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LEI COMPLEMENTAR nº 02198 

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
GURINHEM, ESTADO DA PARAISA, E TOMA OUTRAS PRO
VIDÊNCIAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNJC{PJO DE GUR/
Nl-IÉM, E$TADO DA PARAfBA, FAÇO SABER QUE A GAMARA MUNICIPAL 
APROVOµ E EU, SANCIONO A SEGUJNTE LEI, 

DISPOSIÇÃO PRELIMINl,\R 

Art.1 º - Este Código Tributário do Município de Gurinhém, Estado da Paraí
béil, regula os direitos e obrigações que emanam das relaçqes jurídicas referentes aos · tributos da 
competência do; município, distribuição de recf?itas tributárias e de rendas diversas que constituem a 
receita da Muniçipalidade, passa a vigorar com a seguinte redpção. ' 

LIVRO PRIMEIRO 
Do Sistema Tributário Municipal 

. TÍTULO ÚNICO 
Da Competência Tribut(lria 

CAPÍTULO 1 
Das Disposições Ger.,is 

. Art .2º - A competên9ia do Municípiq em matéria tributária é assegurado por 
ispositivos Coristitucionais e · ~ei Orgânica dq Município. i · . 

Art.3? - Este Código :tributário, insti~ui os seguintes tributos: 

1 - IMPOSTOS: 

. a) - Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS; 
b) - Transmi.ssão "Inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de 

ens imóveis, por natureza ou acessão· Tísica, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
Dem como cessão de direitos a sua aquisição - ITBI; 

e) - Predial e Territorial Urbano - IPTU. 

11 - TAXAS: 

a) - de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos; 
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§ 4° - O reconhecimento da imunidade que se trata a alínea "a" do inciso VI, 
deste artigo, é subordinado a observência dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

1 - não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas reridas, 
a título de lucro ou partidpação no seu resultado; 

li ~ aplicar integralmente rio País os seus recursos na manutenção dos 
seus objetivos institucionais; 

Ili - manter a escrituração de suas receitas e despesas em livro revesti-
dos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. . 

§ 5° - Na inobservância do disposto nos parágrafos 2° e 4° deste artigo pe
las entidades referidas no inciso VI, alínea "c", a autoridade competentei poderá suspender a aplica-
ção do benefício. · 

§ 6° .. Os serviços, a que se r13fere a alínea "c" do inciso VI deste artigo, são 
aqueles relacionados diretamente com os objetivos ins!itucionais daquelas entidades, previstos nos 
respectivos estatutos ou atos constituídos. 

. LIVRO SEGUNDO· x 
Das lnfrClções e Penalidades 

Ait.5° - Constitui infração toda ação ou omissão, que importe na inobser
vância por parte do sujeito pcissivo de norm~ estabelecida na legislação tributária do Município. 

Art.6° - Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que 
concorrem para a sua práticq ou dela se beryeficiarem. 

· · Parágrafo único - Salvo expressa disposição em contrário, a responsabilida-
de por infração independe da intenção do ~gente responsável,. e da efetividade, natureza e extensão 
e efeitos do ato. · ' 

Art. 7° ~ O regulamento e os atos administrativos não poderão definir ou co-
minar penalidades que não !9stejam autorizadas ou previstas em Lei. · 

. Arf..8º - O Contribuinte que, antes do início de qualquer procedimento fiscal 
administrativo, procurar espontaneamente ~ repartição fiscal' do município, para sanar irregularidades, 
será atendido independente de penalidadfil.s,. salvo se tratar de falta de lançamento ou recolhimento 
de tributos. 

Art.9º - O contribuinte que deixar de pagar o tributo, renda ou preço público, 
·inclusive Contribuição de Mel.horia, nos prazos estabelecidos no calendário fiscal ou ainda que for 
notificado em decorrência de lançamento de ofício, ficará sujeito aos seguintes acréscimos legais: 

1 
li 
Ili 
IV 

- multa de mora; 1 
- multa .de infração; 
- juros; 
- atualização monetária. 

( '<:::,·p 
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§ 1° - A multa de mora! calculada sobre o débito, corresponderá a: 

de até 30 (trinta) dias; 
-wmnw1++1= mmp.mí#íêfurii 

- 2,0% (dois por cento), se o recolhimento for efetuado e:om um atras·o. 
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li - 4,0% (quatro por cento), se o recol r1i rnento fo:· efetuado com urn 
atraso de até 60 {sessenta) dias; 

Ili - 6,0% (seis por cento) , se o recolhimento for efetuado com um atraso 
de mais de 60 (sessenta) dias. 

§ 2° - A multa de infração será aplicada quando íor apurada ação ou omis
são do contribuínte que importe arnJ nobservâncía do disposto na legislação fiscal do município. 

§ 3° - Os juros serão contados a partir do mês subseqüente ao do venci
mento do tributo, renda ou preço público e será calculado a razão de 1 % (um por cento) , ao mês, 
sobre o valor originário, não incidindo sobre a correção monetária e multa de mora. 

§ 4° - A atualização monetária será apl icada na forma que dispuser a legis
lação federal e conforme os índíces por este fixados e aplicados. 

§ 5° - Entende-se corno vqlor originário, aquele correspondente ao débito do 
tributo, renda ou preço público. excluídas · as parcelas relativas à correção monetária, juros de 
mora e multa de infração. 

§ 6° - Não se considera espontânea a demíricía apresen tada após o início 
de qualquer procedimento fiscal adJT\inistrativo relacionado corn a infraçáo. 

Art.1 O - Ê vedado o recebimento : 

- de parcela de tributos sem 'que antes seja exigido do contribuinte a 
prova de quitação da parcela írnediç.>tamente anterior, salvo se o débito se encontrar inscrito ern dívida 
ativé.l ou com parcelamento; 

li - de tributo em atraso, com desconto ou dispensa de obcigaçao tribu-
tária e dos acréscimos previstos no Art.9º, incisos 1, li, Ili e IV, deste Código. excetuando-se os casos · 
devipamente autorizados por lei específica ou rnaridato judicial. 

§ 1º - A inobservância qo disposto nos incisos 1 e li deste art igo, sujeita o 
ínfrator a indenizar o Município eryi quantia igual a que deixou de receber. ficqndo ainda sujeito as 
pen;:ilidade que lhe foram apHcávei'S. 

§ 2° - Se a infração aos incisos l e li deste artigo, decorrer de ordem de su
perior hierárquico, ficará este solidariamente responsável com o infra tor, observando-se o disposto no 
par?igrafo anterior. 

LIVRO TERCEIRO 
Dos,Tributos de C9mpetência Municipal 

TÍTULO l , 
Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - "lSS" 

CAPÍTULO l 
Da Obrigação Principal 

SEÇÃO 1 
Da Incidência e do Fato Gerador 

Art 11 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, tem corno 
fato gerador a prestação de serviços por 1ªLneresa ou ir19fissi.Qr@illtônorn9..-que exerça qualquer das 
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- para efeito de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS, consideram-se tributáveis os serviços decorrentes de forn~çü:n,~n\9~de traQ.êJbO, com 
ou sem utiliz.a~o de equipamentos, instalações ou insumos, ressalvadãs as exceções contidas na 
lista constãnte (fo-ÃnexoTêfêsleêõdigo; 

li - o contribuinte que exercer, em caráter perrnanente ou eventual, 
mais de uma das atividades relacionadas no Anexo l deste Código, ficaré'.l sujeito ao ISS que incidir 
sobre cada uma delas, inclusive quando se tratar de profissional autônomo. 

Art.12 - A incidência do ISS incfepende: 

- da existência do estabelecimento fixo; 
li - do fornecimento simultáneo de mercadorias; 
Ili - do cumprimento das exigências constantes de leis, decretos ou atos 

administrativos, para o exercício da atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis; 
IV - do resultado financeiro obtido no exercício da ati,•idade. 

SEÇÃO li 
Da Não Incidência do ISS 

Art.13 • O ISS não incide sobre os serviços: 

1 - prestados com vínculo empregatício; 
li - os avulsos. definidos em re~ulamento próprio;-- ' 
!V - prestados por diretores, administradores , sócios-gerentes e mem-

bros dei conselho consultivos e fiscais de sociedades em razão de suas atribuições. 

SEÇÃO ltl 
Da lsenç~o do ISS 

Art.14 - São isentos do ISS. 

- os clubes sociais e recreativos, excluídas as receitas decorrentes 
de: 

a) - venda de ingressos, inclusive convites ou mesas a não sócios: 
b) - admissão de sócios temporários: 
e) - prática de atividades esportivas por não sócios; 
d) - q!-laisquer outras advindas de não sócios. 

li - os pequenos artífices, como tais considerados aqueles que em sua 
própria residência e sem propaganda de qualquer espécie prestam serviços por con ta própria e sem 
empregados, não se considerando, como tais os filhos e cônjuge do responsável ; 

Ili - as federações, associações populares, círculos operários, sindica-
tos, clubes de mães s clubes recreativos, devidamente legalizados para a prática cie a\ividaClesês~ 

Yortivas realizadas sob a responsabil idade direta dessas entidades; 
IV - as micro empresas, entendidas como tais as pessoas jurídicas e as }}: 

íírmas individuais que obtenham, no ano anterior ao da concessão desse beneficio receJ.!.?_b_r:_uta -~~tal / 
íguel ou iníerior a 50C (quinhentas) Unidades Fiscal de Gurinhém (UFG) , apurndo cõmbase nos valo
res desta mesma níciade no mesmo período da oc~rrência do fato g·erador: 

f 

" 



ãSilftfüMGF ªl'iliif' -r ·ifiiii=a- a 

Prefeitura MuniciRal de 
liFUl N l'Hl É 

COIV1PET~NCIA 
(: l ~ l'"--l .:.· ' ,"\ ~l . :-.: ....... ~ ·. >- j ,\ ~ ' · .l j ~ 1 ·. 

i.....êie··t.,i5i~....,.......iiiiiiiiSõ555-· ,,;;.,,..,;y;fii5JiJNEJt'iõi)ffiíonrii1fl 

Fls.06. 

a) - na apuração da recei ta bruta anuai total da micro empresa devem 
serem computadas todas as receitas da empresa. sem quaisquer deduções, de todos os seus esta
belecimentos, prestadores ou não de serviço-, 

b) - no primeiro ano de atividade, a micro empresa pode usufruir. irnedi-
atamente de forma provisória desse beneficio fiscal se a previsão de sua receita bruta para o período 
entre o in ício de sua atividade e o final do exercício não exceder o limite de que trata este inciso, na 
proporção do número de meses restantes ao fim do exercício; 

c - na hipótese da previsão da receita de que trata este inciso. superar 
o limite estabelecido, o contribuinte perde, imediatamente, o direito à isenção, sujeitando-se ao pa
gamento do imposto atualizado mon~tariamente desde o inicio de sua atividade. 

V - as apresentações de shows e espetáculos culturais realizados ern 
prédios públicos Municipais, Estaduais e Federais, med iante convênio firmado entre a Edilidade e as 
partes interessadas. 

VI - as Empresqs Públicas ou Sociedades de Economia Mista do t\.~un i -

cípio. 

Parágrafo único - As isenções que tratam os incisos 1, IV e VI I deste artigo 
não excluem os contribuintes benefic:;iados da condição de responsáveis pelos tributos que lhes ca i
bam reter na fonte, sob pena de perda dos benefíc'iqs e sem prejL1íz;os das comina~ões legais. 

1 • 

Art.15 - Para a obtenção das isenções de- que se trata o artigo anterior, será 
necessário o reqlJerimento do contribuinte junto a Secretaria Munlcipal de Administração e Finanças, 
nas formas e praz.os que dispuser este Código. 

Art 16 - Fic;am exciuídas da isenção de que se trata o inciso lV, do aríigo 
14, as micro empresas: 

- con.stitu idas sob a forma de sociedade por ações ;. 
li - em que o titular 04 sócio seja pessoa jurídica. ou ainda. pessoa íisi-

ca estabelecida ou domiciliada no exterior; 
Ili - quq participem do ~apita i de outra pessoa juríd ica ressalvados os ín-

vestln1entos provenientes de incentivos fiscais; 
IV - cuj9 titular. sócio ou respectivos cônjuges, participem com mais de 

5,0% (cinco por cento) do capital de outra empresa ou tenham participado de micro empresa que 
tenham perdido o dfr~ito a isenção nos últ imos 05 (cinco) anos ao da constituição dessa, em razão de 
excesso de receita bruta anual total; 

V - qll€1 realizem oper9ções re lativas ?: 
a) - importações de produtos estrangeiros: 
b) - compra e venda, loteamento, incorporação, Joc.;ição, adminisiraçào 

ou construção de imóveis; ; ; . 
e) - armazenamento e depósito de produtos de terceiros: 
d) - seguro e distribuição de títulos e valores irnobí!iários: 
e) - publicidade e propaganda; 
f) - diversões públicas. 
VI - que prestem serviços profissionais de médicos. analistas clinicos. 

dentistas, veterinários. advogados, economistas, geólogos, administradores de empresas , despa
chantes, contadores, engenheiros, arquitetos, urbanistas e outros serviços que sejam assemelhados. 

Art.17 - Perde definitivamente a isenção concedida a micro empresa que: 

v· 
~·· 

,,...,....., ;_ ·
L_l - ... -



COIV'ilPETÊNCH.A 
<:·: 4..l ,--..J r· ' l'\. r.; ..::: .;-.. ; t - ~ 1 1 ~' : 1 1 J 

;r-··a·-.. ~ --...... - .... -.. -5··w ffiWf···a.:::r --;,.., -·· ... -- iiüi=fiiê""i"Fí·M·r .. F5iiõfie•eif!Ki'iwiirnêrm,..,ffii'.iMii"!'"riizriãiMli)füif7ii'R·f-si1M·-·5·· ·- "'fiiiêiií.. -,_, .... =·n*-iii=iêC"i&"Mfhs~ 

Fls.07. 

- se enquadre em uma hipótese de exclusão prevista no élrtigo anterí-
or; 

li - obtenha receita bruta anual total ou superior ao limite de que \rata o 
artigo 14, inciso IV, durante 2 (dois) anos consecutivos ou três alternados. 

SEÇÃO IV 
Dos Contribuintes e Responsáveis 

Art.18 - Contribuinte do ISS é o prestador de serviço e este, é o profissional 
autônomo ou a empresa que exerça, em caráter permanente ou eventual, qualquer das atividades 
constantes do Anexo 1 deste Código. 

ArU9 - Para os efeitos do lSS, entende-se: 

1 - por pessoa: 
a) - a pessoa jurfdica, inclusive a sociedade de fato, que •~xerça ativida-

de econômica de prestação de serviços; 
b) - a firma individual que exerça atividades econômicas de prestação de 

serviços. 
li - por profissional autônomo: 
a) - o profissional liberal, assim considerado aquele que desenvolve ati-

vidade intelectual, de n1ve! universitário ou a este equiparado de forma autônoma·, 
b) - o profissional não liberal ql4e desenvolve atividades de nível nào 

universitário de forma autônoma. 

Parágrafo único - Equipara-se a empresa. para efeito de pagamento de ISS, 
o profissional autônomo que: 

a) - utilizar-se de 02 (dois) empregados a qualquer titulo, na execução 
direta ou indireta dos serviços por ele prestados; 

b) - não comprovar a sua inscrição no Cadastro Fiscal de \SS do Muni-
cípio. 

Art.20 - Considera-se solidariamente responsável pelo imposto o prestador 
de serviço sob a forma de trabalho remunerado, quando: 

l 
Fiscal do ISS do Município: 

rr 
fazê-lo; 

- o prestador de serviço não cornprovar sua inscrição no Cadastrn 

- o prestador de serviço , obrigado a emissão de Nota Fiscal, deixar de 

IH - a execução de serviços de construção civil for efetuada por presta-
dor de serviço com domicílio fiscal fora deste Município: 

§ 1° - Nas hipóteses previstas neste artigo Cé1be ao responsável reter na 
fonte, o valor correspondente ao imposto devido. 

§ 2º - Caso não seja efetuado o desconto na fonte a que está sujeito o res
ponsável ficará obrigado a recolher o valor correspondente ao imposto não descontado, acrescido, 
quando for o caso, de multa, juros e correção monetária. 

··ur-rrnfr 
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§ 3° - Quando o prestador de serviço for autónomo ou empresa de presta
ção de serviços e não estejam inscrito no Cadastro Fiscal de ISS do Município, o imposto ~·~:ía des
contado na fonte, a razão de 5,0% (cinco por cento) do preço do serviço. 

Art .21 ·O titular do estabe!ecimento onde estejarn instalados rn<':iquiné:s e 
aparelhos pertencentes a terceiros, é solidariamente responsável pelo imposto referente é:i exploração 
destes equipamentos. 

Parágrafo único - A condição de solidário de que se trata este artigo com
preende também juros e correção monetária, na hipótese de o imposto vir a ser recolhido com atraso. 

Art.22 - São pessoalmente responsáveis pelos créd;tos correspondentes à 
obrigação tributária resultante de atos praticados com excessos de poderes ou infraçao da lE:i, con
trato social ou estatuto: 

- os diretores, adminis tradores, sócios gerentes ou representantes. de 
pessoas jurídicas de direito privado; 

li - os nrnndatários, prepostos e empregados. 

SEÇÃO V 
Do Local da Prestação de Serviços 

Art.23 - Çonsidera-se local de prestação de serviços . 
- o do estabelecimento prestador, ou, na fal(a do estabelecimento, o 

do domicílio do prestador do serviço; 
li - 9 local onde se efetuar a prestação do serviço. no e.aso de constru-

ção civil. 

SEÇÃO VI 
Da Base de Cálculo e d as Alíquotas 

Art.24 - A base de cálculo do ISS é o preço total do s;:rviço. 

§ 1° - Considera-se preço do serviço, tudo o que for recebido ou devido em 
conseqüência da sua prestação. 

§ 2° - Quando a prestação se verificar através de troca do serviço sem 
ajuste de preço ou o seu pagan1ento for realizado mediante o fornecimGnto de mercadorias, a base 
de cálculo do imposto será o preço do serviço corrente na praça. 

-....-- § 3° - No caso da concessão de desconto ou abatimento sujeito a condição, 
a base de cálculo será sobre o preço do serviço, sem levar em conta a concessão. 

§ 4° - Quando se tratar de prestação de serviços executados por agências 
de turismo, concerr.8ntes à venda de passagens, organização de viagens ou excursões, ficam excluí
das do va lor do serviço, para efeito da caracterízação da base de cálculo do imposto, os valores rela
tivos às passagens aéreas, terrestres e marít imas: os de hospedagem dos viajantes e excursionistas, 
desde que pagos a terceiros, devidamente comprovado. 

§ 5° - Na prestação de serviços referidos nos itens 3·1 e 33 do Anexo 1, a 
base de cálculo é o preço do serviço, deduzidas as parcelas correspondentes: 

r.'1'"""1= L......J-
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- Ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços; 
- Ao valor das sub-empreitadas já tributadas pelo imposto . 

Fls.09. 

§ 6° - Incorporam-se ao preço do serviço os valores acrescidos e os encar
gos de qualquer natureza ainda que de responsabilidade de terceiros. 

Art.25 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a base de cálculo do 
imposto. em até 50% (cinqüenta por cento) . quando para a execução do serviço for empregado rnalst 
ria!, ou utilizado serviço de terceiros já tributado, ou em atenção a relevantes sociais . - -------

Art.26 - Ar> alíquotas do imposto nas atividades em que o preço do serviço 
for utilizado como base de cálculo são as seguintes: 

- 4,0% (quatro por cento), para Execução das obras h1dr<.~ulicas e de 
construção civil e engenharia consultiva a elas relativas; 

!l - 2,5% (dois e meio por cento), para empresas de rádio, jornal e tele-
visão, estabelecimentos que se enquadrem.nos itens 2i, 22, 23 e 24 do Anexo ,;I", parte integrante da 
presente lei, bem corno, para os estabelecimentos de representação comercial ; 

*lll - 2 ,0% (dois por cento), para agências de propaganda. 
tV - 5,0 (cinco por ce(1to), para diver;;ões públicas; 
V - 4,0%, (quatro por cento}, para as demais ativic!ades. 

Art.27 - p imposto devrdo pelo profis~ional autônomo em decorremcia da 
prestação de serviços, sob a formà de trabalho pessoal, será cobrado da seguinte forma: 

- 400% (quatrocentos por 'cento) da (UFG), lançado mensalmente, 
quando se tratar dCil profissionais liberais: 

· li - ~00% (trez.ento? por cento) da (UFG), lançado mensalmente, em 
re lação aos autônomos que exercem atividades Jécnícas de nível médio, inclusive despachante, cor
ret9r, representante, agente, cabeleireiro, decorados, fotógra fo, leiloeiro, motorista, parteira, puplicilá-
rio ,, redator, repórt~r. tradutor. intérprete; : 

· Ili - ~00% (duzento? por cento) dá (UFG), lançado mensalmente, ern 
relação aos autônomos cujas ativjdades não estejam enquadradas nos itens anteriores. 

Art.28 - Quando os serviços a que se refere os itens 1, 4, 7, 24 , 51. $8, 90, 
91 do Anexo " l", fowm prestado~ por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma prevista 
no ''caput" do artigo anterior, calculado em relação a cada profissional habilitado. sócio empregado ou 
não que preste s.ervíço em noma da sociedad~, embora assumindo responsabii1dade pessoal nos 
termos da lei aplicável: · 

§ 1° - O disposto neste' artigo não se f.lplíca a socíedaçJe em que exista . 

- sócio nao habilíiado ao exercicio da aiividad c~ desenvolvida peia so-
ciedade: 

li - sócio pessoa jurídica; 
Ili - a utilização de serviços de terceiros pessoa jurídica, re lativos ao 

exercício da atividade desenvolvida oela sociedade; 
IV - ta~bérn o exerc\cio de atividades não previstas nos itens especi{i-

cados deste artigo. 

§ 2º - Ocorrendo qualquer àas t1ipóteses previstas nos incisos 1, li , Ili e I"'. do 
parâgrafo anterior a sociedade pagará o imposto, lendo como base de cálculo o preço do serviço, 
observada a respectiva alíquota. 

i ... _ . .... --
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Art.29 - Quando o serviço for prestado por profissional autônomo que não 
comprove sua inscrição no Cadastro Fiscal do ISS do Município, o imposto será descontado na fonte, 
na forma prevista no § 3° do artigo 20. 

Art.30 -As informações individualizadas sobre serviços prestados a tercei
ros, necessários a comprovação dos fatos geradores citados nos itens 94 e 95 do Anexo 1 serão 
prestados pelas instituições financeiras na forma prevista pelo Inciso li, do artigo 197, da lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1986, do Código Tributário Nacional, (Bancos, Casas Bancárias, Caixa Econômi
cas e demais Instituições Financeiras). 

Art.31 -A base de cálculo.do imposto poderá ser arbitrada pela autoridade 
fiscal quando: 

· 1 - os registros fiscais e contábeis, bem como as declarações ou docu-
mentos fiscais exibidos pelo sujeito passivo ou pelo te~ceiro obrigado, sejam omissos ou não mere-

· çam fé; 
li - o contribuinte responsável, após regularmente intimado, recusar-se -

a exibir à fiscalização os elementos necessários à comprovação do valor dos serviços prestados; 
Ili - o contripuínte não possuir ou deixar de exibir os livros ou documen-

tos fiscais em razão de perda ou extravio; 
. IV - for comprovada a existência de fraude ou sonegação evidenciada 

pelo exame dos livros ou documentos fiscais, ou comerciais, exibidos pelo contribuinte, ou quando 
constatada por , qualquer outro meio diréto ou indireto de verificação; 

V - o contribuinte reiteradamente d~xar de cumprir as obrigações aces-
sórias previstas na legislação vigente; · 

VI - o prestador de serviço não estiver devidamente inscrito no Cadastro 
Fiscal de ISS do Município . 

Art.32 - Verificadas as ocorr~ncias do artigo anterior, a autoridade fiscal ar
bitrará a base de cálculo do imposto, levando em consideração: 

1 - a some das despesas relativas ao período imediatamente anterior 
àquele em que a base d~ cálculo do imP.osto está senc;io arbitrada, com: 

a) 
b) 
e) 
d) 
li 

- materiais consumidos ou aplicados; 
- saléricis pagos a pessoal; 
- aluguel de bens imóveis; 
- administração, bem como financeiras e tributárias; 
- a receita do mesmo período no exercício anterior. 

§ 1° - Na impossibilidade d~ se efetuar o arbitramento na forma previstas 
nos incisos t e li deste artigo, consider~r-se-ão para apuração da receita, isolada ou cumulativamente, 
os seguintes elementos: 

a) - os recolhimentos efetuados no período, por outros contribuintes que 
exerçam a mesma atividade em condições semelhantes; . . . 

b} • as condições peculiares ao contribuinte e a sua at1v1dade econôm1-

ca; 
- os preços correntes no Município, na época a que se referir o arbi-e) 

tramento. 

. § 2º - Os valores de que tratam, respectivamente, os incisos 1 e 11 e o § 1 º. 
alínea "e", deste artigo, serão atualizados monetariamente com base nos índices fixados pelos órgãos 

federais competentes. ·=r :ra7TT--···r··rwrnramiii 
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SEÇÃO. VII 
Da Estimativa 

Fls.11. 

Art.33 - O contribuinte poderá recolher o imposto por estimativa, a critério da 
autoridade competente quando: · 

1 - se tratar de atividade exercida em caráter provisório; 
li - o contríb4inte não tiver condições de emílir documentos fiscais; 
Ili - se tratar çte contribl.\inte ou grupo de contribuintes cuja espécie, mo-

dalidada ou volume de negócios ou atividades aconselhem tratamento fiscal específico. 

Parágrafo único - Considera-se atividade exercida em· caráter provisório, 
aquela cujo exercício seja de natureza t~mporária e esteja vinculada a fatores ou acontecimentos 
ocasionais ou excepcionais. 

Art.34 - Na fixa~o da base de cálculo do imposto por estimativa levar-se-á 
em conta os seguintes elementos: 

1 - o preço corrente do serviço na praça; 
li - o tempo de duração e a natureza específica da atividade; 
Ili - o valor das despesas gerais do contribuinte, durante o período con- · 

siderado para cálculos de estimativa. 

Parágrafo única - Nos casos d~ enquadramento do contribuinte com ativida
de de caráter provisório ou no exercício de seu primeirp ano de atividade, considerar-se-á apenas o 
preço do serviço. 

Art.35 - Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa poderão re
clamar do Vfllor estimado no prazo de 30 (trinta} dias, contados da data de notificação do lançamento. 

Art.36 - O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa poderá, a 
critério do ~ecretário Muhicípê)I de Administração e Finanças, ser feito individualmente, por categoria 
de contribuintes ou grupos de atividade c-rconõmica: 

§ 1º - A autori<;lade referida no "caput" deste artigo poderá, a qualquer tem
po, suspender a cobrançéj do imposto por estimativa, de modo individµal ou geral, bem como rever os 
valores estimados para determinado período e, se for o caso, reajustar as parcelas mensais subse
qüentes à revisão. 

. § 2º - Quando o enquadramento do contribuinte ou do grupo de contribuin-
tes de uma mesma atividade, no regimá de estimativa. será fixado o prazo de sua aplicação. 

