FATURA

Limite máximo da CIP -
mercat (RS)

M . RURAL

Faixa de Consumo (kwh)
Percentual da CIP

sobre o valor líquido
da Falwa olo

0430 0,00% 0,00

31 450 0,00% 0,00

51 460 18,00% 15,00

61 480 18.00% 15,00

81 A 100 18,00'/o 15,00
'101 A 200 18.00% 15,00

201 A 300 18,00% 15,00

301 A 450 18.00./" 15,00

451 A 650 18,00% 15,00

651 A 1000 1 8.00% 15,00

1001 A 2000 1 8,00% 15,00

ACIMA DE 2OOO 1 8.00% 15,00

Terrenos

R$
No caso de terrenos os valores
seráo lançados anualmente iunto
com o IPTU.
ZONA PERIFEBICA B$ 16,99

ZONA INTERMEDIARIA R$ 33,98

ZONA CENTRAL R$ 50,98