SEÇÃO VIII 
Do Lançamento 

Art:37 - O lançamento do imposto será feito: 

- mensalmente, quando: 

a) - a base de cálculo for o preço do serviço, através de dedarnção do 
contribuinte, mediante registro nos livros e documentos fiscais e contábeis, sujeita a posterior homo
logação pelo Fisco; 

waãr RFPWFZ 



Prefeitura Munh::i1!,_al de 
GUl'FUiNHE 

C:OIVllP'ET~NCllA 
1:: < ) r.J J • J ~\. "'-; (.": ""' t · • l 1 1 Ll J l t. l 

rr--·-- - e=r·&z-m=zm·-y .. ·-·--··· .. -·- :m: wii+ ·r v,zae··s ... - -r-"T,-R77.--F. si"Effi'jõjõ§ffi ª --r-1•8iiiü ·rz:- miiW'flW -mr-- ·-

Fls.12. 

b) - se tratar de sociedade de profissionais, objetivando o disposto no 
artigo 28, sujeito a posterior homologação pelo Fisco; 

· e) - por estimativa, de offcio, observado o disposto no artigo 31, incisas 
1, 11, Ili. IV, V e VI. 

li - anualmente em épocas fixadas pelo poder executivo .no caso das 
atividades referidas no artigo 26, incisos 1, li, Ili, IV e V. 

Art.38 - Os lançamentos relativos a períodos fiscais anteriores, com aplica
ção de penafídades cabíveis, serão feitos: 

1 - de ofício, através do auto de infração; 
li - através de denúncias espontâneas de débito, feita pelo próprio con-

tribuinte, observando o disposto no artigo 8°. 

SEÇÃO IX 
Do Recolhimento 

Art.39 - O recolhimento do imposto será efetuado nos órgãos aírecadado
res, através do Documento de, Arrecadação Municipal - DAM, em modelo aprovado pelo Chefe do 
Poder Executivo, através de Decreto, nos seguintes prazos: 

- mensalmente, nas datas fixadas pela Secretaria Municipal de Admi
nistração e Finanças, nas hipóteses do artigo 26, quando se tratar de imposto descontado na fonte; 

li - anualmente nas datas fixadas pela Secretaria Municipal de Adrni·· 
nistração' e Finanças, no caso do artigo 26. exceto o inciso IV, e artigo 27; 

Ili - 24 {vinte e quatro) horas, após ocorrido o fato ger~dor, quando se 
tratar de diversões públicas, conforme di~posto no artigo 26, inciso IV, cujo prestador de serviço não 
tenha domicílio neste Município: 

. § 1° - O recolhimento do imposto descontado na fonte, ou em sendo o caso, 
a importância que deveria ter sido descdntada, far-se-á em nome do responsável pela retenção, ob
servando-s(? quanto ao prazo de recolhirnento, o disposto no inciso l deste artigo. 

§ 2° - Independentemente dos crítéríos estabelecidos nestEl artigo, poderá a 
autoridade competente, atendendo à peculiaridade de cada atividade: e às conveni~ncias do Fisco e 
do contribuinte, adotar outras modalidadys de recolhimento, inclusive em caráter de substituição. 

Art40 - Consideram-se contribuintes distintos, para efeito de pagamento do 
imposto, os que, emborçi no mesmo local, com idêntico ramo de atividade ou não, pertençam a dife
rentt:1s empresas. 

Art.41 - São responsáveis pelo pagamento do ISS. qualificados como subs-
titutos tributários: 

1 - em relação aos serviços que lhe forem prestados sem comprovação 
de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes do ISS, ou emissão de nota fiscal: 

nharia; 

a) 
b) 

- as pessoas fisicas ou jurídicas; 
- o proprietário do imóvel, pela execução material de projeto de enge-

b) - as entidades esportivas, os clubes sociais e as empresas de diver-
sões públicas, inclusive teatros; · 
wmxnrzr E Ri'íl ,~ir"m;;arrcw727ZWZ?fE *#jijjiiMffMji57#i?i n••fts··-i7ws~ ~5Dôí'.#'iiãfür~ãiiUMW8ifff#i~ci5iri5iiül~·-
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- os condomínios residenciais ou comerciais; 
- as associações com ou sem fins lucrativos, de qualquer finalidade. 
- em relação a quaisquer serviços que lhe sejam prestados: 
- as pessoas jurídicas beneficiadas por imunidade ou isenção tributá-

b) - as entidades ou órgãos da administração direta, autarquias, funda
ções, empresas públicas e sociedade de economia mista do Poder Público Federal, Estadual e Muni.
cipal. 

Ili - as empresas de construção civil, em relação aos serviços subem-
preitados; 

!V - as empresas locadoras de aparelhos ou máquinas fotocopiadoras 
tipo xerox e semelhantes, em relação aos locatário$ que utilizem tais aparelhos para serviços remu-
nerados relativos à emissão de cópias para terceiros. . 

Parágrafo único ~ A fonte pàgadora dos serviços é obrigada a dar ao contri
buinte, documento comprobatorio do valor da retenção do imposto sobre serviços e recoihê-los no 
prazo fixado no calendário fiscal. 

Art.42 - Considera-se devido o imposto: 

1 - para as empresas enquadradas no incisos 1, li, Ili e V, do artigo 26, 
a partir do dia 1 O (dez) do mês seguinte ao da ocorr~ncia do fato gerador; 

li - para os contribuintes definidos nos incisos 1, I! e Ili, do artigo 27, nos 
prazos fixados no calendário fiscal do Município; 

Ili - do recebimento do aviso de crédito, para os contribuintes que pa-
gam o imposto sobre comissão; ; 

IV - da emissão da fatura ou do título de crédito que a dispensa. 

SEÇÃO X 
Do Documento Fiscal 

Art.43 - Os contribuintes do imposto ficam obrigados a manterem a escrita 
fiscal destinada ao reQistro dos servifls prestados, ;ainda que não tributados. 

· 1 Art.44 - Ficam instituídos o Livro de Registro do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, a Nota Fiscal de? Serviços e a Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços.· 

Parágrafo único - É facultado ao Poder Executivo instituir outros livros e do
cumentos fiscais para controle da atividade do contribuinte. 

Art.45 - O Poder Executivo baixará ato estabelecendo os modelos dos li
vros notas fiscais e demais documentos a serem obrigatoriamente utilizados pelos contribuintes, 
dev~ndo a escrita fiscal ser mantida em cada um dos seus estabelecimentos ou, na falta desses, em 

seu domicílio. 

Art.46 - Os livros e documentos fiscais, que são de exibição obrigatória ao 
fisco, não poderão ser retirados do estabelecimento sob qualquer pretexto. 

- . .. . . . . ~ 1.Q,. - Çon~Jcle[.~.ITJ~~ r@iirª)tQij_ çsJiyro$ ·il~Q~jl~(l:tQs G!Jj.Dl.Ssf PrE!.íD. ~Xi~t;". 
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§ 2° - A impressão, autenticação e utilização dos documentos fiscais ele que 
trata o artigo 44, dependerá de normas regulamentadoras baixadas pela Secretaria Municipal de Ad
ministraç<3o e Finanças. 

§ 3° - Quando a prestação de serviços do contribuinte for eventual ou não 
constar de sua ficha cadastral é obrigatório o uso do documentário fiscal. 

Art.47 - Compete ao Poder Executivo, através de ato administrativo, permitir 
a dispensa de impressão e autenticação dos livros e notas fiscais, bem como a de sua escrituração 
ou emissão. 

Art.48 - Poderá o servidor fisçal utilizar outros documentos que considerar 
necessário para o bom desempenho da ação fiscalizadora. 

SEÇÃO XI 
Das Infrações e. Penalidades 

Art.49 - São infrações as situações a seguir indicadas e passíveis de apHca
ção das seguintes penalidades: 

- no valor de 20% (vinte por cento) da (UFG), por cada nota fiscal ou 
nota fiscal/fatura de Presta~o çie serviços, emitida sem esta esteja devidamente autenticada pela 
autoridade fiscal competente; 

li - no valor de 50% (cinqüenta por centq) da (UFG), pela falta de decla-
ração do contribuinte quando não tenha exercido atividade tributável, por mês não declarado; 

Ili - no valor da 01 (uma) (UFG}, por cada nota fiscal ou nota fi scal/fatura 
de prestação qe serviços não entregue ao tomador do serviço; 

IV - no valor de 100% (cem por cento) do. tributo corrigido, quando: 
a) - ocorrer a falta de retenç.ão na fonte, quando obrigatória; 
b) - ocorrer a falta de declaração, após o prazo, dentro do mês d0 ven-

cimento do imposto. 
e) 

do vencimento do imposto; 
- ocorrer a falta da declaração após o primeiro dia do mês seguinte ao 

V - no valor de 08 (oito) (UFG), pelo exercício de atividade por contri-
buinte de reduzido movimento econõmico ou por profissional autônomo ser.n inscrição no Cadastro 
Fiscal do ISS do Munícíp'io; ·-· 

VI - no valor de 30 (trinta) (UFG), quando ocorrer: 
a) - a falta do: livro de Regis'tro do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza; 
b) - a falta de escrituração cjo livro de Registro do Imposto ou o seu uso 

sem a devida autentica~o pela autoridade competente. 
Vil - no va!or de 80 (oitenta) (UFG), quando ocorrer: 
a) - o funcionamento de empresa de prestação de serviços sern registrn ,,\ · 

no Cadastro Municipal de Contribuintes do ISS; 
b) - embaraço a ação fiscal. 
VIII - no valor de 200% (duzentos por cento) do tributo corrigido, quando 

. ' ) 
ocorrer: r ·· '!l · \ . 

a) - a retenção na fonte" sem o recolhimento ao Tesouro Municipal; , \ 
b) - a "sonegaçãó vefl'frêadâ- em face do documento, exame de escrita 

mercantil e/ou fiscal ou elementos de qualquer natureza que a comprove. 
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§ 1 º - Na reincidência de infraç.ão decorrente de obrigação acessória a multa 
será aplicada em dobro. 

§ 2º - No concurso de infrações, as penalidades são aplicadas conjunta
mente, uma para cada infração, ainda que capituladas no mesmo dispositivo legal. 

CAPÍTULO Ili 
Dos Sistemas Especiais de Tríbutação 

SEÇÃO 1 
Das Empresas de Hotelaria 

Art.50 - As Ernpresê;l.s de Hotelaria devidamente cadastrada na Empresa 
Brasileira de Turismo - Embratur e Conselho Nacional de.Turismo que vierem a se implantar no Muni
cípio a partir da vigência deste Código, pagarão 50%. {cinqüenta por cento) do ISS, incidentes sobre a 
construção, a título de incentivos ao turismo. 

Art .51 - Os incentivos de que se trata o artigo anterior, serão outorgados 
exclusivamente a empreendimentos hoteleiros que satisfaçam os incisos ll , IV, V e VI, do artigo 2º, do 
Decreto Federal de nº 63.067, de 3110711970. 

Art.52 - Perderá o direito aos incentivos concedidos pelo presente Código, 
aqueles que não concluírem a implantação de seus empreendimentos no Municfpio, no prazo de 02 
(dois} anos, apó? o deferimento do incentivo por Decreto do Chefe do Poder Executivo. 

Art.53 .: Os hotéis de que trata o ar;tigo 50, gozarão de um incentivo fisCéil de 
50.% (cinqüenta por cento) do valor do Imposto Sobre Serviços - ISS, referente a sua atividade hote
leira, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir da data do início do funéionamento e será concedido a 
partir do deferimento do pedido fonilu\ado pelo contribuinte, mediante Decreto do Chefe do Poder 
Fxecutivo. · 

Parágrafo único - Rara que a empresa goze do incentivo de que se trata 
este artigo é necessário que $Çltisfaç..a o disposto nos artigos 51 e 52 deste Código. 

Art.54 • Incorrerá na perda automática e total do incentivo. o empreendi
mento hoteleiro beneficiado que: 

- não recolher na forma prevista neste Código o ISS, relativamente a 
03 (três) períodos fiscais consecutivos, ou nao, de um mesmo exercício; 

li - deixar da rE)ter e recoiher, no prazo legal, o ISS, quando cabível: 
111 - cometer crime de sonegação fiscal. 

SEÇÃO li , . 
Das Empresas do Ramos de Hospitais, Casas de 'Saúde, 

Maternidades e Pronto Socorro 

Art.55 - Os Hospitais, Casas de Saúde, Maternidades e Pronto Socorro, pa
garão o ISS sobre 50% (cinqüenta por cento) do valor total do faturamento, aplicando-se a aliquota 
referente ao inciso V, do artigo 26, deste Código. 

Art.56. As empresas de que se trata o artigo anterior ficam ?brigados_ ~i es
crituração do Livro de Registros de Prestação de Serviços, que será efetuado da seguinte maneira: 
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- na coluna "preço do serviço", será registrado o valor total (receita 
bruta) do serviço; 

11 - ria coluna ''valor do material aplicado" será registrado o valor corres-
pondente ao incentivo fiscal concedido; 

Ili - na coluna "valor tributável", será registrado o valor correspondente a 
50% (cinqüenta por cento) sobre o qual incidir;à o ISS. 

CAPITULO IV 
Das Obrigações Acessórias 

SEÇÃO 1 
Das Disposições Gerais 

Art.57 - Ficam todçis as pessoas físicas ou jurídicas. contribuintes ou res
ponsáveis por tributos municipais, inclusive as imun~s ou isentas e que participem direta ou indireta
mente de atividades relacionadas à prestação de serviços, obrigadas ao cumprimento das obrigações 
acessórias previstas neste Código e legislçição pertinente, salvo expressa determinação legal em 
CQntrário. 

Art.58 - As obrigações acessórias previstas neste capítulo e em legislação 
pertinente, náo excluem outras de caráter Q.eral comuns aos demais trib1.üos de que se trata este C6- · 
digo. · 

_., Art.59 - Os contribuintes poderão serem autorizados a utilizar regime espe-
qial para a emjssão 4 scrituração de livros e documento_s fig~ais. , ·- · · ··· - -

. -~- ·-·- . --- -~ ... - .,.,} 

Parágrafo único - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, poderá autorizar a centralização e o recolhimento do ISS em um dos esta
belecimentos que o contribuinte mantenha no Município. 

TITULO li 
Do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 

SEÇÃO! 
Do Fato Gerador e Não Incidência 

Art.60 - O Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de direitos a ele 
relativos tem como fato gerador: 

1 - a transmissão Inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso de sua 
propriedade ou de domíní~ útil de bens cfe imóveis, por natureza ou acessão física, cpmo áefinidos na 
Lei Civil , entre outras conseqüências de: 

a) - compra e venda pura ou com cláusulas especiais; 
b) - aírematação ou adjudicação; . 
e) - mandato ou causa própria e seus estabelecimentos, quando o ins-

trumento contiver os requisi \os essenciais à compra e venda; 
d) - permuta ou da ação em pagamento; . _ _ 
e) - o excesso de bens imóveis sobre o . valor ~o qu1nhao da rneaçao 

partilhado ou adjudicado nas separações judiciais, a cada um dos cônjuges, independente de outros 
valores partilhados ou adiudicados, ou ainda dívida do casal; 

·f) - a diferença entre o valor da quota-parte material recebid? por_ um ou 
mais condôminos, na divisão para extinção de condomínios, e o valor de sua quinta parte ideal, 
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g) - o excesso de bens imóveis sobre o valor do quinhão hereditário ou 
da meaçáo partilhado ou adjudicado a herdeiros ou meeiros; 

h) - a transferência de direítos sobre construções existentes em terreno 
alheio, ainda que feito ao proprietário do sofo. 

li - a transmissão Inter-vivos, a qualquer título por ato oneroso, de di-
reitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia como definidos na Lei Civil; 

li! - a cessão de direitos por ato oneroso relativo às transmi.ssões reíeri-
das nos incisos anteriores. 

Art.61 - O ITB! não incide sobre a transmissão dos bens ou dil'eitos referi
dos no artigo anterior, quando: 

- efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em 
pagamento de capital nela subscrito; 

li - decon-entes da incorporaçáo, fusão, cisão ou exlinçêo da pessoa ju-
rfdica. 

Parágrafo único - O ITBI não incide sobre a transmissão aos mesmos alie
nantes, de bans e direitos, adquiridos na hipótese do inciso 1 deste artigo, em decorrência de sua 
desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. 

Arl.62 - O disposto no artigo anterior .não se aplica quando a pessoa jurídi
ca adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou 
a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 

§ 1° .:. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste 
artigo quando, mais de 50% (cinqüenta ppr cento) da r~ceíta operacional da pessoa jurídica adqui
rente, nos 02 (dois) anos ante~iores e nos 02 (dois) anos subseqüentes à. aquisiÇ<'3o decorrer de tran
sações mencionadas neste artigo. 

§ 2° - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisi
ção, ou menos de 02 (dois) anos antes delas, apurar-se-á a preponderância refericla no parágrafo 
anterior, lev<:indo em conta os 03 (trés) prímeiros anos seguintes à data de aquisição. 

§ 3° - Verificada a preponderância referida neste artigo, tornÇ)r-se-á devido o 
ITBI, nos termos da lei vigente, à data da aquisiç.ão, sobre o valor do bem ou direito nessa data. 

§ 4º - O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direi
tos quando realizada em c~)íljunto com a 9a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. 

SEÇÃO li 
Oo Sujeito Pa:,;slvo 

Art.63 - Contrib~inte do ITBI é :o adquirente d:e bens ou direitos e no caso da 
cessão de direitos, o cedente 

Parágrafo único - São solidariamente responsáveis pelo pagament~ do im
posto devido, os alienantes, cessionários, tabeliães e serventuários de ofício, nos atos que 1nterv1e
rem ou pelas omissões que forem responsáveis. 
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SEÇÃO Ili 
Da Isenção 

F!s.18. 

Art.64 - É isenta do imposto a primeira transmissão da habitaçáo popular 
destinada a moradia do adquirente desde que outra não possua no seu nome ou no nome elo outro 
cônjuge, no território de seu domicílio. 

"habitação popular": 

renta metros quadrados); 

pular. 

Parágrafo Único - Para fins do que se trata este artigo, caracteriza-se como 

li 
Ili 

- O imóvel que tem área de construção igual ou inferior a 40 m2 (qua·· 

- O imóvel cujo valor venal não ultrapassar a 500 (quinhentas) ( UFG); 
- O imóvel ~ujo o acabamento seja de baixo padrão e tipicamente po-

. SEÇÃO IV 
Da Base de Cálculo, Avaliações e Aliquotas 

Art.65 - A base de cálculo do ITBI é: 

- nas transmissões em geral , a título oneroso, o valor venai dos bens 
ou direitos transmitidos, desde que com eles concorde a autoridade fiscal tributária; 

li - na arrematação judicial ou administrativa, adjudicação, remissáo ou 
leilão, o preço do maior lance, quando a transferência, do domínio se fi;rnr para o próprio arremate; 

Ili - nas tranpferências de domínio, em açbio judicial inclusive declarató-
ria de usucapião, o valor real apurado; · 

IV - nas açõas em pagarn~nto, o valor venal do imóvel dado para so!ver 
os débitos, não importando o montante d13stes; 

V - nas permutas, o valor venal de cada imóvel permutado; 
VI - na insti(urção ou extinção de fideicomisso e na instituição de usu-

fruto, o valor venal do imóvel, apurado no momento de sua avalíaçfáo, quando da instituiçào ou extin-
ção referidqs reduzido a íl')etade; · 

Vil - na transmissão do domínio útil, o valor do direito transmitido; 
VIII - nas cessões "inter-vivos" de direitos reais re lativos a imóveis, o valor 

venal do imóvel no momento da cessão; ; · ' . 
IX - no resg.ate da enfiteuse, o valor pag6, observada a Lei Civil. 

Parágrafo único - Nas arrematações judiciais, inclusive adjudicações e re
missões, a base de cálculo não poderá ser inferior ao valor da avaliação, judicial e, não havendo esta, 
ao valor da administrativa. 

Art .66 • O valor venal, exceto os casos expressamente consignados neste 
Código ou em lei específica, será o decorrente da avaliação de iniciativa da autoridade fiscal tributá
ria, ressalvado o contribuinte o direito de requerer avaliação contradiiória, administrativa ou judicial. 

§ 1° - A autoridade tributária utilizará tabelas de preços para aval iação dos 
imóveis, cujos valores servirão de teto mínimo, ressalvada a avaliação contraditória . 

§ 2º - As tabelas referidas no parágrafo anterior, serão elaboradas éonsíde
rando, dentre outras, os seguintes elementos: 

11111 ... 1 1 ' 1. 3 . • 
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- preços correntes das transaç.ões e das ofertas de venda no merca-

- custos (je construção e reconstrução; 
- zona em que se situe o imóvel; 
- outros critérios técnicos. 

Art.67 - Apurada a base de cálculo, o ITBI será calculado mediante a aplica
ção das seguintes alíquotas: 

1 - Nas transmissões relativas ao Sistema Financeiro de Habitação a 
que se refere a legislação específica: 

a) - 1,0 (um por cento), sobre o valor efetivamente financiado; 
b) - 2,0% (dois por cento), sobre o valor restante. 

li - nas deméliS transmissões a título oneroso, 3,0% (três por cento). 

SEÇÃO V 
Dos Contribuintes e Responsãveis 

Art.68 - São contribuintes do ITBI: 

1 - nas transmissões, por ato oneroso, o adquirente; 
li - nas cess()es de direito, o cessionário; 
Ili - nas permutas, cada um dos permutantes. 

Art.69 - Respondem solidariamente pelo pagamento do ITBI devido: 

1 - o transmitente; 
li - o cedente; 
Ili - os tabeli~es, escrivães e demais ~erventuárlos de ofício , relativa-

mente aos atos por eles ou perante eles praticados, em razão do seu oficio, ou pelas omissões de 
que forem responsáveis. 

SEÇÃO VI 
Do Lançamento e Pagamento 

Art .70 - O ITBI será lançado através de Guia de Informações ou Documento 
de Arrecadação Municipal, que disporá ainda sobre a forma e o local de pagamento. 

Art.71 - O ITBl será pago: 

- antecipadamente. até a data da lavratura do instrumento hábil que 

servir de base à transmissão; 
li - até 30 (trinta) dias, contados da data de decisão transitada em jul-

gado, se o título de transmissão for decorrente de sentença judicial. 

Art.72 - O ITBI será restituído, no todo ou em parte, nas seguintes hipóte-

ses: 
- quando não se realizar o ato ou o contrato em virtude do qual hou-

ver sido pago; 

' . . 
. . 
1 

f 1 
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li - quando decíarada a nulidade do ato ou contrato em virtude do qual o 
imposto houver sido pago em decisão judicial passado em julgado; 

li! - quando for reconhecida, posteriormente ao pagamento do imposto, 
a não incidência ou o direito à isenção; 

IV - quando o imposto houver sido pago a maior. 

SEÇÃO Vlf 
Das Infrações e Penalidades 

. . . . Art.73 - São passíveis de multa de 100% (cem por cento) do valor do ITBI, e 
nunca inferior a 50 (cinqüenta) (UFG). os tabeliães, escrivães e oficiais de registro de imóveis quando 
lavrarem registro ou averbação de atas, escrituras, contratos ou título de qualquer natureza, sem a 
prova do pagamento do imposto. · . 

Art. 7 4 - São infrações as situações a seguir indicadas, sujeitando o infrator 
as seguintes penalidades: 

1 - multa de 100% (cem por cento) do tributo corrigido, quando ocorrer: 
a) - ações ou omissões que induzam a falta de lançamento do imposto; 
b) - ações ou omissões que resultem em lançamento de valor inferior ao 

real da transmissão ou cessão de direitos. 
li - multa de 50% (cinqüenta por cento) do tributo corrigido quando ocor-

rer infração diversa das tipificadas nas alíneas do inciso anterior. 

SEÇÃO VIII 
Das Obrigações dos Serventuários de Oficio 

Art. 75 - Os Serventuários de Ofício que tiverem de lavrar instrumentos 
translativos de bens e de direitos sobre imóveis, de que resulte a obrigação de pagar o ITB~ . exigirão 
que lhes seja apresentado o comprovante do seu recplhirnento ou do reconhecimento da não inci
dência ou do direito a isenção, conforme o disposto na legislação pertinente. 

parágrafo único - Serão transcritados nos 'instrumentos púbiicos, quando 
ocorrer a obrigação de pagar o imposto antes de sua lavratura, elementos que comprovem esse pa~ 
gamento ou reconhecimento da não incidência ou isenção. 

Art. 76 - Nas trpnsações em que figurem como adquirente, ou cessionário, 
pessoas irnunes ou ísent9s, a comprovação do pagamento do imposto será substitufda por certidão, 
expedida pela autoridade'fiscal , como sé dispuser em êto do Poder Executivo. 

TÍTULO Ili 
Do Imposto Predial e T~rritorial Urbano - IPTU 

SEÇAO 1 
Da Inscrição no Cadastro Imobiliário Municipal 

Art.77 - Seráa obrigatoriamente inscritas no Cadastro lmobi.liário Munidpal, 
todos os imóveis existentes nas Zonas Urbanas do Município, ainda que sejam benef1c1adas por tmu

nidade ou isenção do IPTU. 
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§ 1° - Para efeitos tributários a inscrição de cada imóvel constituído de ter
reno com ou sem edificação, será única, não importando o seu uso. 

§ 2° - Para a caracterização, deverá ser considerada a situação da fato do 
imóvel, coincidindo ou não a da descrição contida no respectivo título de propriedade, domínio ou 
posse. 

§ 3° - No caso da não coincidência, o fato será comunicado ao órgão muni
cipal competente para as devidas anotações. 

Art.78 ·A inscrição cadastral do imóvel será promovida, de forma exclu
dente, na seguinte ordem: 

- pelo proprietário, pelo titular do domínio útil ou pelo detentor da pos-
se; 

li - pelo enfiteuta, ·usufrutuário, ou judiciário; 
Ili - pelo inventariante, sfndico, liquidante ou sucessor, nos casos ~a 

unidade imobiliária pertencente a espólio. massa falida, massa liquidante ou sucessora; 
IV - pelo ~mpromissáriQ, vendedor ou comprador, quando se tratar de 

compra e de venda; 
,V - pelo ocupante ou posseiro de unidade imobiliária da União, Estados, 

Distrito Federal ou Muniçfpíos; 
VI - de ofício, através de auto de infração ou autoridade tributária . • 

§ 1° - A inscrição da unidade imobiliária no Cadastro lmobfliário Municipal, 
será efetuada através de petição, cons~ando as áreas. do terreno e da edificação, o uso, as plantas de 
situação e localização, o título de propriedade, domínio ou posse e outros elementos exigidos em ato 
administrativo do Poder Executivo. · 

§ 2º - As alterações relativ~s ã propried~de, ao domínio útil, à posse do 
imóvel, as característieé4S físicas e ao uso serão comunicadas a autoridade fiscal tributária que fará as 
devidas ~notações no Cadastro lmobiljário Municipal. · 

§ 3° - A comunicação das alterações ocorridas na unid~de imobiliária, por 
iniciativa ,do contribuint~ se implicar n~ redução ou i~enção do imposto só será admitida mediante a 
comprovação do erro em que se fundéJmentou o lançamento. : . , 

§ 4º -Toda yez que ocorrer alteração de logradouro promovida pelo, Poder 
Público, fica o órgão competente obrigado ~ deixar fazer o lançamento de ofício que passa a vigorar a 
partir do exercício seguinte, notificandp o contribuinté . 

' 4 ' J 

§ 5° - Poderá o Poder Executivo promover o cadastramento da unidade 
imobiliãria ex-ofício, quando a realização de revisão "in-loco" para efeito de recadastramanto. 

Art. 79 - Quando o terreno e a edificação pertencerem à pessoas diferentes, 
far-se-á, sempre, a inscrição em nome do proprietário da edificação anotando-se o nome do proprie
tário do terreno. 

§ 1° - Não sendo conhecido o proprietário do imóvel, promover-se-á a ins
crição em nome de quem esteja no uso e gozo do mesmo. 

§ 2º - Quando ocorrer o desaparecimento da edificação, o terreno .será lan
çado em nome do seu proprietário, conservando-se para a área correspondente o mesmo numero de 
registro da inscrição. 

7T7 **' zmznzrm-
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§ 3º - As retificações de nome e de proprietário, em conseqüência da apli
cação do § 1° deste artigo, poderão ser precedidas mediante prova de propriedade, domínio útil ou a 
posse do bem imóvel, alvará de licença nara construção e outros documentos especificados em re-
gulamento. · . 

Art.80 - As edifiçações realizadas em desobediência às normas vigentes, 
serão inscritas e lançadas para efeito de incidência do imposto. , 

Parágrafo único - A inscrição e os efeitos tributários referidos neste artigo 
não criam direitos ao proprietário, ao titul(;lr do domínio útil ou ao detentor da posse a qualquer título, 
bem como íJªº exclui o direito do Município promover a adequação da edificação as normas legais, 
sem prejufzçi das demais medidas a inscrição ou a anotação das alteraç6es do imóvel no cadastro, 
não tiverem sido providenciadas . 

. f>irt.81- Na inscrição da uni~ade imobiliária, sçirá considerado como domicílio 
tributário. 

: 1 - no caso de terreno sem edificações, p qu13 for escolhido e informado 
pelo contribuinte; 

li - no casa de terTeno com edificação, · o local onde çistiver situada a 
unidade imobiliária ou o endereço dE? opção do contribuinte. 

Art.82 - O cenc~lamento da inscrição cadastral da unidadt? imobiliária, dar
se-á mediarite petição ençaminhada pelo contribuinte e será efetuado somente nas seguintes concji-
ções: · · · • · · 

· 1 - erro de jançamento qye justifique o cancelamento; 
. IJ - rememqramento de lotes em loteamento já aprovado e inscrito, após 

o despachq do órgão competente; · , : · 
. ~ 1:11 - remem~ramento de uiiidades imobíli'árías autônomas inscritas, ap9s 
despacho do órgão comp~tente . . 1 

IV - alteração de unidades imobiliárias autônomas que· justifique o can-
celamento, após despacho. 

Art.S3 - Quando ocorrer demolição, incêndio ou qualquer causa que impor
. te em desaparecimento da benfeitoria, sempre será mantido o mesmo número de ln!ilcri9ão, t:;iem 
como nos casos de extinção de aforamento, arrendamento ou qualquer ato que tenha motivado o 
desmembramento do terreno. 

Art.84 -A unidade.imobiliária que se limita com mais da um logradouro será 
lançada, para efeito do pagamento do imposto, pelo logradouro mais valorizado, independentemente 
do seu acesso. · 

J - ...... .~. -. . I • . 
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SEÇÃO li 
Do Sujeito Passivo 

• . , ·. ~rt.87 - Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu do-
m1~10 ut1I ou o seu possuidor a qualquer título, o qual será notificado do lançamento pelo Poder Exe-
~~ ~· 

. § 1° - Quando do lançamento, podem ser considerados responsáveis pelo 
imposto qualquer dos possuidores diretos ou indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos 
demais. · 

§ 2° - O espólio é responsável pelo pagamento do imposto incidente sobre 
os imóveis que pertenciiam ao "de cujus". · . 

§ 3° - A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto incidente 
sobre os imóveis de propriedade do fqlido. · · 

SEÇÃO 111 
Do Fato Gerador e Incidência 

Art.88 .- O IRTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de bem imóvel,, por natureza ou por acessão física, cpmo 1definido na Lei Civil, focalizado na 
zona urbana do Município. · ·· 

§ 1° - Considera-se ocorrido o fato gerqdor no primeirp dia do exercíCio a 
que corresponde o ifTlposto; 

§ 2° - Con$idera-se zona urbana aquela definida em Lei Municipal, desde 
que po;;sua, no mínimo, dois dos melhoramentos indicados a seguir, construídos ou mantidos pelo 
Poder lfúblico: ' 

J .) ···º'· •. ' e,~"·' 'I ('91..M (·~ /H( 
1 - mejo~fio ou calçamento, com canalização da águas pluviai$; 
li - abàstecimento de água; · 
111 Gisfema ae. es9o!os s~nit~rio9 
IV - rege de ilumina~o publica com ou sem posteamento para distribui-. 

~ 

V - esÇola primária ~ distância máxjma C;le o3 (trê~) quilômetros· do imó-
ção dqmiciliar; 

vel considerado; 
VI - posto de saúde ~ distância máxima j:Je 03 (três) quilômetros do imó-

vel cojlsiderado; t ; 
VII - qualquer imóvef::em que funciqne órgão dos ~ovemos Fedetal, Es-

tadual e Municipal. 

§ 3º - As áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constante de 1otea
mentos d13stinados à habitação, indústria, comércio, recreação ou lazer, são também considerados 
como zonas urbanas para fins de incidência de imposto. · 

Art.89 - A incidência do IPTU alcança: 

1 - quaisquer imóveis localizados na zona urbana do Município, inde-

pendente de sua forma, estrutura, supe!iície, destinação ou utilização; 

.. E mnnª 
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li - as edificações contínuas das povoações e as suas áreas adjacen-
tes, ainda que localizadas fora da zona urbana e nos quais a eventual produção não se destine ao 
comércio; · 

111 - os terrenos arruados ou não, sem edificações ou em que houver 
edificação interditada, paralisada, condenada, em ruínas ou em demolição; 

IV - os imóveis que não atendam quaisquer exigências l ~gais, regula-
mentares ou a,dministrativas, sem prejuízo das penalidades cabíveis. ·. · 

Art.90 - O imposto é anual e. a obrigação de pagá-lo se transmite ao adqui
rente do imóvel ou dos direitos reais a ele relativos, sempre se constituindo como ônus real que 
acompanha o imóvel em todas as suas mutações de propriedade, domínio ou posse. 

Parágrafo único - Para a unidade imobiliária construída ou alterada no ano 
. em curso, o cálculo do imposto será proporcional ao nwmero de meses que faltar para comp letar o 
ano. · 

SEÇÃO IV . 
Da Base da Cálculo e Aliquotas 

Art.91 - A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, apurado anu
almente, por um dos seguintes critéri~_s: 

1 - avaliação cadastral com base na. declaração do contribuinte, ou de 
ofício, no caso de impugnação da declaração pela Fazenda Municipal; . 

· li - arbitramento, nos casos previstos no artigo 94, incisos 1 e li. 
Ili - avaliaç~o do imóvel, com base · no Cadastro Imobiliário Municipal, 

atualizado anualmente, segundo critérios técnicos usuais, previstos em Lei Municipal, a fim de que o 
seu valor venal represente, efetiva ou potencialmente, o valor de transação ou venda no mercado. 

Art.92 -A avaliação dos imóveis para efeito de apuração do valor venal, é 
determinada, anualment~. pelo Poder i=xecutivo, de conformidade com os critérios estabelecidos 
neste Código, através da Tabela e Planta Genérica d~ Valores e Tabela de Preços de Construção 
que estabelecem os valores unitários do' metro quadrado de terreno por face de quadra dos !agradou
. ros públicos e por tipo de construção respectivamente. 

· § 1° - A Plantq Genérica de Valores e a Tabela de Preços de Construção 
sáo Decretados pelo Poder Executivo, c:ité o dia 31 de dezembro e q:ida exercício, para vigorar de 19 

de Janeiro a 31 de Dezembro do exercí(;io seguinte. · 

1 § 2º ~A Fazenda Municipal realiza o lançamento do IPTU com base nos co-
eficientes por tipo devidamente enconttados pela Planta Genérica de Valores e Tabela de Preços de 
Constru~10 vigentes no exercício anterior utilizados monetariamente quando essas não forem decre
tadas até a data prevista no parágrafo anterior. 

§ 3º - Os valores unitários de metro quadrado de construção e de terrenos 
são determinados em função dos seguintes critérios, tomados em conjunto ou separadamente: 

- Para os terrenos, valor unitário uniforme para cada log1·aclouro ou 

trecho segundo: 
a) - a área onde estiver situado; 
b) - os serviços ou equipamentos existentes; . . . .. 
c) - a valorização do logradouro tendo em vista o mercado 1mob1l1ano; 
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d) - outros critérios técnicos definidos em atos do Poder Executivo. 

li - Para as edificações, valor unitário uniforme por tipo e categoria de 
uso, segundo: 

a) 
b) 
e) 

- padrão construtivo; 
- os equipamentos adicionais; 
- outros critérios 'técnicos definidos em ato do Poder Executivo. 

· · § 4° - Para o levantamento e ç:iprovação dos valores unitários padrão dos 
terrenos e das edificações ou construçõ~s. segundo os critérios deste artigo poderá o Poder Executi
vo contar com a participaç?o de representantes de órgãos de classe. 

. § 5° - Ficam desprezadas, para efeito de cálculo do imposto, as frações do 
! . metro ·quadrado. 

§ 6° - O Poder i=xecutivo poderá estabelecer fatores de correção em função · 
de: 

r -situaçãcp do imóvel; 
li - arborização da área l9teada ou de espaços livres onde haja edifica-:· 

ções ou construções; 
Ili - existên9ia de elevadores; 
IV , - desvalqrização ou obsolescência em vis~a do tempo de construção. 

§ 7° - As correções referidas no parágra'fo anterior não podem ser superio
res a 20% (vinte por cento) do valor_venel. 

§ 8° - A correç?o de que se trata o inciso IV, do § 6° deste artigo não enseja 
redu~o superior a 25% <Vinte e cinco p~r cento) do va!or venal. 

~rt.93 "Abas~ de .cálculo do IPTU é igual: 

- para o~ terrenos, ao produto da testada fictícia pelo seu valor do lo-
gradouro; 

. JI - para a;; edificações, ia soma dos produtos da te~tada fictícia· pelo 
valor do logradouro mais o produto da área construída pelo valor unitário; · ; 

· :ill - para Os imóveis que se constituem como edifício de 03 (três) ou 
mais pavimentos, à soma dos produtos pa área de coristrução da uniçjade e de sua área uso privativo 
pelos respf)ctivos valor~s unitários padr;ão, acrescido da fração de t19rreno corresppndente, consic;le-
rando que:i · · · · 

a) - a área de constru~o da unidade é igual à área de Liso privativp 
acrescida da área de uso comum dividida pelo número de unidades do edifício; 

· · b) - a área de uso privativo é a área interna da unidade imobiliária· 
acrescida das áreas de ·garagem ou vaga para automóvel sem inscrição cadastral; 

· e) - o valor unitário da área de construção da unidade é o fixado, na for-

ma do inciso li deste artigo; 
d) - o valor unitário da área de uso privativo é fixado para o logradouro 

do imóvel na forma do inciso 1 deste artigo, incluindo-se os edifícios divididos em apartamentos, salas, 
conjunto de salas, andares vazados e demais divisões; 

f) • a fração de terreno correepondente a área total do terreno, dividido 
pelo número de unidades e multiplicado pelo seu valor unitário. 
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Parágrafo único - Na fixação da base de cálculo das edificações ou constru
ções será observado que: 

1 , - a área construída coberta seja o resultado da projeção ortogonal dos 
contornos externos da construção; 

· li - a área construída descoberta seja enquadrada no mesmo tipo da 
construção principal, com redução de 50% (cinqüenta por cento); 

Ili - nas sobrelojas e mezaninos as áreas sejam enquaçlradas no tipo de 
construção principal, com a redução de 40% (quarenta por cento) . · 

Art.94 - Aplica-se o critério do arbitramento para a determinação do valor 
venal, quando: 

- o coqtribuinte impedir o. levantamento dos elementos necessários à 
apuração do valor venal; 

li - os imóveis se encontrarem fecllaqos e o contribuinte não for locali-
zado. 

Parágrafo Úf"1ico - Nos casos referidos nos incisos 1 e li, deste artigo , o cá l
culo das áreas do terreno e da constrµção será feito por estimativa, levando-se em conta elementos 
circunvizinhos e enquadrando-se o tipÇi de construção com o de edificações semelhantes. 

Art.95 - Aplica-se o critériq da avaliação especial para a fo(ação do valor 
venal, mediante requerimento do contribuinte, exclusjvamente nos casos de: 

- lotes desvalorizado~ devido a forma extravagante ou conformações 
muito desfavoráveis; 

1\ - terrenos alagadiços, pantanosos ou sujeito a inundação periódica; 
Ili - terrepos que, pela r!iatureza do so!o, se tornem qesfavoráveis, ~ edi-

ficação, Ç:onstrução ou outra destinaç~o; · . . 
IV - situações omissas que possam co'nduzir à tributqçao injusta. 

Parágrafo único - A avali9ção especial não se aplica quando no terreno 
houver construção COIT) área coberta ~uperior a 60% (sessenta por cento) da área do terreno. 

de: 
Art.96 - O IPTU é calculaqo sobre o valor venal do imóvel a uma alíquota 

1 

li 

1 

- 5,0~ (cinco por ce~to) para os imóveis não edifi cados; 

- par~ os imóveis edjficados: 

~ . • · a) - os imóveis resi~enciais pagar$ alíquota por \ipo, igual ao cqefici-
ente definido na classificação da Tabela e Planta Genérica de Valdres, conforme Anexo IX. · 

b) - 2,0% (dois por cento) para os imóveis industriais, comerciais e de 
serv.iços; 

e) - 4,0% (quatro por cento) para os imóveis especiais, como Institui
ções Financeiras, Supermercados, Concessionárias de Veículos e Lojas de Departamento. 

Ili - equipara-se a edificação o uso de terrenos per atividades que a cri-
tério do Município, constitua interesse coletivo. · 

§ 1° - No caso de terrenos situados em vias em vias e logradouros que o 
Poder Executivo pretenda adequar o uso do solo urbano aos interesses sociais da comunidade. corr:i 
os objetivos de fazer cumprir as posturas municipais, bem como promover ocupação das é'.ireas, sera 
aplicada a alíquota progressiva, que aumentará ano a ano, em 100% (cem por c~n_tc~ ). ___ _ 
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§ 2° - Além dá hipótese prevista no parágrafo anterior, aplicar-se-á, ainda, a 
alíquota progressiva aos terreno localizados em áreas que não possuam muros e/ou calçadas. 

§ 3° - A obrigatoriedade de construção de calçadas só será aplicada aos 
imóveis situados em logradouros providos de "meio-fio". 

§ 4° - Poderá o Poder Executivo conéeder um desconto de até 20% (vinte 
por cento), 'do valor do imposto de que se trata este artigo, quando recolhido integralmente até 05 
(cinco) dias antes da data do vencimento. 

§ 5° - Terá redução de 50% (cinquenta por cento) da cobrança do lPTU, o 
imóvel constante do Inciso "I", deste artigo, que executar as obras de construção de muros. · 

SEÇÃO V· 
D.o lançamento e Pagamento 

Art.97 - O l~nçamento do IPTU é anual e de ofício, efetuado com base em 
elementos cadastrais declarados pelo contribuinte ou apurados pejo Poder Execu~ivo . 

. ! 

§ 1° - Quando o lanç:pmento for efetuado via auto de infração é obrigatório o 
cadastn~mento do imóvel com a especificação das $reas do terreno e das edificaÇões ou construções, 
após o julgamento adrrinis,trativo do feito e seu pag;;imento. ' 

§ 2° - O lançamento é efetuado na data da ocorrência po fato gerador e só 
pode ser alterado, durante o curso do exercício qu~ justifique suq alteração, por despacho da autori-
dade fiscal. · .· · · 

§ 3° - As alterações do lflnçamento qu'3 impliquem em mudanças de alí- . 
quota ~ó terão efeito~ no exercício seguinte àquele em que fora[n efetuados, exceto para os lança-
mento via auto de infr?çáo. · ' 

Art.98 - O l?nçamento é efetuado em nqme do proprietário, do titular do do
mín'io útil ou do possuidor do imóvel, :e ainda do espólio ou da ma~sa falida. 

' . ' 
§ 1° - Nos .imóveis sob promessa de c9mpra e venda, ó lançamento pode 

ser efetuado no nom~ do comprom ~ssário compratlor, do prornit~nte comprado'r, do promitente ven
dedor, ;ou de ambos", sendo em qua/:quer dos caso:s, solidária a r~sporsabilidade pelo pagamento do 
imposto. · · 

§ 2º - Os imóveis objetos de enfiteuse, usufruto ou fideicom isso são lança-
dos no nome do enfiteuta, do usufrutuário ou do judiciário. · 

§ 3° - Para os imóveis sob condomínio, o lançamento será efetuado: 

· 1 - quando "pro-diviso", em nome do proprietário, do titular do domínio 
útil ou do possuidor da unidade autônoma, um lançamento para cada imóvel, ainda que contínuos ou 
vizinhos e pertencentes ao mesmo contribuinte; 

li - quando "pro-indiviso", em nome de um, de alguns, ou de todos os 
condôminos, sem prejuízo, nas duas primeiras situações, da responsabilidade solidária dos demais. 

. · § 4º - O lançamento é sempre efetuado, ainda que se trate de imóvel cujo 
propriE)tário ~E:jj~. de~c;onhecido ou estel~ ~'!1 lo~l__i~c~rt~ ~ - não sabido, . devendo o Poder Executivo 
regutamentartais situações. · ... ~ · . .. . - · .. · ·-· · ·~ ·::::.: · - .,~··: · ··- -- .. ~'º"' ..... "'"''"' ..... -· 
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Art.99 - O imposto pode ser pago em até 10 (dez) parcelas, com vencimen·· 
tos mensal, n·a forma de regulamento baixado pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único - A falta de pagamento das parcelas do imposto nas datas 
estabelecidas, implica em penalidades e acréscimos legais previstos neste Código. 

Art.100 • Para o fato gerador ocorrido inicialmente , na data de ·concessão do 
"habite-se", o imposto será recolhido no ato de inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário Municipal, 
de uma só vez 

Art.101 - Não será apreciado pelo Poder Executivo nenhum pedido de alva
rá de construção, reforma, modificaçáo ou acréscimo de área construída sem que o requerente faça 
prova do pagamento do imposto nos últimp 05 (cinco) anos. 

SEÇÃO VI 
Das Infrações e Penalidades 

Art.102 - São infrações as situações a seguir indicadas, pas:>íveis de apl icci-
ção das seguintes penalidcldes: · · · 

- No valor de 50% (cinqüenta por cento) do tributo çorrigido, nunca 
inferior a 1 O (dez) UFG: 

a) - pela falt? de declaração no prazo de ~O (trinta) dias, de aquisição de 
propriedade, de domínio útil ou posse do jmóvel; . . 

b.) - pela faltçi de declaração, no prazo de 30 (trinta) dia!:i, de domínio tri-
butário para os propríetáriqs de terrenos ~em construção. 

li - No valor de 75% (setenta e cinco por cento) do tributo corrigido, 
nunca inferior a 10 (dez) ~FG: 

. a) - pela falta de declaração, no prazo de 30 (trinta) dia~. do térrnino das 
reformas, ampliações, modificações no LJSO do imóvel que implique em mudança na base de cálct.jlo 
das alíquotas; •. 

!?) - pela prestação de informações fal~as ou omissão de dados que 
possam prejudicar o cálou.lo do imposto. ' · '. 

. ' ' . 

Ili - No valqr de 100% (ce~ por cento) do tributo corrigido, nunca inferior 
a 10 (dez) l,JFG: 

; (. i. : ; 

a) - pela fa:ta de declaração do imóvel para fins de inscrição no Csdas·· 
tro Imobiliário Municipal e lanç.amento; 

b) - por falsidade ou informações inverídicas nos pedidos de isenção, no 
todo ou em partes; 

e) - no gozo indevido de isenção no pagamento do imposto. 

§ 1° - As declarações mencionadas neste artigo serão efetuadas à autorida
de tributária , cabendo ao Poder Executivo baixar os atos regulamentares necessários. 

. . § 2º - A imposição das multas referidas neste artigo obedecerá ao disposto 
no artigo 9°, com seus incisos e parágrafos, deste Código. 

1. 
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SEÇÃO VI 
Das Isenções 

Art.103 - São isentos do Imposto Predial e Ten-itorial Urbano - !PTU: 

Fls.29. 

1 - os imóveis cedidos, gratuitamente, em sua totalidade, para uso da 
União, do Estado ou do Município; " 

li - os imóveis que servirem de residência própria aos Militares da Polí-
cià Militar do Estado, aos J::x-combatentes da Força Expedicionária Brasileira , aos participantes de. 
operações bélicas durante a 2ª Guerra Mt,mdial, do Exército que tenham cumprido missões expl ícitas 
de vigilância, segurança e patrulhamento do litoral e ilhas oceãnicas e aos integrantes da Marinha de . 
Guerra, Mar\nha Mercantil e da Força Aérea Brasileira; 

. ·Ili - o imóvel único do qua\ o Se\\Jidor municipal, ativo ou inativo com 
mais de 03 (três) anos de serviço, tenha a propriedade, o domínio útil ou a posse e que sirva exclusi-
vamente para a sua residencia; · 

IV - a habitçição popular destinada a moradia do proprietário, do seu · 
cônjuge, filho menor ou maiofinválido desde que ·outra não possua, no território de seu Município; 

V - o imóvel único pertencente as pessoas com mais de 70 (setenta) 
anos e que auferirem renda igual ou infetior a dois sal~rios mínimos v,igente que tenha a propriedade 
o domínio ótil ou a posse f3 que sirva exolusivamente para sua residêricia; , 

. VI - o imóv?I único pertencente as pessàas portadoras de deficiência fí-
sica que auferirem renda _igual ou inferior a dois salários mínimos regipnais que tenha a propriedad~ o 
domínio út!I ou a posse ~ ·que sirva excldsivamente parp sua residência. · 

· VI\ - as edificações destinadas a habjtaq.ão popular, na forma deste Có-
digo, cons~ruídas nas áraas periféricas Çe baixa renda; bem como, nós bairro populares; 

· 'VJll - o terrcino que for utilizado como Célmpo de futebql de caráter ama-
dor, e o imóvel qwe lhe S!3rvir de sede spcial; : · 

... · .. IX - o imóvel predial únipo pertencente:, as viúvas qu,e aufe:-irem renda 
igual ou inferior a dois $alários mfnim6s, que tenha f1 propriedade o domínio útil :ou a posse e que 
sirva exclusivamente para sua residênqia. 

'. ~ '; 

'/.. § 1° - Fica e$tabelecido os seguintes crit$rios para definição de habitC1ção 
popular, de que trata o inciso IV deste ~rtigo: 

. ' . a) - o irn4vel deve ter área de construção. igual ou inferior a 40 m2 ( qua-
renta metros quadrados); · · · · 

: b) - o valpr venal não deverá ultrapass;ar a 500 (quinhentas) UFG; 
f i e) - a testada do terrençi deverá ser igual ou inferior a exi gida para Lote-

amento na zona em que estiver situado; , ; . • . . 
d) - não deverá haver suíte, o acabamento deverá ser de baixo padr$o, 

tipicamente popular. 

§ 2ª - Para se beneficiar de isenção fica caracterizado corno pessoa reco-
nhecidamente pobre: 

a) - aquele cuja renda do chefe de família não ultrapassar a Oí (um) sa-
lário mínimo; 

b) - seja possuidor de um único imóvei, destinado a sua moradia e de 

sua família; 

. . . § 3ª - As concessões de benefícios de isenções fiscai_s s~ra? f~itas, rned~-
ante requerimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal, em formulário próprio d1stnbu1dos gratui
tamente pelo órgão competente do Município. 
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Das Taxas 

CAPITULO 1 
Das Taxas de Licença 
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Art.104 - As taxas de fiscalização têm como fato gerador o exercício regula
dor do poder de polícia, decorrente das atividades da administração pública que, limitando ou discipli
nando direito, interesse ou liberdade, regula prática ou abstenção do fato, em razão da ordem, dos 
costumes, à tranqüilidade ou ao respeite? à propriedade e seus direitos individuais ou coletivos, no 
exercício de atividades dependentes de manifestação dQ Poder Público. 

§ 1 º - O contrib4inte da taxa d~ ' licença é a pessoa física ou jurídica interes
sada no exercício de atividade ou na prática de atos sujt;Jitos ao Poder de Policia do Município. 

§ 2° - As taxas de licença serão arrecadada$ antes do início das atividades 
ou da prática dos atos sujeitos é\O poder ~e polícia, observando-se os prazos constantes deste Códi
go. 

§ 3º. - Ao solicit13r a licença, o contribuinte d~ve fornecer a Prefeituta todos 
os elementos e informações necessárias à sua inscrição no Cadastro Fisca~. 

§ 4º - As licenças serão concedidas sob a forma de alvará contendo os se-
guintes dados: 

a) - nome d<;i pessoa a quem for concediqo; 
b) - local do!estabelecimerito ou do funcionamento da atividade; 
e) - ramo dq negócio ou da atividade; 
d) - restriçõc?s; 
e) . - número da inscrição do órgão fiscal competente; 
'f} - horário ~e funcionamento, quando hoUver; 

§ 5° - O lançamento das taxa~ de fiscalizaçãp não confere ~ireitos nem prqi-
duz efeitos licenciatórios. · · · 

Art.105 - O exetcício regulam~ntar do Poder da Polícia dá origem as taxas, 
conforme disposto no inci&o li e alíneas qo artigo 3° de~te Código. · 

Art.106 - A incidência das taxas de licença, independente: 
~ .: . 

l' 
li 

requerido o licenciamento; 
Ili 

- da existência de estabelecimento fixd; 
- do efetivo e contínuo exercício da atividade para a qual tenha sido 

- da expedição do alvará de licença, desde que tenha sido decorrido o 

prazo o pedido; 
IV - do resultado financeiro ou do cumprimento de exigência le~Jal ou re-

gulamentar, relativos ao exercício da atividade. 

. .. . · .. 

SEÇÃO li 
Das Isenções 
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Art.107 - São isentos do pagamento da taxa de fiscalização: 

li 
Ili 
lV 

- as atividades de artífice, quando exercidas em sua própria residên-

- os vendedores ambulantes de livros, jornais e revistas; 
- os engraxates ambulantes; , 
- a ocupação dos logradouros com placas indicativas de trânsito e 

nomes de ruas e praças; 
V - a canalização do subsolo; 
VI - a pintura, limpeza interna e externa de prédios, muros e grades; 
VII - a construção de calçadas e passeios, muros com frente para logra-

douro, desde que aprovados pela Prefeitura; · 
· VIII - as 9onstruções provisórias destinadas à guarda de materiais, quan-

do. no canteiro de obras; . 
IX - os ç:egos, mutilados, excepcionais e inválidos que exerçam ativi.da-

des de comércio ou arte de ofício para sua sobrevivência; 
X - os partazes- e letreiros destinados a fins patrióticos, religiosos ou 

eleitorais; 
· XI - os dísticos ou denominações de estabelecimentos apostos nas pà-

redes e vitrines, desd~ que recuados 03 (três) metr9s de alinhamento, do prédio; · 
· XII - os flnúncios públieos em jornais ou catálogos e os transmitidos. em 

estações de rá.dio o~ televisão; 
XIII - os $ervidores do Município de Gurinhém, qufindo da construção, 

reform9s, ampliação e reparos em gerral de imóvel único e que sirvam de suas residências; 
· XV - os templos de qualquer culto; · 

XVI - a e(l1presa pública e a sociedade de·economi~ mista deste Muf1icí-
pio; 1 • ' 

XVII - os yendedores dSJ cafés e comiqas regionais que comercializam no 
mercado e feira livre, , 

SEÇÃO Ili 
Da Ta~a de Licença' para Localização a 
Funcionamento de Estabelecimentos 

~ $UBSEÇÃO 1 
Dq Fato Gerado~ e da Incidência 

Art. 108 - A Taxa da Licença para Localização e Funciçmamento de Estabe-. 
lecimentos tem como fato gerador a ,fiscalização exercida pelo ML!nicípio sobre a localização e funcio
namento de estabeleeimentos comerciais, industri~is e de presta(:.ão de serviço$. em observância as 
postur~s municipais' r~lativas à seg4rança, à tranqpilidade públi~. ao meio amli)iente, a higiene e ao 
uso e ocupação do ~alo urbano. ' . ' . . . . 

. · : Parágrafo único - Incluem-se entre os estabelecimentos sujeitos à fiscaliza-
ção do Município, aqueles em que se encontrarem instaladas as entidades, como sociedades ou as-
sociações civis, d.esportistas ou religiosas. ·. 

Art.109 -Para efeito de incidência da taxa de que trata o artigo anterior, 
consideram-se estabelecimentos distintos: · 

- os que, embora no mesmo local, estejam ocupados por diferentes 

pessoas físieas ou jurídicas; 

'9 il HW* riiri 
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li - os que, embora com idêntica, atividade e sob a mesma responsabi-
lidade, estejam em locais distintos ou diversos, ainda que no mesmo imóvel, desde que não contenha 
comunicação interna. 

§ íº -A taxa será devida por ocasião do licenciamento inicial .e toda vez que 
se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte. ' 

§ 2º - A licença será concedida desde que as condições de higiene, segu- . 
rança e localização do estabelecimento sejam adequadas a espécie de atividade a ser exercida, e 
sob a condição de a sua construção ser compatível com a policia urbanística do Município. 

§ 3° - Nos casos de atividades múltiplas, exercidas no mesmo local, a taxa 
será calculada e devida levando-se em ponsideração a atividade sujeita ao maior ônus fiscal. 

§ 4° - Quando da renovação anual do Alvará de Licença para Localização e 
Funcionamento, os contr!buintes cuja a respectiva ta?<a se enquadrar dentro do valor de até 20 (vinte) 
Unidades Fiscal de Guririlhém (UFG), terão redução qe 50% (cinquenta porcento), calculado sobre o 
valor da t.:ixa inicial, constante do Anexo "li", parte int~grante da presente Lei. · 

SUBSEÇÃO il 
Do Contrit;>ulnte 

Art.1 í O - São considerados contribuintés cja Taxa de LicenÇa para Localiza
ção e Funcionamento d13 Estabelecimentos, toda pe!\\SOa física ou jurídica estabelecida no Municfpio 
sujeita a fiscalização municipal. . . . 

SUBSEÇÃO Ili 
Da Base de ·cálculo 

Art. í 11 - A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabe
lecimentos em horário normal, terá corno base de c~lculo o custo cjos serviços de'fiscalização exerci
da pelo Município e seri§ aferida em fu'nção da atividade, conforme Anexo li deste Código. 

· ' Parágrafo ú~ico - Pela tiscj:l\ização de estabelecimento licenciado para fun
cionamento em horárld especial definido em regulamento, será acrescido, por dia de funcionam~nto, 
1 /30 (uni trinta avos) d9 taxa devida pela fiscalização do estabelecif11ento em horário normal. ·. · 

SUBSEÇÃO IV 
Do Lançame'nto 

Art.112 - A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabe
. lecimentos será lançada, anualmente, em nome do sujeito passivo, corn base nos dados constantes 

do Cadastro Fiscal do Município. 

§ í 0 - Não havendo, na tabela do Anexo li, especificação precisa de ativida
de, a taxa será lançada pelo item que contiver maior identidade de características com a considerada. 

§ 2º - Enquadrand°"se o contribuinte em mais de uma das atividades espe
cificadas na tabela, será lançado por aquela que conduzir ao maior valor. 
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SUBSEÇÃO V 
Da Arrecadação 

Fls,33. 

. Art.113 - A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabe-
lecimentos será arrecadada de conformidade com o calendário fiscal. · 

SEÇÃO IV 
Da Taxa de Licença para Publicidade 

SUBSEÇÃO 1 
Do Fato Gerador e da Incidência 

· Art.114 - A Taxa de Licença para Publicidade tem como fato gerador a fis-
calização exercida pelo Município sobre a utilização· e exploração de anúncios, em observância. as 
normas de posturas. · · 

Art.1·15 ·A Taxa de Licença para Publicidade será devida em relação a 
anúncios veiculados nas vias e logradpuros públicos,, ou deles visíveis e nos lugares franqueados ao 
público, mesmo que o contribuinte utiliie propriedade pública ou particular . 

· Parágrafo único - Ainda que visível da via pública, não é devida a taxa 
quando a publicidade se encontrar afixada no interior'.do estabelecimento . 

Art.116 • Contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica que promover 
qualquer espécie de ant;mcios ou expl<jJrar ou utilizar é;\ divulgação de anúncios de terceiros . 

Art.117 - A Taxa de Licença para Publici<;lade terá lançamento anual, rpen
sal e diárjo, conforme o tipo da publiciçlade utilizada e será válido Pélra o período a-'que se referir . 

~ . ~ ' 

· · .Parágrafo úf!iCO -A Taxa de Licença paré! Publicidade s~rá lançada torpan-
,do-se Pºf base o custQ dos serviços ·de fiscalização e aferida de acordo com as característica:; do 
anúncio, pa forma do Anexo Ili deste Código. · · · · 

115 dest~ Código: 
· Art.118 - N~o estão. sujeitos ao pagamento da Taxa d$ que trata o ~rtigo 

i 

·' · 1 - os djzeres indicativos de hospitai~. casas de sâúde e congên?res, 
sítios, granjas, chácaras e fazendas;. 1 · i · • · · 

li - firmas, ~ngenheiros, arquitetos ou profissionais responsáveis 'pelo 
projeto e execução de obras, quando afixadas no canteiro de obras; 

Ili - propaganda eleitoral, política, at.ividade sindical, cultos religiosos e 
ativid.ades da administração p(1blica Federal, Estadual e Municipal. 

. Art.119 - A publicidade feita nos estabeiecimentos produtora~ industriais, o~ 
de prestações de serviços, assim como todos os tipos de pinturas fixas, não estão ~b.ngadas ao pedi
do de renovação anual. sendo feito o lançamento, automaticamente, em cada exerc1c10 . 

..... _A § 1° - O pedido de licença para publicidade deve ser instruído .com a des.cr~-s ção detalhada do meio do publicidade, de sua situação, posição, e todas as suas demais caractenst1-

:: case condições. ' ~· ....,_.......- : 

t;i . . ·-· - . ~~ ' : 

; ' 

:~ . 
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§ 2° - A Taxa de Licença para Publicidade, lançada por anuidade, será arre
cadada de conformidade com calendário fiscal. 

§ 3° • O recibo da pagamento da taxa valerá como inscrição para explora-
ção ou utilização da publicidade. · 

. . § 4° - Quando o local em que se pretender colocar o anúncio não for de 
propriedade do requerente, deverá este juntar ao requerirnento a autorização .de uso do loca l. 

§ 5° - Para anúncios cuja veiculação se inicie no decorrer do exercício, a 
taxa será cobrada proporcionalmente aos meses anteriores. 

. SEÇÃO V. 
Da Taxa de Licença para o Us9 de Áreas e Vias Públicas 

SUBSEÇÃO 1 
Do Félto Gerador e da Incidência 

Art.120 - A Taxa de Licença para o Uso de Áreas e Vias Públicas tem como 
fato gerador a fiscaliza<;.ão de atiVida<;les econômicqs concernentes à estética urbana, poluiçãq do 
meio ampiente, higiene, costumes, ordem, tranqüilidade e segurança pública. 

públicos ?S seguintes: 

mente; 

§ 1° ;- Para os -)3feitos deste artigo, são ativi(jades exploradas em logradouros 

1 
,11 
111 
IV 

. . 

- feira~ livres; 
- com~rcio eventual ambulante; 
- vendçi de comidas típicas, flores e 'frutas; 
- comércio e prestaç'.ão de servi<r'S em locais determinados previa-

V - exposições; 
VI - ativiciades recreativas e esportistas; 
VII - atividades diversas, 

' ' 

§ 2° - Entend~-se por lograqouro público éJS ruas, alameçlas, travessas, pra
ças, pontes, jardins, becos, túneis, via'dutos, passeio;s, estradas e qualquer caminÇlo aberto ao públic-..o 
no território do Municípjo. · · · 

. § 3° - Consid~ra-se comércio eventual o que é exercido em deterrninada épo
ca do ano, especialmehte por ocasiã9 de festejos QLÍ comemoraçpes, em locais previamente autori
zados pela Prefeitura, bem como o comércio com instalações removíveis, tais como balcões, barra
cas, tabuleiros e semelhantes. 

§ 4º - Consideram-se como comércio ambulante, o exercício individualmente 
sem estabelecimento ou localização fixa, características não sedentárias. 

. § 5º - Serão definidos em ato do Poder Executivo as atividades que poderão 
serem exercidas através de instalações removíveis nas vias e logradouros públicos. 

/ -,rt.121 - A base de cálculo da taxa será o custo dos serviç.os de fiscalização 

e será aferida na conforr:~idade do Anexo VIII deste Código. 
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Art.122 -A Taxa de Licença para o Uso de Áreas e Vias Públicas com bens 
móveis serão cobradas, mensal ou por fração de dia e terão como multiplicador o fator de localização 
que diferenciará as áreas do Município, variando de 01 (um) a 10 (dez). · . 

Parágrafo único - Nas áreas de interesse turístico, paisagístieo, histórico ou 
de alto padrão comercial, as novas concessões dar-se-ão com acréscimos de mais um multiplicador, 
variando de 01 (um) até 10 (dez) . 

. Art.123 - As normas referentes a ocupação de vias públicas serão régidas de 
acordo com os dispositivos da legislação especifica . 

Parágrafo único - Para atividades iniciadas no decorrer do exercício a taxa 
será lançada proporcionalmente ao núrriero de meses anteriores: 

Art.124 ~ A Taxa de Licença· para o Uso de Áreas e Vias Públicas será arre
cadada de.conformidade com o calend~rio fiscal. 

SEÇÃO VI. 
Da Taxa de Licença para J=xecução de <;)bras 

SUBSEÇÃO 1 
Do .. F.~to Gerador e da Incidência 

Art.125 - A T~xa de LicenÇ<\ para Execução de Obras tem como fato gera
dor a fisca.lização da execução de obras particulares de construçãp civil de qualquer espécie, em 
garantia à$ normas administrativas, rel<;1tiva à proteção, estética e ao aspecto pais<flgístico e histórico 
do Município, bem comp a higiene e a ~egurança pública. · 

. ' 

§ 1° - Nenhuma obra poderá ter inicio sern o pagamentq prévio da licença 
referida n~ste artigo e será calculada GOm base no cµsto dos serviços d~ fiscaliza~o e será aferida 
de conforrpidade como o Anexo "IV" de~te Código. · 

. .· § ·2º - A taxa ~erá lançada em nome do contribuinte de uma única vez e será 
. arrecadaqa quando do protocolo do requerimento da r:eferida Licen~. · : · 

. ) f ! ~ 

· · § 3° - Para o~ efeitos desta artigo, o licenciamento dev~ ser requerido ·ob-
servadas as exigências çlo Código de Obras do Município, e com indicação dos eletmentos necessári-
os ao perfeito cálculo cio tributo.. · · 

j . > ; •. 

·· Art.126 - A liéença terá período de validade fixado de acordo com a nature-
za, extensão e complexidade da obra, sendo que os parâmetros de avaliação serão estabelecidos em 
ato do Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único - Findo o per!o~o de validade da licença~ ser:1 ~~tar con~ 
cluída a obra, o contribuinte é obrigado a renová-la, medrant~ o pagamento de 50 Vo (cinquenta por 
cento}, do valor da taxa. 

SUBSEÇÃO li 
Das Isenções 

Art.127 - São isentos da Taxa de Licença para Execução de Obras: 

ê*íií*i 
ME 7T 
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1 - a construç-.ão ou edificaç.ão: 
.. a) - do tiflo popular, com área máxima de construção de 40 m2 (qua-

renta metros quadrados), quando destinada a moradia do próprio. requerente; 
l:>) - de sedes ou dependências de entidades sociais reconhecidas de 

utilidade pública pelo Município. . . ' . , 
·li - as pintura~ internas ou externas e demais obras de cQnservação; 
111 - a renovaçao ou conserto de revestimento de fachadas· 
IV - a colocação ou substituição: . ' . . 
a) - de port~s de ferro ou .de madeira e grades, sem alteração da facha-

da ou vão; 
b) - de aparelhos destinados a salvação em casos de acidentes; 
e) - de aparelhos de refrigeração; 

· . . . . V - as con~truções e instal~ções destinadas a agricultura, pecuária, avi"'. 
cultura, p1sc1cultura, ap1c1.,1ltura e asseme;lhados, Jocal.izados em zonas próprias. 

CAPITULO 11 
Das Taxas de Servi:ços Públicos • 

SEÇÃO 1 . . 

Dé\ Hipótese de 'ncidência 

· Art.128 - A hipótese de inciqênçia da Tsxa de Serviços PúbÚcos é a utiliza-
ção efetiv~ ou potenci~I dos serviços tje coleta de lixo, conservação de vias e logradouros público;s; 
serviços qe expediente prestados pelo.Município ao contribuinte ou colocados à sua disposiç:.ão com 
a regularic;Jade necessária. ' : ; . 

§ 1° - Entend~-se por serviÇo de coleta dE! lixo a remoção periódica de lixo 

gerado erp imóvel edifi~do. · 

§ 2º - Entenqe-se por serviço de repara~o e manutenção ruas sem pavi
mento, e~tradas municipais, praças, jqrdins e similares, que visam manter ou melhorar as condições 
de uti\izaÇão desses locais, quais sejam: ! : · 

\ . 

nas; 

sinaliza~o e similare~; 

a) 

b) 
e) 

- raspq1gem do leito ~rroçável, coq o uso de ferrflrnentas ou mi!qµi-

- recondicionamento po meio-fio; · · 
- meltioramento e/ou manutenção de "mata-burros", acostamentos, 

- desobstrução, aterros de reparação e serviços correlatos; d) 
e) 
f) 

- sustentação e fixação de encostas laterais, remoção de barreiras; · 
- fixação, poda e tratamento de árvores e plantas ornamentais e ser-

viços correlatos; 
g) - manutenção de lagos e fontes. 

§ 3º " Entende-se por serviço de limpeza pública os realizados err: vias e l~
gradouros públicos, que consistam em varrição, lavagem e irrigação, limpeZf'.l e de~obstrução. d~ buei
ros, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e córregos, capinação, dasmfecçao de locais insalu-

bres. · 

. § 40 - Não está sujeito a taxa a remoção do lixo, assim en~endida, e sim. o 
preço público, a retirada de entulho~, ~~tritos in.dustriais, galhos de árvores, etc, e, ainda, a remoçao 
do lixo em horários especiais por solicitação do interessado. 
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SEÇÃO li 
Oo Sujeito Pa$sivo 

Art.129 - O contribuinte da Taxa de Serviços Públicos é o pr9prietário ou o 
titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título de bem imóvel situado em local onde o Municí- . 
pio mantenha os serviços referidos no artigo anterior. 

Parágrafo únicq -A Taxa de Serviços Públicos será lançada de conformida
de com o rateio dos custos da obra, niple computados, as despesas relativas a estudos, projetos, 
fiscalização, execução, com sua expressão monetária atualizada a época do lançamento. 

SEÇÃO Ili . 
Da Taxa de Limp~za Pública 

Art.130 - A T a?(a de Limpeza Pública tem como fato gerador a prestação de 
serviços municipais de: 

.1 , - coleta 1e remoção de Aixo domiciliar; ' 
11 - varriç~o e capinação de logradouro~ públicos; 
li\ - limpe4a de córregos,. galer·1as plµvíais, bueiros e bocas de lobo; 
IV - colcicação de recipientes coletores de papéis. 

; ~ 

Art.131 - A Taxa de Limpe;ça Pública será lançada e cobrada tomando-se 
por base o custo dos serviços definidos no artigo antE!rior até os limifes seguintes: 

- em r~lação a imóveís prediais até ,o coeficiente máximo de 0,2 (çlois 
décimos) do IPTU incidente sobre o irtjóvel; 

·li - em r~fação a terrer:ios vazios urbanos até o coeficiente máximo ç.!e 
0.4 (quatro décimos) qo valor do IPTU;incidente sobre o imóvel. 

Art.132 - Co0tribuinte da Taxa de Limpeza Pública é o proprietário, o titular 
do domínio útil ou o possuidor do imóvel situado em logradouros em que haja pelo menos Llíl\ dos 
serviç,os previstos no~ jncisos do artig;o 130 deste C6digo . 

. · ' Art. 133 - A 'taxa será fanç~da em 1° de j~neiro de cad9 exercício e pÇiderá 
ser recolhida em conjunto com o IPTU. ' · 

Parágrafo único - Nos casos de imunidade e isenção do IPTLJ, o recolhi
mento da taxa far-s.e-á isoladamente. 

SEÇÃO IV 
Da Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial 

Art.134 - A Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial é de
vida pela atividade municipal de fiscalização a que se submete qualquer pessoa que pretenda manter 
aberto estabelecimento forà dos horários nonnais de funcionamento. 
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· F!s.39. 

. Ari.148 - O contribuinte da taxa é o proprietário, titular do domínio útil ou 
possuidor, a qu~lquer título, dos imóveis, edificados ou não, situados em vias ou logradouros públicos 
dotados de pavimentação de qualquer tipo . 

. · . : Parágrafo Llnico -A Taxa de Serviços Públicos será lançaga de c~nformi d a-
~e c~m o rateio do: custos da obra, nele computados, as despesas relativas a estudos, projetos, 
f1scal1zação, execuçao, com sua expressão monetária atualizada a época do lançamento. 

Art.149 - A Taxa de Conservação de Vias e Logradouros será a1rncadada 
juntamente com o IPTU, obedecidos eis mesmos prazos e condições fixados para estes. 

SEÇÃO VIII 
i;>a Taxa de P~vimentação 

Art.150 - A Taxa de Pavimentação tem como fato gerador a execução, pelo 
Município, de obras ow serviços de pavimentação em vias. e logradouros, no todo ou em parte, ainda 
não pavimentados. 

§ 1° - Contribuinte da taxC\ é o proprietário, titular do domínio útil ou possui
dor do imóvel situado nas vias ou logradouros públicos em que tiverem sido executadas as obras de 
pavimentação. ' 

§ 2º - A base de cálculo da, taxa é o custo da obra, nele computados, as 
despesps relativas a estudos, proje\os, execução e financiamento, inclusive prêmios e reembolsos e 
outras de praxe em financiamento e: empréstimo, çom sua expr~ssão monetária atualizada a época 
do lanÇflmento · · · 

§ 3° - Quar,ido o bem imóvel estiver situado em esquina, no cálculo dí3 taxa 
.será levada em conta a testada logrqdouro, ou logrpdouros, objetos dos serviços. 

§ 4º - A T~a de Pavimentação será cobrada a partir d~ 3o (trinta) dia$ após · 
a conclusão definitiva das respectiva's obras. · 

Art.; 51 - Ficam isentos qo pagamento da Taxa de Pavimentação os 1coritri
buintes participantes pe projetos de pavimentaçao sob o regime qe Contribuição de Melhoria. 

TÍTULO V 
Da Contribuição de Melhoria 
! CAPÍTULO 1 . 
Do Fato Gerador e Incidência · 

Art.152 - A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador, a execução 
pelo Município, de obras públicas, da qual decorra melhoria para os imó~eis lo~aliz~~os er~ sua zona 
de influência e será cobrada de conformidade com o disposto no Código Tnbu~ano Nacional e na 

Legislaçào Federal especifica. 

Parágrafo único - A Contribuiç,ão de Melhoria é devida ª.º Munic!pio ai~da 
que a execução da obra seja resultante de convênio com a União, Estado e Entidades Federa is e 

Estaduais. · 

;"I;· ., 
.. ·. ;' •",.:· ;··· 
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Fls.40. 

Art.153 - Considera-se zona de influência a áreà beneficiada direta ou indi
retamente pela obra pública. 

Parágrafo único - Para efeito de incidência da Contribuiçã<i de melhoria se..: 
rão considerados as obras, de valor contratual igual ou superior a 2.000 {duas niil) Urtidades Fiscal. de 
Gurinhém (UFG) no mê~ de assinatura de contrato, em virtude das seguintes obras públicas: 

a) - abertura, alargamento, pavimentação, arborização, esgotos pluviais 
e outros melhoramentos de praças e vias públicas; 

b) - construção e ampliação de parque, campos de desportos, pontes, 
túneis e vjadutos; 

e) - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido inclusive to-
das as obras de edificação necessáriaf) ao funcionamento do sistema; 

d). - servi~os e obras de abástecimento de água potável, esgotos, insta-
_ lações de redes elétricas, telefônicas, 'transportes e çomunicação em geral ou de suprimento de gás, 
funiculareis, ascensores e instalações de comodidadq pública; · 

e} - proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas e de sanea-
mento e drenagem em geral, diques, cais, desobs~rução de diqu~s. cais, desobstrução de barras, 
portos e canais, retificação e regularizçição de curso~ d'água e irrigação; 

. · f}' - aterrÇ>s e realizaçõ~s de embelezamento em geral, inclusive desa-
propriações e111 desenvplvimento de plano de aspecto paisagístico ou de proteção'amoiental. . ~ ., . 

SEÇÃP l 
Da Não lnciidência 

· Art.154 - A Çontribui~o d~ Melhoria não incidirá nos ca~os de: 

- simples reparação ou manutenç~o df3S obras rrencionadas na alí
nea "a", do inciso 1, do F1rtigo anterior;, 

: li "alteração do traçaqo geométrico qe vi~s e logratjouros públicos; 
Ili - colopação de_ guia~ e"sarjetas; · : : . , . '. 
IV - obr21s de pav1mentf!çaO executadas ni'I zona rural do Munic1p10; 
V - adefão a plano de:Pavimentação Cofjlunitária. 

Parágrafo &;!nico " É considerada simples reparação o recapeamento;4 as
fáltico e recuperação de calçamento; sendo que t~is obras estarão sujeitas ao disposto nos artigos 
147, 14~. 149, 150, 15~1 e seus paráqrafos, deste Código. ' · 

SEÇÃO li 
Do Sujeito Passivo 

Art.15S - Sujeito Passivo da Contribuição d~ Melhoria é o pro~rietário .. o ti
tular de domínio útil ou o possuidor, a qualquer título de imóvel localizado na zona de influência da 
obra. · 

. · § 1° - A Contribuição de Melhoria será lançada em nome dos titulares, a 
qu~m caberá o direito de exigir dos_ demais as parcelas que lhe couberem. · 

§ 2º - o Município fará o reajustamento dos dados referentes. aos valores 

venais dos imóveis para efeito de lançamento dos tributos. . 

• 1 ' 
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Art.156 - O Executivo identificará as zonas de influência da obra, fixando 
os índices em relação a cada imóvel para efeito da contribuição, levando em conta na absorção a 
ínf\1..1ência e acessibilidade do imóvel em relaçao a obra. 

SEÇÃO Ili 
Da Base de Cálculo 

Art. i 57 - A base de cálculo da Contribuição de Melhoria é o custo da obra, 
nele computçidos, as despesas relativas a estudos, projetos, fiscalização desapropriação, adminis tra
ção, execução e financiamerito, indusive prêmios ·e reembolsos e outras de praxe em financiamento e 
empréstimo, com sua expressêo monetária atualizada a época do lançamento. 

Art.158 -A Contribuição de Me1!"1oría tem como limite máximo o custo da 
obra, e será exigida em relação a cada imóvel beneficiado, na proporção do seu valor venal e do fator 
de melhoria de sua zona de influência. · . 

Parágrafo único - O Poder Executivo em vista da natureza da obra ou con- · 
junto de obrçis, o benefício delas decorrentes e os equipamentos públicos existentes, definirá a zona 
de influênciá e os respectivos fatores de melhorias dos imóveis nela localizados e estabelecerá o 
percentual do custo da obrei a ser exigido a título de contribuição de mel~oria . 

Art.159 - Entende-se por fator de melhoria 6 grau relativo de benefício do 
imóvel, decçrrente da obra publica, em relpção aos imóveis por ela beneficiados, tomando-se o fator 
igual a 01 (vma unidade) para os imóveis que obtiverem o maior grau de benefício e levando-se em 
conta, dentr13 outros, os seguintes elementos: 

1 
li 
li! 

- natureza oa obra; 
- equipamE)ntos urbanos; 
- localizaçqo do imóvel. 

SEÇÃO IV . 
'oo Lançamento 

\ 

. Art .160 - Aprovaçlo o plano da obra e constatada em qualquer de suas eta-
pas, a ocorrência do fato 'gerador, previste? no artigo 152, Parágrafo Úniqo e 153, § 1° e alíneas, será 
efetuado o lançamento da contribuição, prpcedido da pub!icação do edital, contendo: 

1 - descrição e finalidade déil obra; 
il· - memorial descritivo do projeto; 
Ili - orçamento do custo da obra, qLie poderá abranger ~s _despesas es-

timadas c:,ie estudos, indenizações, administraçào, execução, financiamento e demais investimentos 
imprescindíveis à obra pública; . _ . . . , ~ · 

IV . - delimitação das zonas de 1nfluenc1a e respectivos índices caddslío1S 

de valorizaçào. 

Parágrafo único - o lançamento por etapa durante a execução da obra só 

poderá ser feito com base no custo da parte da obra já executada. 

Art.161 - O sujeito passivo da Contribuição de 1Vlel11or~a tem o ~razo de 30 

(trinta) dias a Gomeçar da data de publicação do edital referido no artigo antenor, para impugnação 
' d t ô da prova · 

de qualquer dos elementos dele con_sta_!:lt~_. ~aben ° ~;r~~;!.,,.~.m·,,==1Effiiffiwm==BFViiw"nüWW'Wii;;u•Ffr"'itt• 
=wr-es.75R- - 'ffiiitfiJrjljtrFWT..iiffii@iiiG!iNM;;friVifWr7íiWciiii?i•~m.~ ~ E:..=E 
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. _ . § ·1° - As impugnações não terão efeito suspensivo da execução da obra, e 
serao apreciadas em conjunto pelo Poder Executivo. . 

§ 2º - As impugnações não obstarão a prática dos atos necessários ao lan
çamento e arrecadação do tributo. 

. Art .162 - A contribuição será lançada em nome do sujeito passivo em cota 
única ou em parcelas mensais, com base nos dados constantes no Cadastro Imobiliário do Município, 
aplicando-se no que couber as normas estabelecidas para o IPTU. 

§ 1° - Não será objeto de lançamento a contribuição que for inferior a 20 
(vinte) UFG, na data do lançamento . 

. § 2° - As parcelas mensais nao·poderão ser inferiores a 50% (ci nqüen13 por 
cento) da UfG, na data do lançamento. 

'Art.163 - A SecrEltaria Municipal de Administração e Finanças, encarregada 
do lançamento deverá escriturar em regi st~o próprio, o débito da Contribuição de Melhoria .correspon
dente a cad;:i imóvel , notifie<ando o sujeitd passivo, diretamente ou por edital, do: 

pectiva quantidade; 
li 
111 
.fV 

- valor do _lançamento em cota única. e em parcelas mensais e res-· 
1 : 

- índice ca.tlastral base de. lançamento; 
- prazo para pagamento ou impugnação; 
- local do pagamento. 

§ 1° - Dentro do' prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação, o contri-
buinte podE'.rá reclamar ab órgão lançador~ contra: · 

tos; 

a) 
b) 

- erro na l9calização e dimensões do imóvel; 
- o cálculq dos índices e !percentuais atribuídos, inclusive de descon-

' ' 

c) - o valor da contribuição; · 
tj) - o númerp de prestaçõe~. 

~ 2º - Para fins do ordenamen~o dos cálculos e fiel arrecadaç.ão da Contri
buição de Melhoria, fica criada a Comiss~o Municipal dé Valorização Imobiliária (CO fVIVI ), composto · 
de 05 (cinco) membros, çl(;1 livre escolha cjo Chefe do PoÇ!er Executlvo Municipal, mand~to até a m.ibs
tituição em virtude de renPncia, licença, jmpedimentos qu por exoneração por iniciativ~ do Chefe do 
Executivo. · · 

§ 3º - A incidência de Contribuição de Melhoria, seu processo de arrecada
ção, a competência e estruturação administrativa da COMVI e demais normas complementares, se
rão estabelecidos por Decreto Chefe do Poder do Executivo Municipal, com observância da Legisla-
ção Federal especifica . 

SEÇÃO V 
Da Arrecadação 

L 
J ·. 

..·,. 

'.• .:: .. ~ ·. 
i . ~~-. . 

:ft.' . 
. · ·\~/:: 

:.·. . . . ma e. prazos estabelecidc:
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SEÇÃO VI 
Da Restituição 

Fis.43. 

Art.165 - No caso da recolhimento a maior da contribuição, definido em pro
cesso regular, a importância a ser restiiuida será atualizada monetariamente com base nos índices de 
correção utilizado pelo Município, considerando a variação entre o mês do reco!t1imento e o mês em 
que ocorrer a restituição. 

Parágrafo único - A atualização monetária cessará 30 (trinta) dias após a 
notificação do interessado para receber a importância a s~r restituída. 

SEÇl.:O VII 
Das Isenções 

Art.166 - Ficam isentos do pagamento da Contribuição de Melr1ori<> os pro
prietários de um único imóvel, utilizado exclusivamente como sua residàncía, desde que em proo)sso 
regular, conforme estabelecido ern regulamento, comprove: 

1 - esteja loCBlizado em área periférica·: 
li - possµa área territorial inferior a 40 rn2 (quarenta metros quadrncios ); 
Ili - faça muro e calçada·, · 
IV - possuir renda mensal inferior a 02 (dois) salários rnírúnos ; 
V - templos religiosos; 
VI ~ instituições de educaçao e assistência social, quando estas reco-

nhecidas ele utilidade pública, não tivaren1 finalidade lucrativa. 

LIVRO QUATRO 
Das Disposições Especiais 

CAPITULO ÚNICO 
[)os Preços Púplicos 

Art.167 - As rendas provenientes dos serviços de natureza índu!;trial , co
mercial e cívi l, prestados pelo Município em caráter de empresa e suscetíveis de serem explorados 
por empresas privadas, são para os efeitos deste Código, considerados preços. 

Art.168 - A fixaç8o dos preços para os serviços que sejarn de monopól io do 

Município, terá como base o custo unitário. 

§ 1º - Quando não forem possíveis a obtenção do custo unitário, a fixação 
será feita levando-se em conta o custo total do serviço verificado no último exercício, a fiutuaçao nos 
preços de aquisição, o volume prestado no exercício encerrado no exercício cons·1derado. 

§ 2º - O volume dos serviços para efeito do disposto no paragrafo anterior 
será medido, conforme o caso, pelo número de utilidades produzidas ou fornecida aos usuários. 

§ 3D - O custo total compreenderá o custo de produção; manutenç.ão e ser
viços, acrescidos da reservas para recuperação do equipamentos e expansão do serviço. 
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Fls.44. 

Ari. 169 - A fi xaç<-~O dos preços até o limite de recuperação do custo total 
será feita por ato do Chefe do Poder Executivo. Quando ultrapassar este limite dependerá de IE?i es
pecífica. 

Parágrafo t'mico - O Chefe do Poc1er Executivo fará publicará a relaçi!o dos 
preços fixados para cada período. 

Art.170 - O sistema de preços do Município compreende os seguintes servi
ços, além de outros que venham a ser prestados: 

1 - de cemitério; 
li - de utilização de próprios do Município; 
Ili - de utilizoção do serviço público municipal como contraprestação em 

caráter individual assim compreendido para a aprovaçào· de loteamento ou arruamento, projetos para 
construção e plantas para {ocações diversas, bem corno: 

a) - atinhameinto e nivelamentos: 
b) . - avaliação de imóveis; 
e) - armazen·amento em depósito municiP,al; 
d) - aceitação de requerimentos e juntadas de documentos; 
e) - averbação de transferência de terrenos; 
f) - averbação de prédios ou de qualquer outra construção; 
g) - baixa en~ lançamento ou registro; 
h) - corto em árvores, capina e limpeza de terrenos; 
i~ - expedição de certidões e concessões de atestados e alvarás; 
n -demarcação de imóveis; 
1) - estudos de planta para locações diversas; 
m) - inspeção em estabelecimentos e instalações rnecâníc~s; 
n) - mecar"iização ou automação, por guia ou conhecimento emitido; 
o) - microfilmagem; 
p) - numeração de prédios; 
q) - lí!ulos dp aforamentos <.ie terrenos e perpetuidade de sepulturas; 
r) - vistorias de prédios e qpalquer outra construção; 
s) - remoção do resíduos n~o residenciais; 
t) - outros serviços prestados em caráter individual; 
~) - recuperação de bens piJblicos danificaoos por terceiros. 

Art 171 - O não pagamento dos débitos dos serviços prestados ou de uso 
das instalações mantidas pela Prefeitura em razão direta de serviços municipais, acarretará , de::::orri
ridos os prazos regulamentares, a suspensão dos mesmos. 

Art. ·t 72 - Aplicam-se os preços, no tocante a lanç:amento, pagamento, resti
tuição, fiscalização, domicílio e obrigações acessórias dos usuários, bem como a divida ativa, as dis
posiç.ões concernentes às taxas. 

LIVRO QUINTO 
Parte Geral 
TITULO l 

Das Normas Tributárias Gerais 
CAPITULO 1 

Do Sujeito Passivo _ ·----- _ ___ .. _________ _ 
emwimóili&ê??f" ·-~aiiã# iiiijíii5.d3JiVi"aiUiiiífi5Wffi'iift"íiifiii jiJfirrmem mu·- iSOCrrr'MªH-niiõP'i•dlóeY'm~~ - • sg::= 
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Fis.45, 

. Art . 173 - Sujaito Passivo da obrigação principal é a pessoa obrigad<i ao pa-
gamento do tnbuto ou penalidade pecuniária_ 

§ 1° - O Sujeito Passivo da obrigação principal diz-se: 

f - cont.ribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a si tuaçâo 
que constitua o respectivo fato g<Jrador; 

ll - responsável, quando, sE:rn se revestir da condição do contribuinte 
sua obrigação decorra de disposiç<lo expressa em lei . 

§ 2º - Sujeito Pa!?Sivo de obrigaç.ao acessória é a pessoa obrig8da às pres
tações que constituem o seu objeto. 

Art.17 4 - São pessoalmente responsáveis: 

- o adquirente ou remitente pelos tributo;=; relativos aos bens adquir i
dos ou remidos, quando não haja, no instrumento respectivo, a prova de plena quitação dos tributos; 

li - o sucessor a qualquer título e cônjuge meeiro, pelos tributos dcNidos 
até a data da partilha ou adjutlic.aç.ão, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do 
legado ou da meação; · 

Ili - o espólio, pelos tributos devidos pelo "ele cujus4" até a data da 
abertura dq sucessão. 

. Parágrafo único - Os créditos tributários rf;iativos a impostos cujo fato gera -
dor seja a propriedade, o domínio l'.1til ou a posse de bens imóveis, bem assim os relativos à taxas 
pela prestaç<".lo de serviços referentes a tais bens ou a contribu ição de melhoria, sub-rogam-se na 
pessoa dos respectivos adquirentes, exceto quando conste do título prova inequívoca da sua quita
ção. 

Art 175 - São solidariamente obrigados: 

- as pessoas físicas ou jurídicas, que tenham interessEJ comum na si
tuação que constitua fato gerador ela otir!gação tributáriá principal; 

li - a pess,)a jurídica de direito privado resultante da fusão, transforma-
ção ou incorporação pelos tributos devidos pelas pessoas jurídicas de d:reito privado fusionadas, 
transformadas ou incorporadas; 

Ili - a pessoa física ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, 
por quaiquer título, fundo de comércio ou estabeJecimerto comercial, industrial ou profissionai e con
tinuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual , pelos tri 
butos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato: 

a) - integralmente, se o alienante cessar a exploraçáo do comércio. in · 

dústria ou atividade; 

b) - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração 
ou iniciar dentro de seis meses, a contar da data da alienaçilo, nova atividade no mesmo ou em outro 

ramo de comércio indústria ou profissão. _ 
' IV - todos aquelas que, mediante conluio colaborarem para a sonegaç,.ao 

de tributos devidos ao Município; . 
V - as pessoas expressamente designadas por lei. 

.. . 
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, . ·.. . . § 1º - O disposto no inciso li aplica-se aos casos de extinção de pessoas ju-
ndtcas de d1re1to pnvado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer 
sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individuaL 

§ 2° -A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício ele or-
dem. 

§ 3° - Salvo disposição contrária prevista em lei, são os seguintes os efeitos 
da solidariedade: 

1 - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 
ll - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo 

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

Ili - a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados, 
favorece ou prejudica aos demais. 

Art.176 - A capacidade tributária passiva independe: 

1 · - da capacidade civil das pessoas naturaisi 
li - de achar-se natural sujeita a medidas que importem privação ou li-

mitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissional$, ou de administração direta dfil 
seus bens ou negócios; 

Ili - da estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que 
configure uma unidade econômica profissional. 

Art.177 - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em qut; in!ervíe
rem ou peras omissões de que forem responsáveis: 

1 - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
li - os tut9res e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou 

curatelados; ! 1 

- os administradores de bens de terceiros, pelos trib!)tos devidos por li! 
estes; 

IV - o lnvertariante, pelos tributos devido:; pelo espólio; 
V - o síndico e o comisslfirio, pelos tributps devidos pela massa falida ou 

pelo coricordatárío; 
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tri-

butos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante afas, em razão do seu ofício; 
VII - os sócios. no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo únlco - O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de pena

lidades, às de caráter moratório. 

.l'·rt178 - S8o pessoalmente responsáveis pelos créditos ~rresp~ndente~, 
as obrigações tríbL1tárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infraçao de lei, 

contrato social ou estatutos: 

1 - as pessoas referidas nos incisos do artigo anterior; 
11 - os mandatários, os prepostos ou empregados; . , . , . 
111 - os Diretores, gerentes ou representantes de pessoas 1und1cas ae d1-

reito privado. 

' --~ 
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Art. ·179 - O Sujeito Passivo, quando convocado, fica obrigado a prestar as 
declarações solicitadas pela autoridade fiscal e quando esta julgá-las insuficientes ou imprecisas po
derá exigir que sejam completadas ou esclarecidas. 

§ 1 º - A convocação do contribuinte será feita por quaisquer dos meios pre-
vistos neste Código. 

§ 2° - Feita a convocação do contribuinte, terá ele o prazo de 1 O (cl ez) dias 
úteis, para prestar os esclarecimentos solicitados, sob pena que se proceda o lançamento de ofício. 
sem prejuízo da aplicaçêo das demais sanções cabíveis, a contar: 

1 - da data da ciênctia aposta no auto; 
. li - da data de recebímento, por via postal ou telegráfica; se a data for 
omitida, contar-se-á este após a entrega da intimação à agência postal telegráfica; 

Ili - da data da publ icaçao do edital, se este for o melo utilizado . 

CAPÍTULO ll 
Do Domicmo Tributário 

1 ... rt . 180 - Na da informação pelo contribufnte ou responsável , de domicilio 
tributário, considerar-se-á como tal: 

- tratando-se de pessoa f ísica, a sua residência, ou sendo esta incerta 
ou desconhecida, o centro habituí:ll de sua atividade; 

ff - tratando-se de pessoa jurídic.1 de direito privado, o lugar da sua 
sede, ou em re lação aos atos ou fatos qµe derem orígeri à obrigação, o de cada estabelecimento; 

li! - tratanc!o-se de pessoa jurídica de direito público, qualquer de suas 
repartições no Município. 

§ 1° - Quando, não couber a f!plicação das regras fixadas ern qualquer dos 
incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsóvel o lugar 
da situaç;ío dos bens da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem a obrigação. 

§ 2º - A autoridade fiscal pode recusar o domicílio eleito, quando es te im
possibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização 'do tributo, aplicando-se então a regrn do pará-
grafo anterior. · 

· § 3º - Os contribuintes comunicarão a repartição competente a mudança de 

domicilio, no prazo do regulamento. 

Art. 181 - O domicílio fiscal e o número de inscrição respecti vo serf:io obri
gatoriamente consignados nos documentos e papéis dirigidos às repartições fiscais do Município. 

CAPÍTULO ili 
SEÇÃO 1 

Do Crédito Tributário 

Art . 182 .. A obrigação tributária é principal ou acessória: 
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. 1 - a obrigaçêo principal surge com a ocon-êncía do fato geraclor, tem 
por 0::>1eto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extíngue .. se juntamento com o cíédito 
dela decorrenle, tendo como fato gerador a situação definida em lei como necessária e suficiente à 
sua ocorrência; 
. li - a obrigação acessória decorre da legislação tributária, tem por ob
jeto as prestações, positivas ou negativas, nelas previstas, no interesse da arrecadação ou fiscaliza
ção dos tríbutos, tendo como fato gerador qualquer situação que impõe a prática ou a abstenção de 
ato que não configure obrigação principal e, face a sua inobservância, converte-se em obrigação 
principal relativamente a penalidade pecuniária. 

§ 1 ª - O lançamento do tributo e a definição legal do fato gerador são inter-
pretados independentemente, abstraindo-se: , 

a) - a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribu-
intes, responsáveis ou terceiros, bem como da nattJreza do seu objetivo ou dos seus efeitos; 

b} - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

§.2º - Salvo di?posiçâo em contrário, considera-se ocorrido o falo gerndor e 
existentes os seus efeitos: 

a} - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifi-
quem as circunstâncias rnateríais necessárias a que se produzam efeitos que normalmente lhe são 
próprios; . 

b) - tratando-se de sítúação jurídica, desde o momento em que esteja 
constituída, nos termos do direito aplicável. 

Art.183 - O crédito tributário decorre da obrigação príni;:ipal e tem a mesma 
natureza deste, sendo que: 

- as circunstâncias que modificam sua extensão, os seus efeitos, ou 
as garantias, ou os privilégios a ele atripuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obriga-
ção tributária que lhe d~u origem; ' · 

li ~ desde que regularmente constituídos somente se modifica ou extin-
gue, ou tem sua exigibilidade suspense ou excluída, nç:is casos previstos neste código, fora dos quais 
não podem ser dispensadas a sua efetivação ou garantias, sob pena de responsabilidade funcional 
na forma de lei. 

§ 1° - Compete privativamente à autoridade fiscal constituir o crédito tributá~ 
rio pelo lançamento, assim entendido'? procedimento,adminístrativo tendente a verificar a ocorrência 
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montarlie do 
tributo devido, identifiear o sujeíto passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

§ 2º - Quando a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o 
pagamento sem próvio exame de autoridade fiscal o lançamento opera-se pelo ato em que: a referida 
autoridade tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado expressamento a ho-

mologa. 

§ 3º - Nos casos dos 1º e 2º, decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, ~contar 
da ocorrência do fato gerador, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lanç.amento e definítívarnente extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocor-

rência de dolo, fraude ou simulação. 
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§ 4° - O lançamento efetuar-se-á com base nos dados constantes de Ca~ 
dastro Fiscal e das declarações apresentadas pelos contribuintes na forma e época estabe!t:cidas 
neste Código e em regulamento. 

§ 5° - Com o fim ·de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão 
das declarações apresentadas pelo contribuinte ou responsáveis e de determinar, com precisão, a 
natureza e o montante dos créditos tributários, a Fazenda Municipal poderá 

a) - exigir a qualquer tempo a exibição de livros e comprovantes de atos 
e operações que possam constituir falo gerador da obrigação tributária; 

b) - fazer inspeções nos locais e estabelecimentos onde se exerceram 
atividades sujeitas a obrigações tributárias ou nos bens que se constituem matéria tributável; 

e) - exigir informaçõ~s ou comunicaç..ões escritas ou verbais; 
d} - notificar o contribuinte ou responsável para comparecer às reparti-

ções da Fazenda Municipal; 
e) - requerer ordem judicial quando indispensável a realização de dili-

gencias, inclusive inspeções necessárias ao. registro nos locais e estabelecimentos, assim como ob
jetos e livros dos contribuintes e responsáveis, lavrando termo de diligências, do qual constarão es
pecificamente os elementos examinadores. 

§ 6° - t facult~da à Fazenda Pública Municipal o arbitramento de bases tri
butárias. quando ocorrer sonegação cujp montante nãq se possa conf)ecer exatamente am decorrem-. 
eia de fato que impossibilite a obtenção de dados exatos ou de elem~ntos necessários à fixação da 
base de ç:átculo ou alíquota de tributo. 

§ 7° - Do lan~mento efetuado pela administração, será no!ifícado o contri
buinte, em seu domicilio tributário, saneio que: 

a) - quandp o Municlplo permitir que o contribuinte eleja domicilio tributá-
rio fora çle seu tarritóríQ, a notificação .far-se-á por via postal registrada em Aviso de Recebimento 
~~; . . . 

b) • na impossibilidade de localização do contribuinte, nos casos dE: re-
curso do recebimento da notificação ou quando o intwesse público assim o exigir, dar-se-á esta por 
edital. 

§ 8° - A notificação do lançarnento conterá: 

a) - o nome do sujeito passivo, e seu domicílio tributário; 
b) - a den,ominação do tributo e o exercíçío a que se ref~re; 
e) - o valÓr do tributo, sua alíquota e a base de cálculo; 
d) - o prazo para recebimento da impugnação; .. . 
e) - o comprovante para o órgão fiscal de recebimento pelo contnt;uinte; 
f) - demais elementos estipulados em regulamento. 

§ 9º - Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, P?derão ser efet~
ados lançamentos omitidos ou procedida a revisão e retificação daqueles que contiverem trregu!an-

dades ou (lífO. 

§ 1 o - o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só poderá· 

ser alterado em virtude de: 

1 
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Fls.50. 

- impugnação procedente do sujeito passivo; 
- recurso de oficio; 
- iniciativa da autoridade, conforme previsto no parágrafo anterior. 

Art.184 - Sará sempre da 10 (dez} dias, contados a partir do recebimento de 
notificação, o prazo mínimo para pagamento e para impugnação do lançamento, se outro pra::'.'.o não 
for estipulado, especificamente neste Código. 

Art.185 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em conside
ração o valor ou o preço dos bens, direitos, serviços ou atos jurldicos, a autorídade lançadora arbitra
rá aquele valor ou preço, sempre que sejé;lm omissos ou que não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legal
mente obrigado ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judici
al. 

Art.186 - O lanç-.amento reporta-se á data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação e se rege pela lei então vigente, ainda qL1e posteriormente modificada ou revogada. 

Parágrafo único - Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente 
à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração, infrações e 
penalidades, ou processos de fiscalização ampliando os poderes dé investigação das autoridaàes 
administrativas, ou outorgado ao creditando maiores garantias ou privilégios, exceto neste último 
caso, para o efeito de atribuir responsabifidade tributária a terceiros. 

Art.187 - Nos termos do inciso VI do artigo 134 do Código Tributário Nacio
nal, até o dia 1 O {dez) de cada mês os ~ervantuários da Justiça enviar~o à Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, para efeitos de atualização do Cadastro Imobiliário Municipal e Cadastro 
Fiscal, conforme modelos regulamentar~s. extratos ou comunicações de atos relativos a imóveis, 
inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipotecas, arrendamentos ou locações, bem corno das 
averbações, inscrições o, transações realij?:adas no mês ànterior. 

Parágrafo único - Os cartórios e tabelionatos serão obrigados a exigir, sob 
pena de responsabilidade, além da pena prevista no artigo 73 deste código, para efeito de lavratura 
de transfer~ncia ou venaa de imóvel, cef1idão de aprovação do loteamento, quando couber e enviar 
ao órgão municipal os daqos das operaçQes realizadas. com imóveis nos termos deste artigo. 

Art.188 - A c.oncessao de moratória seré objeto de lei especial, atendidos 

os requisit9s do Código Tributário Nacional. 
' ) ' 

Art.189 - Suspenderá e exigibilidade do crédito tributário, a partir de sua 
efetivação ou de sua consignação judicial, o depósito do montante integral da obrigação tributária. 

Art.190 • A ímpLignação apresentada pelo sujeito pas~ivo ~ a ~~ric~ssão de 
medida liminar em mandato de segurança suspendem a exigibilidade do crédito tnbutano, indepen-

dentemente de prévio depósito. 

Parágrafo único - Os efeitos suspensivos cessam pela decisão admi~istrati
va contrária, no todo ou em parte ao sujeito passivo e pela cassação da medida liminar concedida em 

mandado de segurança. 

l' 
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. Art. ·191 - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário nao dispensa o 
cumpnmento das obrigações acessórias dependentes da obrigaçáo principal ou dela conseqüernes. 

Art .192 - Os eíeitos suspensivos cessam pela extinçBo do crédito. 

SEÇÃO li 
Da Extinção do Crédito Tributário 

Art. 193 - E>.1ingue-se o crédito tributário, quando ocorrer: 

t - o pagr:imento; 
11 - a compensação: 
Ili - a trnnsf:!ção. 

t'\rt 194 - Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade pecu111ana sdrii 
efetuado sem que se expeç.a o competente formulário de arrecadaçáo municipal

1 
na forma estabele

cida neste Código OlJ lei pertí'nente. 

§ 1° - No caso de expediç..'lo fraudulenta do Documento de Armc.ac!aç.-ão 
Municipal, responderão administrativamente, civilmente e criminalmente, todos aqueles sOfvidores ou 
não 1 que houverem subscriio 1 emitido .ou fornecido. 

§ 2° - Todo pagamento do triputo, deverá ser efetuado em órgão arrecacia
dor municipal ou estabelecimento de crédito autorizado pela administraç.ão, sob pena de nul idade . 

J\rl 1 ~l5 - O si 1jeito passivo tQrá direito ;:'\ restituição total ou parcial di':lS im
portâncias pagas a titwlo de tribulo ou dem.::iis créditos tribut<'.irío. nos seguintes casos: 

- cobrança ou pagamento espontàneo de tributo inválido ou em valor 
maior qL!e o devido em face da legislaçpo tributáíia ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato 
gerador efetivamente ocorrido; 

li - erro na identificação do suje ito passivo, na determinação da alíquo-
ta , no cfilculo do montante do débito ou na elaborei;-.ão ou conferência de qualquer documento relativo 
ao pagamento: 

Ili - reforn'1a, anulação, revogação ou re~císão da decisi:jo condenatória. 

§ 1º - A restit,uição de tributos que comportem, por sua natureza\ t ran sfc~rên

cia do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove llaver assumido o r.sfEi:-ido en
cargo, ou . no caso da tê-!o transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebé
la. 

§ 2º - A restituição total ou parcial dá lugar a restituição na mesma propor
çào1 dos juros de mora. penal idades pecuniárias e demais acréscimos legais relativos ao principal, 
exceluando-se

1 
os acréscimos referentl.,S a infrações de caráter formal. 

Art.196 - A autoridade fiscal poderá determinar que a restituição se proces

se através de compensação. 

Art.197 - o direito de pleitear a restituiçao tota l ou pareia! do tributo oxiin
gue-se com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados: 

lfli w·nr·u'X -rv·r· sw -·-··- - _--5- -SQüxse.::.m• Jii·WPPltnistr.i61k«'itê?fNP+ F 
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1 - m1s hipóteses dos incisos 1 e !f do artigo 193, deste Código, da dé:1!a 
da extir~ç8o do crédito tributário; 

li - na hipólese de o inciso Ili do artigo 193, àeste Código, da data ern 
que se tornar definitiva a decisao administí·ativa ou transitar em julgado a decisão judicial que tenha 
reformado, anulado, revogado, ou rescindido a decisão condenatória. 

Art 198 - Prescreve em 02 (dois) anos a açã.o anulatória de decisao admi
nistrativa que degenerar a restituição. 

Par<.1grafo único - O prazo de prescrição é interrompido pelo inicio da açüo 
· judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimidação validamente feita ao 

representante da Fazenda Municipal. 

Art.199 - o pedido de restituição será feito a autoridade fiSCéil através i::le re
querimento da parte interessada que apresentará prova do pagamento e as razões da ileoalidade ou 
irregularidade do crédito. 

Art.200 - A importância será restituída dentro dt1 um prazo rnâximD de 30 
(trinta) dia~ a contar da decisão final que defira o pedido. 

Parágrafo único - A não restituição no prazo definido neste artigo implicará, 
a partir de então, em alu~lização da quantia em questão e na incidência de juros não capitalizáveis 
de 1,0% (ym por cento) ao mês sobre o valor atualizado. 

/\rt201 - Somente após decisão irrecorrível, favorável ao contribuinte no 
todo ou em parte, serão restituídas, de pffcio, ao impugnante as Irnportências relativas ao rnontante 
do crédito tributário depositados na repa(tição fiscal para efeito de discussão. 

' . 

Aíl.202 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a compen
sar créditos tributários, com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujoilo passivo con
tra a Fazenda Pública, nas condições e ~ob as garantias estipuladas em cada caso . 

§ 1° - Sendo o valor do créclito do contribuinte inferior ao seu débito, o saldo 
apurado poderá ser objeto de parcelarn~nto, obedecída.s as normas vigentes . 

, § 2° - Sendo o, crédito do confr~buinte superí~ 1.· ao débito, a diferença cm fa-
vor sera paga de acordo com as norma;- de adm1n1straçao financeiras v1gentt'ls. · 

§ 3º - Sendo víncendo o crédito do sujeito passivo, seu monwnte ser8 redu
ziclo a 1,0% (urn por cento) por mês que decorrer entre a data de compensação e a data do venci
mento. 

§ 4º - O Poder Executivo poderá estabelecer sistemas especiais . de corn
pensaç5o, com condições e garantias estipuladas em convénio e regulamento, quando o sujeito pas-

sivo da obrigação for: 

ou municipal; 

a) - empresa pública ou sociedade de economia mista federal, estadual 

b) 
e) 
d) 

- estabalecirnento de ensino; 
- empresa de rádio, jornal ou televisão; 
- estabelecimento de sat'.1de. 
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§ 5° - As compensaçôes do crédito a que se referem os alíneas "b" e "d" dG 
parágrafo antc~rior somente efetuar-se-ão para benefício dos servidores municipais, ativos e inédivos e 
seus filhos menores ou inválidos, cônjuge e ascendenies sem renda própria para seu sustento. 

l\r!.203 • Fica o Chefe do Podor Executivo rvlunícipal au!orizfüio, sob condi
ções e garantias especiais, a efetuar transações, judicial e extrajudicial, com o suje ito passivo cie 
obrigação tributária parn, mediante concessões mútuas, resguardados os interesses rr1t.miciix::.is, ter
minar litígio e extinguir o crédito tributário. 

Parágrafo único - A transaç.ão a que se refere este artigo será proposta p&lo 
Secretário Municipal de Administração e Finanças, pelo Procurador Geral do Município , quando se 
tratar de decisão judicial, em parecer fundamentado e limitar-se-á à dispensa, parcial ou tot8l , cios 
acréscimos legais referente::·s a multa de infração,· multa de mora, jurns t'": encargos da d ív ida ativa, 
quando: 

menta; 
- o montante do tributo tenha sido fixado por estimativa ou arbilía 

matéria de fato; 

li - a incidência ou critério de cálculo do tributo for matéria controvnrticia; 
Ili - ocorrer erro de ignorância excusável do sujeito passivo a quanto a 

Município. 
IV • ocorrer conflito dH competência com 'Outras pessoas ou temer::';ria ao 

Art.204 • Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizacJo a concedor, 
por despacho fundamentado , remissão total ou parcial do crédito tributário, atiandendo: 

1 - a situaç$o econômica do sujeito passivo: 

ria de fato; 
li - no erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo quanto à mate-

lll - as considerações de equidade re!ativé1rnente às característi cas pes-
soais ou materiais do caso; 

IV - as condições peculiares a determinada rsgíão do tarritórío municipal; 
V - o fato de ser a importância do crédito tributário, inclusive seus 

acréscimos legais, igual ou inferior a 20'}$ (vinte por cento) do valor da UFG. 

Parágrafo único - A concessão referida neste artigo não gera direito auqu·iri· 
do e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou dt::ixou ele 
sat isfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisiios necessários a sua obten
ção sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis nos casos de dolo ou simulação do b<:Jnefi c1á-· 
rio. 

Ari.205 - O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário decair 
após 05 (cinco) anos, contados: 

- da data ern que tenha sido notificado ao sujeito passivo qualquer 
med ida preparatória indispensável ao lançamento; 

li - do primeiro dia do exercício seguinte <'1quele em que o lançarnent9 
deveria ter sido efetuado; 

111 - da data em que se tomar definitiva a decisão q ue houver anulado, 
por vício formal. o lançamento anteriormente efetuado. · 
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Parágrnfo único - Excetuando o caso do inciso Ili deste artigo. o prazo de 
decadência não se admite interrupção ou suspensão. 

Art.206 ·A ação para a cobrança do crédito tríbutáíio prescreve em 05 (cin
co) anos, contados da data de sua c.onsl.ituição definitiva. 

§ ·1 º - A prescrição se interrompe: 

a) - pela citação pessoal feita ao devedor; 
b) - pelo protesto judicial; 
e) - por quarquer ato judiciar que constitua em mora o devedoí; 
çi) - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que impor-te 

em reconhecimento do dóbito pelo devec.jor. 

§ 2° - A prescriyão se suspende: 

a) - durante o praz.o de concessão da moratória, até a sua revogaç8o, 
em caso de dolo ou simulação do beneficiário ou de terceiro por aquele; 

b) · - durante o prazo da concessão da remissão atê a sua revogaç:2o, em 
caso de dolo ou simulação do beneficiário ou de terceiro por aquele;, 

e) - a partir da inscrição do débito em dívida ativa, por 180 (cento o oiten 
ta) dias ou até a distribuição da execução fiscal se esta ocorrer antes de findo daquele prazo. 

Art.207 - Ocorrendo a prescriçao abrir-se-á inquérito adn1inistrativo para 
apurar a~ responsabi lidapes na forma d~ leL 

Parágrafo Cinico - A autoridade municipal. qualquer que seja seu cargo ou 
função e independentemente do vínculo empregatício. responderá administrativamente, civil e crimi
nal pela prescrição de débitos tributários sob sua responsabifídade cumprindo-lhe indenizar o Municí
pio do vé:'j lor dos débitos prescritos. 

Art.208 - As irnportâncias relativas ao monté;lnte de crédito tributái'io deposi
tados na repartição fiscal ou consignadçis judicialmente para efeito de discussêo, serão, após decisão 
irrecorrívef, no totai ou em parte, restituidé.is de ofício qO impugnante 9u convertidas €'.m renda é\ favor 
do Município. 

Art.209 - Extingue o crédito tributário a decisão administrativa ou judicial que 
expressamente. em conjunto ou isoladamente: 

obrigação. 

1 
li 
!!1 
IV 

- declara a irregularidade de sua constituição; 
- reconheça a inexistência da obrigação que lhe deu origem; 
- exonere o sujeito passivo do cumprimento da obrigação; 
- declare a incompetência do sujeito ativo para o c-A.1mprimento da 

§ ·1° - Extinguem o crédito tributõ3rio: 

a) • a decisão administrativa irreformável, assim entendida a deíínitiva 
órbita administrativa que não possa mais ser objeto da ação anulatória; 

b) - a decisão judicíal passada em julgamento. 
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. § 2° - Enquanto não tornada definitiva a decisão administrativa ou passada 
~m Julgado a decisão judicial, contínllará o sujeito passivo obrigado, nos termos da le~1islação tributâ
na. 

SEÇÃO m 
Da Exclusão do Crédito Tributário 

Art.210 - Exclui-se o crédito tributário por: 

1 -isenção; 
li - anistia. 

§ 1° - A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obri
gações acessórias dependentes da obrigação príncipal cujo crédito seja excluldo, ou dela subse
qüente. 

§ 2° - A isenção é a dispensa do pagamento do tributo, por disposição ex-
pressa da lei. 

§ 3° - A anistia abrange exclusivamente ás infrações cometidas anterior
mente a vigência da lei que a concedeu, não se apliCéjndo aos atos qualificados em lei como crime, 
contravenção ou conluio ou tenham sido praticadas como dolo, fraude ou simulação pelo sujeito pas
sivo ou terceiro em benefício daquele. 

Art.211 - A isenção pode ser concedida: 

1 - em caráter geral, embora a sua aplicabilidade possa ser restrita a 
determinada área ou zona Município, em função de condições peculiares; 

li "em caráter individual, ou despacho da autoridade fiscal, em reque-
rimento no qual o interessado faça prqva do preenchimento das condições e do cumprimento dos 
requisitos previsto na IE\i para a sua conçessão. · 

§ 1° - TratandÇ>-se de tributos lançados por p~ríodo certo, o despacho referi
do neste artigo deverá ser renovado antes da expiração de cada perlodo, cessando automaticamente 
os seus efeitos a partir cjo primeiro dia ~o perlodo par~ qual o interes~do deixar de promover a con·· 
tinuidade do reconhecimento de isenção, conforme disciplinado em reQulamento. 

§ 2º - O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido e será re
vogado de oficio sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou da satisfazer as 
condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessao da penalidade cabí
vel, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele. 

· § 3º - A isenção será concedida expressamente para determinado 'tributo, 
com especificação das condições a que se deve submeter o sujeito passivo e. salvo disposi~o. em 
contrário, não é extensiva: 

1 - as taxas e à contribuição de melhoria; 
li - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão . 

Art.212 - A anistia pode ser concedida: 
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- ern ct:1rá ter gemi; 
- limiiadarnenie, quando: 

a) - as infrações da legislação r>J!ativa a determinado tribu to; 

Fls.5G. 

b) - as infrações punidas com penalidades pecuniárias. até d0terrnímido 
montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza; 

e) - a determinada regi.:m do território do Município, em funç...50 de concii -
ções a ela peculiares; 

d) - sot) condições de pagamento do tributo no prazo nela fixado, ou cuja 
fixação seja por ela atribuída à autoridade fiscal. 

§ 1° - Quando não concedida em caráter geral, a anistia é efetivada , em 
cada ano. por despacho do Chefe do Poder Executivo, ou autoridade delegada ern requc ri rnE":nto, no 
qual o interessado faç:a prova do preenchimento das condições e do CLtmprimento dos requisitos pre
vistos na l~i para a sua concessão. 

§ 2° - O despacho referido no parágrafo anterior. não gera direi to adquirido 
e ser~ revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou cJeixou ele satis
fazer as condições ou não cumpríra ou deixou de cumprir os requisitos para a concess~ío do favor, 
cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora, com imposição da penalidadE:J cabívei , nos casos 
de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em beneficio daquele. 

Art213 - A concessão de anistia implica em perdão da infraçáo, não consti
tuindo esta antecedente para efeito de irj-lposiçáo ou graduação da pen'alidade por outras infrações de 
qualquer natureza a aquela subseqüente cometida pelo sujeito beneficiado por anistia anterior. 

LIVRO SEXTO 
Da Administração Tributária 

CAPÍTULO 1 
Da Fiscalizaçao 

SEÇÃO i 
Da Competência, Alcance e Atribuições 

Art214 - Compete privativamente à Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, pelo seus órgãos especializqdos, a fiscalização do cumprimento das normas tribuláíias do 
Município. · 

Art.2·r 5 - A fiscalização a que se refere o ariigo anterior será exercida sobre 
as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusiva as quo gozam de imunidac!e ou isen
ção. 

Art.21G - As pessoas sujeitas a fiscalização exibirão ao serv idor fü>cé1 l. sem
pre que por ele exigidos, independentemente de prévia instauração de processo, os pr0<!utos. ern uso 
ou já arquivados que forem julgados necessários à fiscalização e lhe franquearão os seus estabele
cimentos ,. depósitos e dependências, bem como os veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora 
do dia ou da noite. se a noite os estabelecimentos estiverem funcionando. 

Parágrafo único - O servidor fiscal ao realizar os exames necessár ios, con
vidará o proprietário do estab81ecimento ou o seu representante para acompanhar os trn ~aihos dt.'; 
fiscalizaçáo, ou indicar pessoa que o faça e, em caso de rncusa, lavrará o termo desta ocorrenc1a. 

; 
..f 
' 



Fls.57. 

Art.217 - O exame a que se refere o parágrafo único do artigo anterior pode
rá ser repetido quantas vezes a autoridade fiscal considerar necessária, enquanto não de.cair o direito 
da Fazenda Municipal constituir o crédito tributário. 

Art.218 - No exercício de suas funções, a entrada do servidor fiscal nos es
tabelecimentos, bem como o aceso as suas dependências internas, não estarão sujeitos a forma de 
identidade funcional aos encarregados diretos e presentes ao local, a qual não poderá ser retida, em 
qualquer hipótese, sob pena de ficar caracterizado o embaraço à fiscalização. 

Parágrafo único - Na hipótese de ser recusada a exibição de produtos. livros 
ou documentos, o servidor fiscal poderá lavrar móveis ou depósitos em que presumivelmente eles 
estejam lavrando termo deste procedimento e, nesse caso, a autoridade fiscal providenciará junto ao 
Ministério Público que se faça a exibição judicial. ·· 

Art.219 - Encerrados os exames e diligência necessárias para verifica.;ão da 
situação fiscal do contribuinte, o servidor lavrará, sob a responsabilidade de sua assinatura, termo 

· circunstanciado do que apurar, mencionando as datas do inicio e de término do período fiscalizado e 
os livros e documentos examinados concluindo com a enumeraç-ão dos tributos devidos e das ímpor
tàncias relativas a cada um deÍes separaçlamente. 

§ 1° - O termo será lavrado no estabelecimento ou local onde se verificar a 
infração, ainda que nele não resida o infrator. 

§ 2º - Ao contribuinte dar-se-á o cópia do termo autenticado, contra recibo 
no original, salvo quando lavrado em livro de escrita fiscal. 

§ 3° - A recusa do recebimento do termo, que será declarada pelo servidor 
fiscal, não aproveita nem prejudica o co11tribuinte. 

§ 4º - Nos casos de termo lavrado fora do domicílio do contribuinte, havendo 
recusa de seu recebimento, o mesmo sárá remetido ao 'contribuinte através dos correios. 

Art.220 - A ação d0 servidor fiscal poderá estender·-se além dos limites do 
Município, desde que prevista em convênios. 

Art.221 -Através de ato administrativo serão definidos prazos máximos para 
a conclusão da fiscalização e diligências previstas na legislação tributária. 

· Art.222 - O pràzo para a apresentação da documentação requisitada é de 
72 (setenta e duas) horas após a intimação, salvo se ocorrer algum motivo que justifique a nao apre
sentação, o que deverá ser feito por escrito. 

Art.223 - As autoridadas fiscais da Fazenda Pública Municipal poderão re
quisitar o auxilio da força pública federal, estadual ou muni?ípal: qua~do _vitimas d~ emb~r~.?~ ou 
desacato no exercício de suas funções. ou quando necessárias a efet1vaçao de medida prt.v1 .. ta na 
legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei com ilícito tributârio. 

SEÇÃO li 
Da Apreensão de Bens e Documentos 
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Art.224 - Poderão ser apreendidos bens móveis, inclusive mercnciorias · 
existentes em poder do contribuinte ou de terceiros, em outro lugar ou em trànsito, que consli !uarn 
prova de infração deste Cór1igo 

§ 1° - A apreensao pode, inclusive, compreender documentos fiscais, desde 
que façam prova de fraude, simulação, adulteraç.20 ou t?i\sif\cação. 

§ 2º - Havendq prova fundada suspeita de que os bens se encontram em 
residência particular, ou prédios utilizados como moradia será promovida a busca e apreensão judici
a l, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a sua remoção clandestina. 

Art.225 - A apreensão será teita medianto lavratura de termo especítico. 

§ 1 º - O termo de apreensão conterá a descrição dos bens ou documentos 
apreendidos, indicando o lugar onde ficaram dêpositadas e o nome do depositário, fornecendo-se ao 
interessado cópia do auto em relação aos bens arrolados. 

§ 2° - Poderá ;:;er designado depositário o próprio detentor dos bens ou do
cumentos, se for idàneo a juízo do autuante ou de quem fizer a apreensão. . . 

Art .226 - A restituição dos documentos e bens apreendidos será fe iia rnedi 
an!e recibo, expedido pela autoridade.competente. 

§ 1° - Os documentos apreendidos poderão ser devolvidos ao interessado, 
desde que a prova da infração possa ser foita através de cópia ou por outros meios. 

§ 2° - Os bens apreendidos serão restitu{do:> mediante depósito da quantia 
exigível, arbitrada pela autoridade competente, ficando retidos até a decisão final os necessários €1 

prova. 

Art.227 - Os bens apreendidos serão levados a leilão, se o autuado não 
provar o preenchimento das exigências legais no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

apreensão. 

§ 1º - Quando se tratar de bens detflrioráveis, o leilão poderá reali:z:ar--se a 

qualquer tempo, independente da forml:l lidade. 

§ 2º - Apurando-se na venda quantia superior ao tributo e multas, será o 

autuado notificado para no prazo de 1 O (dez) dias, receber o excedente. 

/vt.228 - Os leilões serão anunciados com antecedência de 1 O (dez) dias , 
por edital, afixado em loce:1I público e divulgado no ,Jornal Oficial do Município e, se conveni.:mle. em 

jornal de grande circulação. 

§ ~" - Os bens levados a leiião serão escriturados om livro próprio mencio

nando-se a sua nahJreza, avaliação e o preço da arrematação. 

§ 2º - Encerrado o leilão, será recolhido, no mesmo dia, sinal de 25% (vinte 
e cinco por cento) pelo arrematante, a quem será fornecida guia de recolhimento da diferença sobre o 

preço \o\a\ da arrematação. 
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. ~ 3° - Se dentro de 03 (três} dias o arrematante não completar o preço da 
arrematação, perdera o sinal pago e os bens serão postos novamente em leílão, caso não haja que 
ofereça preço igual. 

Art.229 - Descontado o preço da arrematação o valor da divida, multa e 
despesa de transporte, depósito e editais, será o saldo positivo à disposição do dono dos bens apre
endidos. 

CAPITULO li 
Da R~presentação e Denúncia 

. Art.230 - O servidor municipal ou qualquer pessoa poda representar ou de-
nunciar contra toda ação ou omissão contrária à disposição, deste código e da outras leis ou de re
gulamentos fiscais. 

§ 1° - Far-se-á mediante petição assinada a representação ou denúncia, as 
quais nãq serão admitidas: 

a) - por quem haja sido sócio., diretor, preposto óu empregado do contri-
buinte, em relação a fatos anteriores à ~ata em que tenha perdido essa qualidade; 

b) - quandp não vier acompanhada de provas ou não forem indicadas. 

§ 2° - Serão admitidas denúncias verbais, contra a fraude ou sonegação de 
tributos, lavrado-se termo de ocorrência, do qual deve constar a indicação de provas do fato, nome. 
domicilio e profissão do denunciante e denunciado. 

CAPÍTULO Ili 
Do Sigilo F.iscal 

Art.231 - Sem prejuizo do disposto na legislação criminal, é vedada a divul
gação para qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal ou de seus funcionários, de Informações 
obtidas em razão da ofício, sobre a situação econômica ou financeira e a natureza e estado dos ne
gócios ou atividades dos contribuintes e demais pessoas naturais ou jurídicas. 

Parágrafo único - Excetuam~se o disposto neste artigo os casos de requisi
ção do Poder Legislativo e de autorídf.lde judicial, no' interesse da justiça, os de prêstação mútua de 
assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e de permuta de informações entre os diver
sos setores da Fazenda Municipal e entre esta e a União, os Estados e outros Municípios. 

Art.232 - São obrigados a auxiliar a fiscalização, prestando ínfoonaç:ões a 
esclarecimentos que lhes forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir as dísposiç.ões deste 
Código e1 permitindo aos servidores fiscais colher quaisquer elementos julgados necessários à fiscali
zação, todos os órgãos da administração pública municipal, bem como as entidades autárquicas, 

para-estatais e de economia mista. · 

11mrmssam-=nrrr rzm 

CAPÍTULO IV 
Do Servidor Fiscal 
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Art.233 ··Aos servidores fiscais responsáveis pela fiscalizaç.ão dos tributos e 
rendas municipais cabe ministrar aos contribuintes em geral os esclarecimentos sobre a inteiigênda e 
fiel observància deste código, leis e regulamentos fiscais, sem prejuízo do rigor e vigilância indispen
sáveis ao desempenho de suas atividades. 

Art.234 - Sempre que necessário, os servidores fiscais requisitarão, através 
de autoridade da administração fiscal, o auxílio e garantias necessárias à execução de seus serviç.os 
e das diligências indispensáveis â aplicaçdo das leis fiscais . 

Art.235 - O servidor fiscal se fará conhecer mediante apresentac;ão da car
teira de identidade funcional expedida e autenticada pela Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças. 

Art.236 - O servidor fiscal autuante, no caso de impedimento legal, poderá 
ser substituído por outro servidor fiscal a fim do eviiar retardamento no curso do processo. 

CAPITULO V 
Do Regime Especial do Fiscf.ilizaçào 

Art .23'1 - O sujeito passivo poderá ser submetido a regime especial d0 fisc::1-
lização, por proposta de servidor fisca l. 

Parágrafo único • Ato do Ctie'fe do Poder Executivo t=:stabelecerá O f> limites d 

condições do reoirne especial. 

CAPÍYULO VI 
Da Cassaçao de Regimes ou Controlas Especiais 

Art.238 - Os regimes ou contro\es especiais de pagamento dos trit>utos, tL: 
uso de documentos ou de escríturaç.80, quando estabelecidos em L1enefício do contribuinte ou outras 
pessoas obrigadas ao cumprimento do dispositivo da legislação tributária, serão cassé.:ldos se os Uo
neficiários procederem de modo fr<:iudulento. no gozo da~ respect ivas concessões. 

§ 1° - É compettante para determinar a cassaçi3o a mesma autoridade, que o 
for para a concessão. 

1 • 

§ 2º - Do ato que determinar a cassação caberá o recurso, sem EJftJito su~-

pensivo, para a autoridade superior. · · 

CAPÍTULO Vii 
Do Arbitramento 

Art.239 - Procederá o servidor fiscal ao arbitramento da base da e<'ilcu!o do 

tributo de acordo com a legislação especifica, quando: 

1 _ 0 contribuinte não dispuser de e!emenlos de coritabil idade ou de 

qualquer outro dado que cc.nprove a exatidão do montante da rnatériéi tributável:. ,. . <' • 

li - recusar-se o contribuinte de apresentar ao servidor flsc<:I º"livro_, ce 

escrita comercial ou fi~~l r.:_~~~-rne~~'.:_s o~tr?s_ !~~ i~~:,n:_;v:.~;,!,~f!~~ •. ,?,,~.!:: .. ~ ... ~-~ .. :.;,;,~~~.~:"""~ 
&WiiliWJli'k'í§aiãfüiú™Ekiii•rMrwr1iõia<M rn'u&•m·';cm;:ttiM' ?ffilí1~~ JõE · [{2~ L-~ 
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Ili - o exame dos elementos conMbeis levar a convicçôo da exi~;tênci:1 
de fraude ou sonegação. 

§ 1° - Na hipótese de arbitramento será obrigatório a lavratur.cJ cle tarmo d~l 
fiscalização circunstanciado em que o servidor fisca! indicará, d8 modo claro e pre:..;isc. os critérios 
que adotou para arbitrar a base de cálculo do tributo: 

§ 2° - Do total arbitrado para cada período ou exercido, serão dedL1Zidas as 
parcelas sobre as quais se tenha lançado o tributo, intimando-s .• .:i o contribuinte r>ara í'ecoit'iírnuntc do 
débito resultante do arbitramento. ' 

§ 3° - A autoridade fiscal deverá autorizar o servidor fü:>·::;<ll a proceder ao ar
bitramento, desde que justificado o procedimento. 

CAPiTULO VIII 
Das Certidões Negativas 

Art.240 - A prova da quitação de tributos, ex.igida poi· lei. S<:'J8 feita únicn
mente por certidão negativa, regularmente expedida pela repartição administrativa competente,. · 

§ 1° -A certidão negativa será sempre expedida nos tennos •:Jrn 1:;.1,;, rnnhi.'1 
sido requecida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data de i.;nitrada (jo requf:;rimi::·:~(· t-:<·\ rc~prn·

tição. 

§ 2º - O prazo de vigência da certidãc· negativa é de ·i 80 {e;;;;: ;!o o citon~e) 
dias e dela constará, obrigatoriamente, esse prazo limite. 

§ 3° - As certidões negativas fomecid2'.; não excluem o :.füem,) da r 8zer1da 
Municipal cobrar, em qualquer tempo hápil, os débitos que venharr• a sor apurndo:3 iY:ln uutoridsde 
fiscal. · · 

Art.241 - A certidão negativa deverá indicar obrígalorianieílie: 

1 
li 
Ili 
IV 
V 

- identificação do contribuinte; 
- domicílio fiscal; 
- ramo d~ atividade; 
- período. a que se refere a certidão; 
- período de validade da mesma. 

Art 242 - Tem os mesmos efeitos da certidão negativa aquela de que conste 
a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva e que tenha sido efe\i'1ada a 
penhora ou cuja exigibifidadB esteja suspensa. · 

Perágrafo único - A certidão que faz referência o artigo anterior ~e,1eré í:-<'r 
do tipo "verbo-ad-verbum" onde constarão incisos, além da infcrmação sup!emontf1r prev1st<J nesta 
artigo. 

CAPÍTULO IX 
Do Processo Administrativo Fh;ca! 

SEÇÃO 1 

. ·º·º~~i;._.<!!l~iWO>"lil~~;::..· •. =,.,.,,,r,:.;;;.,;·r.yii'ii<.'\'i>J>;nl 
lili'díffiiM-Oà'ii'iftil!l'~-~~ ,. . l'.ZE~ :::.:.::::2 
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Art.243 - O processo fiscal compreende o procedimento adrninistrati-
vo destinado a: 

- apuração de infrações à legislação tributária municipal ou, no caso 
de convênio, à de outros Municípios: 

li - responder consulta para esclarecimen!o d0 dúvk1as relativas ao en-
tendimento e aplicação da legislação tributária; 

Ili - julgamento dos processos e execução administrativa das respecti -
vas decisões; 

IV - outras situações em que a lei determinar. 

Parágrafo único - No processo administrativo fiscal serão ('Jbservadas as 
normas constantes em regulamento. 

SEÇÃO I! 
Dos Atos e lermos Processuais 

Art.244 - Os a tos e termos procassuais, quando a lei não prescrever forma 
deterrninacla, conterão somente o indispensável a sua fínalidadr.1, numeradGs e rubricadas todas as 
folr1as dos autos, em ordem cronológica de eventos e juntada. 

. ' 
Parágrafo único - Os atos e terrnos ser:~:o Liat\iogrnfados ou escritos em tinta 

inde\8ve! , sem espaços em branco, bem como sem entre!inht:ts, emendas, rasuras e bom5es não 
ressalvados. 

SEÇÃO Ili 
Dos Prazos 

Art .245 - Os pra:zos fluirão a pa1iir da data de ciência e serão contínuos , ex
cluindo-se m~ sua contagern o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 

Parágrafo único.,. Os prazos sô se inici am ou vencem em dia de expediente 
norma! no órgão que corra o processo ou çlevam ser praticados os atos. 

CAPÍTULO X 
Da Intimação 

Art.246 - Far-se-á a intimação: 

- pelo autor do procedimento, provada com a assinatura do sujeito 

passivo. seu mandatário ou preposto; . 
li - por via postal ou telegrafíca , com prova de receb imento (/\R); 
Ili - com edital, publicado, urna vez, no diário oficial, quando não fo!-

possível a intimação na form<i dos artigos anteriores. 

Art247 - Considerar-se-á feita a inl irnaváo: 

.' .... ~ ' / !,' . • .. , ' _[ . i . • ' .. , , : ~ .... f" . 
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li - na data aposta no aviso de recebimento pelo destinatário ou por' 
quem, em seu nome, receba a intimação, se por via postal ou telegráfica; 

Ili - trinta dias após a publicação do edital. 

Parágrafo único - Omitida a data no aviso do recebimento a que se refere o 
inciso 11, considerar-se-á, feita a intimação: 

1 - quinze dias após a sua entrega na agência postal; 
li - na data constante ·do carimbo da agência postal que proceder a de-

volução do aviso de recebimento, se anterior ao prazo previsto no inciso 1 deste parágrafo. 

seu número da matricula. 

co. 

Art.248 - A intimação conterá, obrigatoriamente: 

1 
li 
til 
IV 

- a qualificação do intimado; 
- a finalidade da intimação; 
- o prazo e o local para o seu atendimento; 
- a assinatura do funcionário, a indicação do seu cargo ou função e o 

A'!-.249 - Prescinde de assinatura a intimação emitida por processo eletrôni-

Art.250 - O processo fiscal, para apuração de infrações, terá por base a no-_ 
tificação do lançamento ou auto de infração, conforme falta resultante, respectivamente, de verifica
ção no âmbito interno da repartição ou decorra de ação fiscal direta. 

CAPiTULO XI 
Do Inicio do Procedimento 

Art.251 - O procedimento fis~I terá início com: 

- a lavratura do termo de início da fiscalização, procedida por servidor 
fiscal; 

li - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, 
cientificando o sujeito passivo, representante ou preposto, da obrigaç~o tributária; 

111 - a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, notas fiscais. li-
vros ou quaisquer documentc:>s em uso ou já arquivados. 

Art.252 - O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passi
vo em relação as obrigações tributárias vencidas. 

§ 1" - Ainda que o recolhimenlo do tributo nesse caso, o contribuinte ficará 

obrigado a recolher os respectivos acréscimos legais. 

§ 2º - Os efeitos deste artigo alcançam os demais envolvidos nas infrações 

apuradas no decorrer da ação fiscal. 

. § 3º - O contribuinte terá o prazo de 72 (setenta. e duas) ~oras para o ~t~n-
dimento do solicitado no termo da início de fiscalização, prorrogável por igual penodo ou uma unica 

vez. 
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CAPÍTULO XII 
Da Formalização da Exigência do Crédito Tributário 

Art.253 - A exigência de crédito tributário será formalizada em notificação de 
lançamento do auto de infração, distintos para cada tributo. 

Art.254 - Os tributos lançados por períodos certos de tempo, em que a lei 
fixe expressamente a data em que o fato gerador se considerará ocorrido, poderão ser objeto do novo 
lançamento no caso de falta de pagamento no prazo legal. 

§ 1° - Compete a autoridade fiscal determinar o novo lançamen!o, através 
"""" de auto de infração, com a imposição dos acréscimos e penalidades previstos em lei. 

§ 2º - O atraso no pagamento de 03 {três) parcelas dos tributos referidos 
""""" neste artigo implicará no vencimento automático dàs parcelas vinccndas. 
,.-, 

CAPiTULO XIII 
Da Notificação de Lançamento 

Art.255 - A notificação de lançamento 5erá feita pelo ócgão indicado em ato 
do Poder Executivo na forma do artig~ 246 deste Código. · 

flarágrafo único ., Presdnde de assína1ura a notificação de l~nçamanto emi
tida por processo eletrônico. 

Art.256 - O contrjbuinte que não concordar com o lançamento ou sua altera
ção poderá reclamar, por petição, dentro· do prazo de 30 (trinb) idas, contados da data do recet;i
mento da notificação a autoridade compet~nte. 

§ 1º ~A notificação terá efeito suspensivo da cobrança dos tributos lança-
dos. 

' . § 2° - Apresenta.da a reclamaç.ão, o respons.ável pelo lançamento ou sua 
alteração a contestará, no prazo de 30 (trinta) dias, a ccintar da data em que receber ·o processo. po·
dendo, em caso de impedimento, ser designado outro servidor. 

§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e disciplinar a rnciama~:áo 
simplificada, cuja tramitação processual terá rito sumaríssimo. · 

Art.257 - As reclamações não poderão ser decididas sem a informação Jo 
órgão responsável pelo lançamento sob pena de nLtlídade de decisão. 

CAP[TULO XIV 
Do Auto de Infração 

Art.~·58 - A exigência da obrigação tributária principal ou a imposição de pe
nalidade por descumprimento de obrigação acessória, resultantes de ação direta do servidor fisca\, 
serão sempre formalizadas em auto de infração. 



P1·ofeitura l\.'iunlci~!ªI d e 
GURll!N Hl E · - ~ 

( :: C..) Nj="." .~ ..... N e '"" !!.~ a..;- L..5'5 .. ~...J J' l (_, 
~~~'"iiF•Ji:iXMWff::J;"'~ílinttmi~:iWffii':t•~J!~M"EôZAP-:BlLW'F.Z:~Yãf~~l!ifii;~"SS'fo~~~~wiã1Ft!i'"ifàW'"".';.:~;.i. 

Fls.65. 

Ari.259 - O auto de infração será lavrado, privati vamente. por ser.;idor fiscal, 
cuja cópia será entregue ao autuado, e conterá: 

! - a qualificação do autuado; 
li - o local, a data e a hora da lavratura; 
Ili - a descriçao dara e precisa o fato; 
IV - a disposição legal infringida, a penalidade aplicável. quundo for o 

caso, a Tabela de Receita e o item da lista de serviços anexas a este Código; 
V - a determinação da exigência e a intimação pa:a cumpri-la ou im-

pugná-la no prazo de 1 O (dez) dias; 
VI - a assinatura do autuante, a indicação de seu cargo ou função e o 

numero da matrícula. 

§ 1° - As omissões ou irregularidades elo auto não impoi"tarão em nulidade 
do processo quando deste contarem elementos SL!fícientes para determinar. com segurança, a infra
ção e o infrator, e as falhas não constituírem vício insanável. 

' 
§ 2° - O processo do auto terá curso histórico e informativo. com as folr1as 

numeradas e rubricadas e nos documentos, informações e pareceres em ordem cronológica. 

§ 3° _ _. No mesmo auto de infração é vedada a capitulação de infrações refe
rentes a tributos distintos. 

§ 4° - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, concluída a ação íis
cal, será lavrado urn só auto de infração, ainda que o peíiodo fiscalizado compreenda mais de um 
exercício financeiro. 

Art.260 - Lavrar-se-á termo complementar élo auto de ínfraç-ão, por iniciativa 
do autuante ou por detenniriação da autoridade fiscal ou julgadorn, sempre após a defesa. para suprir 
omissões ot,1 irregularidades que não constituam vícios insanáveis, intimando--se o autuado p:ira 
apresentar nova defesa. 

Art.261 - Dentro do prazo p~ra defesa ou recurso, será facultado, ao autua
do ou o seu mandatário, vistas ao processo, no recinto da repartição. 

§ ·1° - Os documentos que instruírem o processo poderão ser restituídos, em 
qualquer fase, a requerirnento do sujeito passivo, desde que a medida não prejudique a instrução e 
deles fique cópia autenticada no processo 

§ 2º - Os proce\>SOS de tramitação no órgão tr\but3rio poderão ser retirados 
pelo advogado do autuado. com procuração nos autos. assinalando-se o prazo de 1 O (dez) dias pç;ra 
a sua devolução. 

CAPÍTULO XV 
Da Defesa 

Art262 - O autuado apresentará defes8, no prazo de 1 O (dez) dias, a contar 

da data da intimação, que te '.·á efeito suspensivo. 
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§ 1° - A defesa será apresentada por petição, no órgão onde correr o pro
cesso, mediante comprovante de entrega. 

§ 2° - Na defesa, o autuado alegará de uma só vez a rnatéria que reprodu· 
zir, desde logo, as que possuir. 

§ 3° - Decorrido o prazo do "caput" deste artigo, sern que o autuado tenha 
apresentado defesa, será considerado revel, lavrando--se o termo de revelia. 

§ 4° - O autuado, se o solicitar, poderá ter prorrogado poí mais iO (dez) dias 
o prazo de defesa. 

Art.263 - Apresentada a defesa, terá o autuante o prazo de 1 O (dez) dias, a 
contar do recebimento do processo, para contestação, cabendo ao Secretário Municipal de Adminis
tração e Finanças, o contro\e do prazo, implicando em responsabilidade civil o dano causado a Fa
zenda Municipal por dolo ou 'culpa. 

Parágrafo único - Em caso de impedimento ou perda do prazo pelo autuan
te, pa;a efetuar a contestação, o Secretário Municipal de Administração e Finanças, determinará outro 
servidor fiscal para efetuá-la. 

Arl264 - Findo o prazo de contestação, o processo será concluso à autori 
dade julgadora que ordenará as provas rpqueridas pelo autuante e autuado, exceto as que sejam 
consideradas inúteis ou protelatórías, determinando a prQduçáo de outràs que entender necessárias e 
fixando os' prazos em que devem ser prodt~zidas. 

§ 1° - O autuante e o autuado poderão participar das diligéncias, devendo 
ser intimado em caso de perícia requerida cujas alegações constarão nos termos da diligência. 

§ 2° - Não havendo proves requeridas, ou produzidas as reclamadas, está 
encerrada a instrução julgadora. 

CAPÍ'íULO XVI 
Da Decisão 

Art.265 - Hecebido o processo. a autoridade julgadora profmirá a decisão. 
dentro do prazo de 1 O (dez) dias, contados da data do seu recebimento e em 30 (trinta) dias, se a 
autoridade julgadora não s.e considerando habilitada a decidir, baixar o processo em diligência. 

· § 1° - Os processos que não forem decididos nos prazos estabelecidos se
rão objeto de comunicação ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, dentro do prazo de 
1 O (dez.) dias, pela autoridadf-) julgadora, justificando o retardamento processual. 

§ 2º - O Secretário Municipal de Administraç..ão e Finanças poderá evoLlr os 
processos para decidi-los, se não cumpridos os prazos previstos no "Célpul'' deste artigo. 

§ 3° - Mensalmente, a autoridade julgadora remeterá ao Secretário Muni~i
pal de Administração e Finanças a relação dos processos recebiclcis, em fase de julgamento e dec101-

dos. 
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Art.266 • A decisão será proferida por escrito, com simplicidade e clareza, 
concluindo objetivamente pela procedência ou improcedência total ou parcial do processo fiscal, ex
pressamente definidos os seus efeitos em qualquer caso. 

§ 1° - As conclusões da decisão serão comunicadas ao contribuinte, através 
da remessa de cópia dos termos e publicação de ementa no Jornal Oficial do Município. 

§ 2° - Não sendo proferida a decisão nos prazos previstos no "caput" do ar
tigo 2ô1, o autuante ou o autuado poderão requerer ao Secretário Municipal de Administração e Fi
nanças a adoção do parágrafo 2° daquele artigo. 

Art.267 - O prazo para pagamento da condenação é de 30 (trinta) dias, a 
contar da sua publicação no Jornal Oficial do Município, findo o qual o débito será inscrito em dívida 
ativa, salvo nos casos dos recursos. 

CAPÍTULO XVII 
Do Recurso Voluntário 

Art.268 - Da decisão de primeira instância, caberá recurso voluntário para o · 
Chefe do Poder Executivo, interposto, no prazo de 20 (vinte} di,as, contados da data de ciência da 
decisão pelo autuado ou reclamantei oas reclamações contra lançamento. 

Art.269 - É vedado reunir em uma só petição, recursos referentes a mais de 
uma decisão, ainda que sobre o mesmo assunto alcance o mesmo contribtJinte. salvo quando proferi
das em um único processo fiscal. 

Art.270 - Do julgamento do recurso será intimado o recorrente, que terá o 
prazo da 10 (dez) dias, a contar da intimação, para pagamento da condenação, findo o qual será o 
débito inscrito na Dívida Ativa e encamjnhado imediatamente à Assessoria Jurídica do Município, 
para o ajuizamento da cobrança judicial. ' 

CAPITULO xvm 
Dos Efeito$ da Decisão e do Julgamento 

Art.271 - As decisões em primeira instância e os julgamentos dos recursos, 
esgotados os prazos previstos neste Código, são definidos e irrevogáveis na instância admínistrativa. 

' . 

Art.272 - As partes ou a terceiros, desde que comprovem leç1í!imo interesse, 
é assegurado o direito de obter certidões definitivas em processos fiscais. · 

CAPITULO XIX 
Da Dívida Ativa 

SEÇÃO 1 
Da Constituição e Inscrição 

Art.273 - Constitui Divida Ativa do Município a proveniente d<=: t:íbuto~. mul
tas de qualquer natureza, foi os, laudêmios, aluguéis, alcances dos re~ponsáveís, ~epos1ç~:_s º.nundas 
de contratos administrativo:<, consistentes em quanti~ fi~a e d7t?rm1r;ada, d~po.1s. ~e de...,omdos os 
Prazos de pagamento ou df; decididos os processos fiscrns adm1ni~tr~t1v.~s ou ~u~.::!.'.:1~:~.~·=r.~"='"""'"'iiioõiiii" 
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Fis.68. 

. . Parágrafo único - A dívida regu!arrnente inscrita goza de presunção de cer-
teza e liqu1cJez e tem efeito de prova reconstituida. 

. . . . Art.27 4 - A inscrição da dívida ativa, de qualquer natureza, será feita de ofí -
cio, em livros espec1a1s, na repartição competente. 

dicar, obrigatoriamente: 

déncia; 

crédito. 

§ i º - O termo de inscrição da dívida ativa e a respectiva ceriid8o devem in-

li 
Ili 

IV 
V 

- a origem e a natureza do crédito; 
- a quantia devida e demais acréscimos legais; 
- o nome do devedor, e sempre quG possível, o seu domicílio ou rnsi-

- o livro, folha e data em que foi inscrita; 
- o número cio proce~so administrativo ou fiscal em que se originou o 

§ 2° - A omiss~o dos requisitos enumerados no parágrafo anterioí ou o erro 
a eles relativos são causas de nulidade da inscrição, podendo a autoridade fiscal sanar. de oficio, a 
irregularidade. mediante a su~stituição da certidão irregularmente emitida. 

Ar!.21'5 - A dívida ativa será inscrita após o vencimento do prazo ele paga
mento de crédito tributário , na foíma estabelecida em ato administrativo. 

Art.276 - Inscrita ~ dívida e extraídas as respectivas certidões de débito, 
quando necessárias, serão relacionadas e remetidas ao órgão jurídico parn a cobrança. 

SEÇÃO li 
Da Cobrança 

Art '. 277 - A cobrança da divida ativa serii feítêl ; por via amigável ou judicial

mente, através de ação executiva fiscal. 

§ íº - A cobrança amigável será feita no prnzo ele 30 (trinta) dias a contar do 
recebimento das certidões, podendo ser concedida prorrogação de igual prazo, pela autoridade que 

dirige o órgão jurídico. 

§ 2º - A contar da data do recebimento da inlirnação da cobrança élrnig3vel o 
contribuinte terá 1 O (dez) diàs para quitar Ó débito. 

§ 3º - Oecoííído o prazo de cobrança amigável, sem a quitação de débito , 
será imediatamente procedida a cobrança judicial, na forma da legislaçao federal ern vigor. 

§ 4º - Iniciada a cobrança executiva, não será permitida a cobrcinça arnig:dl-

vei. 
Art.278 - As dividas relatlvas ;;10 rnssmCJ deveàor, desde que conexas ou 

subseqüentes, serão acumuladas em um só pedido, glosadas as cus tas de qualquer procedimento 

que tenha sido ir.devidamente ajuizado. 

Parágrafo único - A violação clesíe precsi\o importa em perc a, ;;;m favor elo 

Município, de quota e percantagem dGvidos aos responsáveis 
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Fls. 69. 

Art.279 - A 1-'\ssessoria Jurídica, responsável pela cobrança da divida ativa 
fica obrigado a registrar, em livro especial, o andamento dos e>.ecutivos fiscais. 

11') 
I < 

. I 

SEÇÃO, Ili 
Do Pagamento 

Art.280 - O pagamento da dívida ativa será feito na repartição rnunicipa! 
competente ou em estabelecimento bancário indicado pelo Secretaria Municipal de Admínisiração e 
Finanças. 

§ 1° - O pagamento da dívida poderá ser efetuado antes de iniciada a aç;.1o 
executiva, mediante guia expedid<:1 pelo escrivão e visada pelo Assessor Jurídico do Município. 

§ 2° - Iniciada a ação execlitiva, o pagamento da dívida se íará através da 
expodiç.ão de guias, em 03 (três) vias, com visto do t\ssessor Jurídico. 

§ 3° - As guias terão validade por 03 (três) dias e deverão conter: 

1 - nome e endereço do devedor; 
li · - número de inscrição, exercício e p•:::ríodo a que se refere; 
Ili - natu(eza e montante do débito: 
IV - valor dos acréscimos legais; 
V - autenticação. 

Art.281 - É vedado à repartição arrecadadora ou a qualquer servidor muni·
cipal ou do cartório receber o pagamento do clébito já inscrito ern dívida ativa, sem as respeclh:as 
guias de cobrança. 

§ 1° - A inobservância deste artigo acan-etará a responsabilidade do se1-vidor 
que, direta ou indiretamente, concorrer para o recebimento da divida, respondendo ainda polos pre
juízos que advirem à Faze1da Municipal. 

§ ·2° - Nenhum débito inscrito poderá ser recebido sem que o devedor pa
gue, ao mesmo tempo, os juros estabelecidos neste Cá.digo, contados da data do pagamento do dé
bito. 

§ 3º - Sempre que passar em julgado qualquer sentença consi derando ín1-
procedente a ação, o P>.ssessor J1..1ríàico respo\'\$á\Je\ pe\a execução prn'lidenciará a baixa de i11saiçáo 

do débito. 

Art.282 - C~be a Assessoria Jurídica, executar, superintendor e fiscalizar a 
cobrança da dívida ativa do Município. 

Art.283 - Nas questões fiscais que estejam sendo discutiàas ern juízo, pode
rá o Chefe do Poder Executivo autorizar a Assessoria Jurídica do Município efetw:ir a transação com 
o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante concessões mútuas que importam em término do 
litígio e conseqüente extinção do crédito tributário. 

§ i 0 - A transação de que trata este art igo não poder<~ irnpor'..::ir er:i :edução 
de mais de 20% (vinte por cento) da divida total ajuizacla, nern poderá ser objeto de d1v1d8 intenor ao 
valor de 10 (dez) UFG. 
&2ã'k§iií9fi'íiéiffW~~~~~-W'1i.ic.:~~íi'~i.i·W%1"P'ffio11giir~~T~~~\~~".'i , m~.== · 
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Fis.70. 

§ 2° - Também não serão objeto da transação de que trnia este artigo as 
custas judiciais e outros encargos de direito relativos oo processo. 

CAPÍTULO XX 
Do Processo de Consultet 

Art.284 - A consulta será formulada à Secretaria rv1unicípal cio f\cimlnistr.:i;,:!io 
e Finanças e decid!da no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Art.285 - Não poder~1 ser adotado nenhum procedimento f iscal , ern re laç..<:~o à 
espécie consultada. contra o consulente que agir em coliformldétde com a respostB à cQn~ulta por eie 

formulada, bem como enquanto durar o prazo que a autoridado fiscal decida ern relaçãu a c:onsui!a 
formu!acla e antes de esgotar-se o prazo de 1 O (dez) dias. 

Art.286 - Não produzirá efeito a consulta formulada: 

- por quem tiver sido intimado a cumprir obrigações iefativas ao fato 
objeto da consulta; 

li - por quem estiver sobre procedimento fiscal iniciado para apurar fa .. 
tos que se relacionem com a' matéria consultada; · 

Ili - quando o fato já houver sido objeto de decis<'.lo anterior, ainda não 
modificada, proferida em consulta ou ll!ígio em que tenha siào p;::.1r!e o consulente; 

IV - quando o fato estiver discipl imldo em ato normativo publicado nnte:; 
de sua apresentação; 

V - quando o fato estiver definido ou declarado em disposiç;ão !it0ral m1 

legisla~o tributária; 
VI - quando o fato for definido como crime ou contravençtio p~~na!; 
VII - quando não descrever~ complet;3 e exatamente, a hipótese a que sa 

referir, ou não contiver os elementos, necessários à sua solução, salvq se a inexatid~o ou orriiss5o fm 
excusável , a critério da autoridade julgadora. 

Art.28? - Após condusa a consufla cieverá o consulente ser iníormado 
quanto ao conteúdo da decisão da autoridade competente, tendo él part ir do C()rnun icado, 10 (d•3Z.) 
dias para tomar as providêne1as cabivei~ sem sofrer nenhuma penalidade 

CAPÍTULO XXI 
Das Disppsições Finai$ e Transltórias 

Art.288 - Nenhuma pessoa fis1ca ou jurídica poderá concorrer a fomec1-
rnent0 de materiais e serviços, vender diretamente ou participar de licitaç.;.3o para execuç.ão de obra 
pública sem que se ache quites corn a Fazenda Municipal, quanto a tributos e rendas e cujo paga·
mento esteja obrigado, nos últimos 05 (cinco) anos. 

Parágrafo único - A exigência contida neste artigo estende-se. obrigatoria

mente, ó expedição de qualquer alvafá de licença. 

Art. 289 - Ficam proibidos os aforament1;s de terrenos do Munidpío, proCBs
sando-se o lançamento e arrecadação para os já existentes, de acordo com a legislação ern vigor. 
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Fls.?'i. 

Art.290 - Toda a legislação federal que dispõe ou vier a dispor sobre írnóvois 
da união. aforados ou arrendados, será aplicada no que couber aos bens do patrimônio do Munícipio, 
se em contrário não dispuser a legislação municipal. 

: ( 
Art.291 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com estabele

cimentos de ensino da rede particular, para concessão de bolsas de estudos, visando estabelecer um 
processo permanente e automático, referente ao ISS, com créciilos liquiclos e certos contra a Fazend8 
Municipal. 

Art.292 ~ Sem prejuízo de outras disposi1;ões que vonham a ser estabeiecí
das pelas partes, os acordos a que se refere o artigo anterior obedecerá os seguintes critérios bási
cos: ..-. 
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- os estabelecimentos que firmarem acordo o ISS com base ern esti-
mativa mensal; 

li - a estimativa mensal será a diferença entre o valor do imposío devido 
mensalmente e o valor dos serviços efetivamente prestados, ou utilizados pelo Município no mesmo 
mês; 

Ili - o valor do serviço prestado ou utilizado paio Município será igual ao 
preço vigente no estabelecimento e pago por particulares. 

§ 1° - Os acordos a que se refere o artigo 286 deste Código, poderão s;::rern 
firmados de forma coletiva, respeitando-se, entretanto, a necessidade da assinatura de urn acorda 
específico para cada um dos tipos de atividaqes que caracterizam os grupos de cont1ibLiínte::> signata·· 
rios. 

§ 2° - O não cumprimento, pelo estabelecímento do ensino, de qualquer das 
cláusulas do acordo, implicará na sua exclusão mediante proposta fundarpentada do órgão faz.en(fo·· 
río, sendo exigido imediatamente o pagamento do imposto, sem prejuízo da cominação das penafida-
des cabíveis. ' · 

§ 3° - A exclusão de um ou de alguns estabelecimentos de ensino do acordo 
coletivo não o invalida, prejudica ou altera seus termos é propósitos, permanecendo suas cláusulas 
sempre boas, firmes e valiosas com relação aos signatários remanescentes. 

Art.293 - A inclusão tanto dos estabelecírmmtos de ensino, quanto das enti
dades imunes nos acordos referidos anterior.mente, far-se-~. mediante solicitação dos interessados, 
obedecidos as condições a serem fixadas em avisos pubticados no Jornal Oficial do Município cu ern 
órgão de circulação local. ' 

Art.294 - Uma vez incluído no acordo de que se trata o artigo 291, o enqua·· 
dramento do estabelecimento de ensino no sistema de estimativa mensal a que se referem os incisos 
1 e li do artigo 292 deste Código, independe ~e notiflcaç.ão por parte da Fazenda Munícipal ou de 
qualquer outra formalidade. 

Art.295 - Os tributos, rendas ou preço público de qualquer natureza para a 
Fazenda Municipal, quando não pagos até a data do seu vencimen!'.), seráo atuaiíz.ad0s rncnetsria-

rnente, com base na legislação específica. 

Art.296 - Os débitos a que se refere o artigo anterior poderão ser reco~hidos 
parceladamente em até 12 {doze) parcelas mensais e sucessivas, nflo podendo e.ada prestaçao ser 

inferior a 50% (cinqüenta por cento} da UFG. j 
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Fls.72. 

§ 1° - O atraso no pagamento de 02 (duas} parceras sucessivas ou 03 (três) 
intercaladas importa na perda do benefício com relação ao restante do dábito e no seu vencimento 
total. 

· § 2° - A concessão de parcelamento spós o prazo para apresentação de re-
cursos exclui a 'edução de multa. . 

§ 3° - O parcelamento será requerido através de petição em que o interes-
sado reconheç.a a certeza e liquidez do crédito fiscal. . · 

Art.297 - Nos débitos que forem objetos de parc1':}lamento ser.ão consofída-
dos na data da concessão e· expresso em quantídades de UFG. . 

§ 1°- O valor do débito consolidado expresso em quantidade de UFG será 
dividido pelo número de parcelas mensais concedidas. 

§ 2° - O valor de cada parcela, mensal, por ocasião do pagamento. será 
acrescida de juros na forma da legislação pertinente. 

§ 3° 7 Para efeito de. pagamento, o val::ir em real de cada parcela mensal 
será o determinado mediante a multiplicação de seu valor, expresso em quantidade de UFG, pelo 
valor deste no dia do pagamento. 

Art.298 -Os débitos de qualquer natureza com a fazenda Municipal, sem 
prejuízo da respectiva liquidez poderão s~r inscritos corpo Dívida Ativa do Município, pelo valor em 
quantidade da UFG, podendo o Chefe do Poder Executivo, a qualquer momento, para fins de paga
mento imediato, conceder descontos de ~té 50% (cinquenta porcento). calculado sobre o valor do 
tributo. 

Art.299 - No casos do lançamento de oficio, a base de cálculo, o imposto, as 
contribuições arrecadadas pelo Município ~ os acréscimos legais serão expressos em Unidade Fisc~I 
de Gurinhém (UFG). 

Art.300 - Os valores referente~ a tributos, rendas, multas, lançamentos e 
atualização de Plantas de Valores e Planillia de Valores J.Jnitários, bem como outros acréscimos le·· 
gais, estabelecidos em quantias fixas, ser;io calculados, ;com base na \.IFG. 

Parágrafo único'- A Unidade Fiscal de Gurinhérn (UFG) sera corrigida anu
almente, até o limite dos tndices correspondentes aos acréscimos do índice de preço que o Governo 
Federal venha instituir. 

Art.301 -As alíquotas referentes ao IPTU, dos terrenos nas áreas beneficia

das por projetos de financiamento, passam a ser: 

- 3,0% (três por cento) sobre o val.:ir venar, a partir do início da obra; 

a) - será calculado em acréscimo de até 40% (quarenta por cento) sobre 
a alíquota de que trata o inciso 1 deste artigo, até o limite de 5% (cinco por cento}; . . 

b) - o acréscimo a que se refere a alínea "a" será cumulativa ~ aplicado 

durante o período máximo de 05 (cinco) anos. 

r 
\. 
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Fls.73. 

Art.302 - ó Poder Executivo expedirá, por decreto, consofidaçllo em texto 
ünico do presente Código, relativo as leis posteriores que lha modificarem a redaç"-30 repetindo·-se 
esta providência até 31 de dezembro de cada ano. 

Art303 - Os regulamentos barxados para exacução deste Código, são <:la 
competência de Chefe do Poder Executivo e nao poder-ao criar direitos e obrigações novas nela nM 
previstos, !imitando-se às providências necessárias à mais fácil G>!.Qcu~o de suas normas. 

Ari.304 "A Secretaria M1..1nicipt'I d~~ Aclmínistrw:,;.ão e Fímmç~~5 ori~mt~ré n 
aplicação do presente Código, expedindo as necessárias instruçôes mediante Resolllç.áo. 

Art.305 • O exercícío financeiro. para os efeitos fiscais, corresponderá ao 
ano civil. 

Art.306 - Quando não inscritos em dívida atíva, os créditos fiscais de urn 
exercício, que forem pagos nos exercícios subseqüente3, constituirão de rendae de exerdc(o3 anteri-· 
ores. 

Art.307 - Para efeito de cobrança de taxas e serviç.os, aplicaç.:'io de n:ultas 
será utilizada como base de cálculo a Unidade Fiscal de Gurinhém (UFG), ora instituída e terá o va!or 
de R$ 6,00 (seis reais), a pariir tia data da publicação da pre$ente Lei .. sendo reajustada, anualmente, 
até 31 de Dezembro, por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, para vigorar a partir de i" 
de Janeiro do ano seguinte, pelo disposto no parágrafo único do artigo 300 do presente Código. 

Art.308 - Fica o Chcif0 do Podr:?r E.l\ec~itivo Munícipe! autorizado a b8ix~1r 
Decreto que vise as atualiztilções e modificações deste Código especiqilmente sobre ,a matéria que 
(l!i:;dpliri~::im pa~m~tros €! fator d€! c:-0rrió'lr-R0 l;'I d~ t:'.orw!'.ln\~~(1 fin'flni::~lrn. :flltf.<mn<1c.1 c.11.1:.:!nc.fo nB~~t•sário 
os anexos e alíquotas esta~lecídas . 

. A1t309 - Ficam aprovados os Anexos l, ll, m. IV, V, VI, VII, VIII e !X, cons-
tantas deste Código. 

Art.310 - Esta Lei Complementar entrará em, vigor na data de sua publica

ção, revogando-se as disposições em contrário. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, ESTADO DA 
PARAÍBA. EM 29 DE DEZEMBRO OE 1998. 

<;:---·· . e,. . 0) ./ '-1 ,, "' , .. ,... "'( ,, :~ . , .... · ,,.f Ct-Cl,• l .1.-·-..1.A.- · ; .<.f,,-1..'A- ,, /'--'-L'~· 

D~. CLÀUDINO CÉSAR FREIRE 
Prefeito Municipal 
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G !agia, tomografia e cangênert:;s; ' · · ~ · i 
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rnios, e<:1sas ds saúde, de rnpouso. dB recupBrnçfio f) congi~neres: 

1 03. Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen o congéneres; . 
i 04. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudíó!ogos, protétic1::s (prótese de!ltúria ); 1 

105. Assisténcia médica e congêneres previstus nos iti;;ns ·1, 2 ,:i 3, dast~ li sta prns tacios atrnvós de: 1 
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;. 
1 

no; · 
· I, 07 . M~1çticos Vló-ltE!rinários; 
, OS. Hospitais veterinários , ·clinicas veterinárias e cong1~n0res; 
! 09. Gw:<rda, tratamento, adostrarnonto, embGIGz:srnerito, :"i lojan1onto o con~; 0; ; · ; e r es, 
1

1 

mais; 
1 O ?.arbeiros, cabeleireiros, manicures. pedic.un~s. trmamento ele pela, dopi!aç~·io H u.;no~:nsrt-7,: : 

! 11 . Banhos, ducha~. saunas, massagem, g1nósfr::a e congcnerns; 
112. Varrição, coleti3, remoção e incineração do lixo; 
1 13. Llr11pêzâ e dr agagen'1 d& por!ós, ·riós é c.;ii13ís, 
11 ;- Limpeza, manutenção, conservação de- imóveis, inc!usive vio.!S públicas, parquo~; "' jaro•r:s: 
i 1 ""· Ocr;~nfecç~o, !muniZ.'3Ç881 t1:g:2n1z~·ç...'1c 1 dosrntiz.z;~88 e CGi1ÇJ3~src::;: 
1 "16. Centro!~ e tratamento de efluentes de qualquer natureza, e d0 <igent<-~.'.> tí:;icos e bi.);.J;;icos. 
1 17. !ncineraçãe de resíduos qua!s:q.uer; 
J 18. Limpeza de chaminés; 
l 19. Saneamento ambiental e conD&nen,,1s, 
120. Assistência técnica; ' ' 
121. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contid<3 em outros ite1~s dr:;st-:~ ii :su. or;~rn·i-
11 zação, programação, planejamento, ascessoria, procçssamsnto de dado:;, con:-:u1tcfia ~éc;;ic~1. i 

fimmceira ou administrativa; i 
! 22. Planejamento, coordenação, prngrr.m1açao ou org;:miza~\o técnics, fir-.é:t1·: ,·21r::\ uu :.::-;d1: :ir:!:-:- i 
! trativa-
\ 23: fl.rniilis~s . inciusíve de sistemas, oxamos, p8s4uisas o itüon1dÇÔt:ôS c:Jie\a "' ; ,; u··,;:;s;::n,:n\u lj;_; l 
! dados de qualquer nalureza: ' 
/ 24. Cõi'itã5ílíüàué, ãUUilôíiã, gü:iiüJ.--1ívíos, lét:.i!L:ofi ou ti"in:~ii:iilíi.iªda ü c:t;n~ ; ?, .-1 .--:,;s: 

! ;;: ~~~~c~~~~~a~~~~~r~~~~~~~~;:nlcos e análises técr.ícüs; 

j ;~: ~~~\~g;a~~.ee~~:;grafia, exp0d!ent,s:, seGr$tari~ er:i 9,-,!'8! e con~ém~r.::::; 
1 29. Projetos, cálculos e desenhos técnicos do flualque1· n:1Jure:~n; 
! 30 At.wifotograrnE<trif! (inclusive ínté.;rpn:-ita•::<":'io). rn.:1re<;1w0nito e t<:po(v<'ik 01: 
[ 31. Exocução, por administração, empmitada, ou subernpreitac::, dn cor ;:> tn;,)ii) civ;\ , .::k~ obu.; s :-!i -

! drá1~licas e outras obras semeH1ant0s e respectiva enpenh::;;;a con ~;uiLív:::.. tíY 1us;"'G serviço::; ou-: 

l. xiiiares _ou ccmplementares (ex_o.~to _º forne_c:i:_nen_t~ ?e m~~cad~~'._: s~ ~í~:lL:;d3S polo p:e~~t.G:L 1 
\ 

-----~i~ sei:y_1_çç:~LfQrnsJ.QJgc<.JI ck1.P.LfüiLqç_ªq_qg9 __ ~!g_1~•JÇ9_~~,-~1d'.~ .~'..:.<; . ~l:J1 ~;1_·~.1- .sQ. \ ~'~ ''-!l·.. . . ... ... -· .. · 
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1 ····--·--··--·-·----·····--·-··-·-·····---·-·----·------·-····-··---.. -........ --·--···----· .. ·-·"----·······----·-············-··-········-·-···· .............................. -....... 1 

l' 32. 
33. 

Demolição; ' 
Riilpt~ração, conservação e refonna de edifício, oslrm..ias, pontes, portos e cong('irfeíi::-~s (cxcülo o 1 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dti serv11;:os fora do loc:<li d.;;i prestaç<.':10 i 
dos se.rviços, qus tí:.a s~jeita ao _ICMS); ., . . _ . . . 1 
Pe1:1qu1sa, perfurnçao, c1menlaçuo, ptsd11<:.,ÇJen1, pe::;cuna, e~;l1mulaç.:::o o ouho~; ~-;J1 ~·11;;.:i~; 1 t:;<;i;.;iO·· .1, 

1 

nados com a exploração e exportação de petróleo e gâs natural; · 1 

35. Florestarnonto e refloresté:lmento; . ; 
36. Escoramento e contenção de enoostas e :serviços ccngener~·s; 1 

134. 

:37. f)ah:agiemo, jardinegern e decoração {~~xceto o forrtt~cirnento de nierç,adc~ries. ql!e fiç~:l si..:~eHc ~~1 t 

l ~8. ~~-;~;g~m. calafetaç?o, lustmç:áo d~ p~SOS, p<1r0dB~ ~ diVÍ$Óf'i!'1s: 
1 ..:>9. Ensino, instrução, treinamento, avahaçao de conhec1mentos, de qualquer grau ou natureza: 

140. Planejamento, organizaç~o e :admínistraç~o de feiras. exposições, c.onGressos e cong~n<'.)1«::::>: 
. 41. Organização de fostas e rocep<,~õcs: "bufat" (exceto o forw::·cimento de a!imem2ção e b.:::bid3s \ 
1 que fica sujeito ao !CMS); i 
1
. 42. l\dtnil'lístração dê bens e negóclo·s de tercélros e de consótcíos; i 
43. Admioislrdção de fundos rnútuos (exceto a rea.li.z:ada por instítuiçôas autoríz.adas ~' funcionar 1 

1 pelo Banco Centra(): . 1 
'*"'.' :1iifj44. A~Em~iamento, corretagem ou Intermediação de càrnblo, soguros e de planos di'l prev[dóncís j 
~ .. pnvaaa· • -- i 

,.....,., [ 45. Agenci~anto. corretagem ou intfümediação de títulos quaisquer (exceto execL.tados por instf l 
,-, 1 luiçõ~~ <:fütú1iZéíd.as a furicíoncir µel0 Ba1K.o Climtf81}, · 
,-, ) 46. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedada industrLil. artísticas ou l 

1 lilorç~ría; ; 

"""" 
"""" .-. 
~ 

l>IO!!li\ 

.-. 

.-. 
"""" 
l>IO!!li\ 

t--""'""' .-. 
""""' 
~ 

1.47. Agenciamento, corretagem ot1 intermediações de contrato:> de trunqui;;,1 ("franchise"} e. de- ;,1\u·· l 
ração {"factoring") (exootuam-se os ~erviçi:>s prestf.v.:los P·::>t instituições Ewtorizadas 1J func:·::in~" Í 

1 pelo Banco Central}; i 
i 48. Agenciarnenlo, organização, promoção e execuç:ão eh~ progiamas de tuíis:no, passE·;ios, e;~cur- \ 

l sões, guias de turismo e congêneres: . 1 

49. Agenciamento, corretagem ou ínterrpedinçflo de bGns móvob e imóveis. n~\o ~,1brnnqidos rK?::; ! 

1 itens 44 a 47; 
1 50. Despa~hantes; 

"'··- 51. Agantes de propriedade industria\; Í 
52. Agentes da propriedade artística ou literária; ! 
ó3, Leilão; i 
54. Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspe.;:.üo e avalí.::iç~i.l ele ri:;cos pwa J 

cobe1lura de con(rato à~ seguros prevt:nçáo e gerência ck:' risc;os tie;,iuruv(:<:o, p10düu'.)~> pu1 l l quem não seja o próprio segurado ou a companhia de_ segun:; . _ . _ .. ·-·'·· ·--·- .,.·-·"-'-1 
. 55. f'\fm~.z:snam~nto, d~pósito, caíga. d~scarga, aiiUiTii.::iÇav e gu~rda da bzrJ,:, U6 q~~:·-·P·'~j ~~1-1º'"'·~~ t 

(exceto depósitos feitos em instituições financeiras a1;torized:::1s a fundonm pe!o fümco C0n1ral); ! 
56. Gu~rda e estacíonan1ento de vefcutoe t:\..!t(Hl~t1tares t~~r!·-c~.tre!:·.: · 
57. Vigilância ou segurança da pessoas e bens; . .. . . . .. 
58. Trnn~pnrt~. (' . .(llE\t:~, rBtns:'!Sl"<I (l~I 09ntr&<:lfFI d<'l ti>:\[1~ 1)1.I v~~lc)r8$, <kinl.rn ri<) (i,HTjú)fjn d(I ~J1n;ic1p!n. 

L ···--·--······- -······· ............. --··-· .... ···-· ··-··-····- .... l ·--.. ·-·-· ..... -- ·----.. ···-····· ·-····-·-·--·· ·-·····--···---·····-·····-·--·-.. 

1 
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ANEXO - 1 -Ccnüh'wação-fkLOJ 
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!_ ______ ,, _____ ................. _ .. ___________ b!Sl_~_Q§ SERV!ÇQª _ _PAFL~ .. ~_[:~lTQ;~.º-.Q.l§~L ........ ·-·----· .. _____ . 
,----------------------·-.. ·-------·-····-·-·"·-····-.. ··------ .... ___ ,,_ ... _____________ , ................................ , 

1 
CARP.CTERISTiCA DO SEHVIÇO 

r--.--·-·-
js9. Uivar.sões pLfüHcas; .. 
l a) - Cu mrnas, "tax1-dancings" e congsneres; 

1 b) - Bilhares, beliches, corridas de animais e outros jogos. 
i e) - Exposíções, cotú toor~l'llfd dê lf1gti:lssbs, 
1 d) - Bailes .• "shows", festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que scf~i;n t(<Jnsm:-1 

1 
ttdo;;, mediante compm da dtreitos parn tanto, pela te!cvlsno, c>u polo r.ódio; 1 

o) - Jogos eletrônicos; j 

1 
f\ - f'n'l..,"eif'"'n~,~ ~c,~l""'l.rltH~o 01 1 rlA ,.~.10i."''!h-.r-'-·Ta f;atf"·O nr 1 tMh:'tl~~ti ~>;.li r·~"frn t"\t, '1.\t'~tn ~ ~"~11--fÍr"Í'"".-:'<""-:..,n rL:"\ , tJ ..._,..,. ... •r..- 1-,:.,.......,...., -v1~...,.,~,"\< .... -. ..... .. 1 ..... ..,., .._, ..... ,....,.,....,"-"'" • ...,,1 .......... v ... 1 1.1,~~,, ................... ,i, .... ...,,,, _ ............... ,,, ..... r,. ..... , ~ ....... 11 ....... )' . ..,....., ........ i 

espectador, inclusive a venda e direitos de tranmi1i::isft0 peio rádio ou pola televisão; 1 

1
1 

~ B)_ - ~XfJ~U<_~áO de música, Í~JdividunfmElnt~ 0!.I por :.onjunto 1 

i 60. Distnburção e venci& de bilhetes de !otern:o1, cartoes, pules eru cupon~> do r::postas. sorteios ou j 
1 prêmios: 
l 6i. Fon:•;?cimeoto de .música, mediante_tra:1smiss_ão. P?r qualquer pn?c:sso para vias púb!ic::is ou,, 
t .:.:unb1antes focllaoos (E1xcolo.transm1ssa0::.; raá1oforncas, ou diJ te!ev(sao); . 
j 62. Gravações e distribuição de filmes e "vídeo-tapes"; · · 
193. fonogr<?fia ou grava;ão de sons ou ruído;:;, inciusivs t1uncagern, d~blagem 8 mixauem sonorn; 

1
. 64. Fotografia e cinematografia, lnclusive revelação, amplisÇão, cópia, reproclu~'-êo e truncB~1cm; Í 
65. Produ~:ão pata terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, espetáculos, er1tl'i:vísta e cm19ê-õ·· 1 

l n\::iie:>· J 

~· ?°.'.º,';.~-~~~e ~~P.6..t_~:;:' ~ ~~~rt!r:i~:· ~n~_r:1:1_t~~í~~ for~~ci~~ p~l~-t~~~~r~o !in~l ~e>. ..:3'.~r:'i~·:;; , .. . ... . 1 
/OI. LlJLJllll~\(Ql.J, l1lllj..>t::l.4"'1 !:;/ 1~\'i::><.1V U!:;l lddl./Ull~i.:1~ 1 \it;:ii\;lJ1;,,1::,;, :c1µ;;;11;;1111v;:; t:J WlJl.llf)dillll/al.J::- \lc1AltJ4lJ li 1

1 
1 tomecirnento de peças e partes, que fica St1Je1ta aci iCMS); 
l 68-. Con~crio, ro~tauroç.501 m~nut9nção e c.onsorJzçtlo de mó~.'.luin~s, vef cLl!D:; znctc~o~I rJcv:ldsros : 

1
. . ou de; q~~isquer objetos (exceto o fornecimento de pe't:is e partes, que fica sujeíto ao lCMS);. l 

( 09. :~~ft~d~~~~~-~~~!!tJ de rrK•t0res (o \!E!~r d3s peçgs ro1T1ei::d:~s pelo ::i:~~steidcr d~ !::<:?!'V!~·,.:i f!c:~ \ 

1 70. Rac.auchut<:1gem ou ragemm;ição da pneus para o usuúrio final; , 
i 71. Recondicionamento, acondicionamento, secagem, tingimento, galv21noptastia, anodização. coí· ! 
1 tE".t, recorte, polimento, plastificação e conçieneres. de objetos n5o dE1si.ín2dos a industriaiizaçtio \ 
1 ou comarcia!izaç.ão; l 
1 72. Lustração de bens móvr:;is quando o serviço for prestsdo para usu3rio fina! do objeto !ustmdo; l 
j 73. lns~laçâo e m_ontagem da apare!h.os, mifJquina~ e eqwipamontos prostados ao usu8rio finai do !' 

, serv:çXJ, exc!us1vamentê com maten.al por ele foi nec1do; 1 

117 4. Mon\agern industnal, pre'stado ao usuúfio fo1al e.lo ~\~; vit/), ex':llJ\:\\V<Ji.·11:::1 ·1'8 com 1r1::.it.:!1 ii.:il F·,)f c!u j.· 

fornecido; l 175. ~~~!7 ou r~prndução, po1 quaiquer proces:!o, dd docuinL~ntos e \.IUüd::; p;,;p,;!iS, piwiías ,):J r.ic~:;e- i 

! 70. Composiç:lo gr~f!cat fotoco1nposiç~o} c:ichoriZii zinccg!"Qfi~) Utc~rz,n~ 0 fw~·:!~~cgté:i.fi~: 
177. Colocação da molduras e efinr., enc.adernnção, gravação e douraç§o de livros, f<?\'t~1tas "' cün-

f gêneres; 
78. Locaç;âo de bens móveis, inclusiva arrendarnento mercantil; 
79 F11m:m:1i$; 
80. Alfaiataria e costura, quando o material for lorrwc:ído pfli(> usu~tdo finnl, 1 .. ~:~c:o:;to aviari1émto: 

l 81. Tinturaria e lavanderia: 
182. Taxidermia; ._ _______ ..,... __ _,__ ·-· ----
tt~·~~&~OJ.~r~~~~~~'(.J'l)t",~l\'\\~Nl'lt';;,.T;~"".ts~~~~.f~~-u.11::;~~.r.r.:=~.Fª~".{·~~~:-;l!.~;~·"K'vA.""9.-l~~~~-..;.·i.J,_z.· . .:i·.!.1.d<inS~~7 
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1 

83. Recrut;mento, agonclarnento, seleção. coloc.::.ção ou fornecimanlo de mão-lJ,)-o!Jrd. rne,;r110 em! 
caráter ternpo;ário, inclusive, poí empregados do prestador de serviços ou por trabgthadorcs i 

1 avulsas par ele contratadas; 1 

1
84. Propaganda ~.publicidade, inclusive promoção de vendas. ~lanejam~~i!o de .~'.n~~Hiha ou sis- ! 

tema cfe pub1tc1dade, elaboração de desenhos, textos e demais materrars pubf1citanos; : 
,-, 

1
, 85_ Veiculação e divulgaç-ão de textos, desenhos e óutros materiais de pub!ícidi'.lde, por quaiquoi· i 

meio (exceto em jornais, periódicos rádio e tr::1!avisão); ! 
•. " ·- . ' • • . . . . 1 

"""" 1 ~o. oerv1ço portuànos e aeropcliuàrios: ubliz:açao de porto ou a01'0pcno; a1racnç.:10; caputê:lzia, ar-' 
,,_, m?.ienagem ínte:na, externa<'. e:;;peclat; suprimento <Je água. serviço o ç;çessoríos; mc'virnenta- ! 

1 ç~o do metcií:Jon.:1s fOfà do e;.:;ir:>; i 
~ j 87. Advogados; i 

1 00 E~~,,,n~·c•"~"' ~rq· ·••~.·~·· l'ri.-.--~f"'"'~ ,.,~,..:.,~··-~--.~- ' 
~ 1 V\..;. 1 i;j\,;; I i ··u "-'_,} f"~ -..H\.Vi.V.-.> 1 ~ k'c;..,t; .;.>1..,:;;1.,;Jl (.:!.~! v i~.t} J ll,>...J'~ 

1 80. Dentistas; 
,-, ! 90. Economistas; 
~ l 91. Psicólogos; · 

1 92. A...::si.sé.ér'lies S.ôciaís: ! 

,,-, 1 93. Helações públicas; · l 
~ 9-4. Cobranças e recebimt1nto de contas por tercolros. inclusive diwitos auto~aís. prciestos c!e títu- ! 
:,.,,, 1 los, sustação de protestos, devoluç..?;o de titulo:3 não pagos, manutern;i;o de títulos vencidos for- ! 

1 necimento de posições de- cobrança, recebimento e cu~ros servidores. correiatos de cobrança ou \ 
~ .

1
. ~eca:Jirnanto (este item abrange também os serviços prestados por ín.stitLli.ções autorizadas a 

~ . 1unc1onar paio Banco Contrai); . . i 
· 

1
, 95. !nstituiçõHs tinanooíras autorizadr1s a funcionnr p0lo Banco Central; fornecimento de taí<-10. de 1 

~ cheques; emissão de cheques ~dministrativos; íransferôncia de fundos; dovo!ução (l0 cheques, i 
,..._ 

1
. sustação de pagamento de dieques; ordens d8 pagarnenio EJ de crédito por quaiquer meio; 1 

emissão .~ renovação de cartõ·~S rnagnéticos; consultas om terminais eiet;·ônicos; paciamentos j 
"'*' ! por cont,a da terc1;:;íros, indu:.ive cr. feitos fora. do estabe!ecírnento; "!abora;.ão d,: ficha cadas- \ 
,-, j lral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos ·:.lt~ lançamentcs de extratos de j 

j canta, ef:liSSSO de cnrn~~ {ne.:;te ite;m nõo e5lÓ. ~brnngido e íC:l!l~.ircicnnento, :l in~;titui:;,.~}GS. tcic- [ 
~ 1 prncessamanto necessarm a prestação dos secv.1ços); . . . . .. . .. 1 . 1 

~ 1 ~#_; Tran.~ortvuie.;{o!urazi;;u~stritam~~ff.lµ~J~~_:·:~-~'·2 .... ,. ~,·· 1 - ::1: · .... ' · ·, ...... : . ........ """~'·' 

-· --1 s7:"Cornun~'êseeTõméãsCTêüm par~ outro,a~?ª~~!t~~;t,e!}.\~o.~i~J~\'2.~D)9J;iL.tnLç.iRi.q;,: :·- ... · ._~ 
..-,, ~ 98. Hospedagem e-irr1lõt;,;is;:-f:SIDi~ões"õ êõn~ô'5r·és.\ci vnlt)f dd al1111enldç·<~o. quanuu tnc!u1uo nu,! 
l<lit\ .·jl preço da diátin fica sujeito ao lm!-}oiild Gobrj Sêrv1çc.s); li 

P 99. Distribuição dG bens de tercein:.m em repn::isent::;ç.ãa de qunlqu~;r- natumz::; · 

:1 

' -·---· --" 

-·-------·~---~~,:~;:;;~,;:-;::·~:;.;;:;:;~~~;.;;;~~;~~;"-;;;:;.;;.-~:;~~;~:;;:;,~:;;;,~,~!~t;;:;~ 
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TP.XA DE UCENÇ.!\ Pft.RA LOCi\UZACÃO 
E FUNCIONAMENTO OE ESTJ\.'\8Elf1C:IMÉNTOS 

'---------.-··---··-----·-----------·---... ---..... --------.. ···----·---·---------.. -·: 

1··~·--·---·--·----.. -·-···~-................ - .. ~··-~~-~~-~=~-~~:,~~~~~:~~- ..... -.. ~ .. , __ ......... --....... -.. ~ .. -···· .. -··--·····--······· 1-··a·q;~~1~:··-··1 
}----·-----·--------------·-------------------· ----·---·-·----··--······--·--------------L .... J.l.}fGL ..... J 
l , - ... . 1 ! 

l. Bancos. instituições financeiras. agentes ou n:1presenl~ntes de entidndes vinculadas ao j 
sistema financeiro, corretores de títulos em geral. administradores de cartões de crédi· i 

1 to, cor~stn1~0. civ}l e ativii.:lc:;id~s ~ª~1s, pl~n?s de:t saúd.:;i ern. geral. indl'isli'i<à, com~r~i0 1 

1 atacadista, radio, jornal e lelev1sao, consorcias ou fundos mutuas em geral, concessin-1 
i Párias de ve!lda-; de vplc1 1fn<; e/ru 1 m"'r" 1i"n"' !r•il'>"' º"' dPn""rt""mc.nt·-- epv·v'?-'"'"'>: d•.:. 1 1 

_t;:?_!)~Qç!!º~~-~Lfrê~:: ::~":~:-..:::":;,,::,"_.~::,::;,·~'-'~;;~-=:;o:_::.::~:,:~~:.:=:~~~·, :,::_.~:.::·:~~,:,~~~:~·~o::;~· -1--·· .?9 ·----l 
Vigililncia e transportes de valores, empresa da transportes do passageiros, iocação do 1 1 

. veículos. máquinas e equiparnentos. instalaç.fio e montagrnn de móquínas e equipa- ! 
\ rnentos. rno~t~gem i_n~ustria!, lt:iboratóríos de análises clinicas em, geral, .biópsia, elt~tr.\-l 
1 cidade mecan:ca, c!1nicas em geral, estabelec:unentos hosp1talarús (hospitais, casas Cio ! 
! saúda, cte repouso), florestamento e refíorestarnerno, clínicas veteriné'.ilias, assessoria ü j . 
i projetos técnicm~ om geral, propnganda Q publicidado, llotáis. motéis. ap::irt hotóis, j f 

lE_ousadas <~pensões, informútica e processamento de <lados ........................................... 1 30 j ; --·-----------------------·-····-------------------------------r-·-·----------·-------i 
j l l\güncía de automóvel, postos de lava.riem e lubritlcaçtío o troca de óleo, postos bancá- ! 
, íios caixas automáticos, estab0leci:nontm; de ensino (colégios, cursos pmpaía!órios, ! 
\me.), 1fiY.~Esó_0s pu~ (clubes, cinemas, boates, etc.}, conserto e reparaçáo de vcí-1 
! cu!os e peças._ s~catas em geral, locaç~o de bEms imóveis, agenciamento e corretagern 1 ___ 1 

12..~!.!.~1~!)!_52.t:!.0.!'~ 11S!1 ~::J.'?.!.u d~~~is. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.::.:: .. ~:.::~.:.'..:.:.::.:.::.:.:.:.:.~~~:.::.:.:.:.::.::.:.::.:.:..:..:.:..:.::.:.:~.:.:.:: :::..:.:.:::.:.:.:..:::.:.:.:.:.+ .. ···- .:?.~--- i 
! 1 l 
1,.. - < _, ____ ,, _. -- ·'- ·- ..... ._,_, ___ - ------- ,.1 , _,,, ··- _, . ., b-'--·· -'· .1 .. :,. .. :---" b·-·· i 1 
! vO~;h::J LrlÜ V.:u t::jt~Là., !>t.Jf\ii's:O-!# Ut.r f H~ii..:;11=' iJt?.:l>.;::H.>...:il \San . .;o~ Un r.;,tvi!.-ci, ~-..:).J\:'Jl~1; t:1n uS, .!t..tl .... ~ 

l bearia, etc.}, a~adernia de ginástica e estética, estúdios fotoo1áfiws, fonográficos H 1 
l vcndn~"; de t)Hhclc~s do tote:--~1.:1) cont.1erto e repn:-nção de: npnreH:~..!~. t:.~cpJ!p~]ii:Onto~;, toe:.;.: \ 

1
1 çã. o tiô füa. s àG ví.deo, cartucho de vídeo garna, CD's o ntc. empresa de !irnpeza efou ! . . 
c:onserva<~ão. colo.~aç.<'!lo do rn;."io cio obra.. . . . ..... . . ·. . .. ,, . · . . .. __ · . j _ 'L~ . ; 

r t~o:~-(~~~;·~=~á~i:~· Ott-t~ier:~;s~~á~i:: ~~-~~rv~~~o~- f]!;~~l;~~~g~;~~~j~~g:~ ~~~~;í·-· --'--- __ J ____ 5q ____ j 
t-'-----·-----~- - ! ! 

li 15 
fa;critórios 01.1 consultório do orofil:~sional liLlornL...... .. ................................ .. 

j • 

! Cstabelncimerito da profission::.il libem!, nív;;:l :.;àdiv .... ............................ ..... ............ 10 
! . . 
1 i 10 
w;stabçl~~ÇÍ..í!J§.Q~Q_Çl~_QfQ.fü~-~l9.DºL!i.Q.QCel....Ê.r!9.§?!~!?.I~,,.,._.,,,,,,,,,,, ·'·"" ''"'"'':: ""'·'_..,, ...... ·.,·.:.::e.:.:'·'''·''··'··'"'"''·'""· 1·----· I 
1 ' ' ' 1 10 i 

~=~~:::!~~~;;.~::;:~=~~~~~,~~~~~~~~,~~;.~~~~:~~~~~~~;~~~~~~:;.~;:;;L~~i~~~ 
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TA)(t'\ DE UCENÇA P f.\RA 
PUBLIGIDAD~S 

'------------·-------v-~•------·------------...--·~---------~--·~-..-·•••--•--•-------·-------J 

r-··--·"'-~-·----··· "'···-···--·---~~~:·~~~:~~:~:~~:-;~:;:i~;~~:~~·········"· ··-···--··-·----... ········ ...... ······· 1·····-····~;~~;~r--···1 
l . ~ ! 1 r-.. ---···-···· .. ········-------------------·--·----·-·--------------·---··--·-------·---.. -·-+---.{~~f§J._ 1 
1 . . l 1 l Put;hc1dade atravà:) de anúncios, letreiros, placas indie<:1tivm; de profissão, arte ou ! j' 

I °.'..i~io._ ~i_s!i~tí~o~, :n.1_~1:~n~~-;-~ ~:.~em~;ti~~?.st colocados na p:;;1ri.e externa de pró-/ ~""' ; 

(_~·º~-~:~~'.-.. l~~~-~~IJ~~-=-~~-·-~~-~:.:~ .. -~~-~-,~=='-~·-·_-_·_·_-~.-.:~ ~~--~--~-~--:.:.·.:·_·:.·_·~~:.~~~~-·-·~ ..•. · .-~~·-·~.-~ ·····~· .. .!. . ... :~~~.''. .... 
1 ! 

1 
i 

~~~i~~~~:~t~~1~1~~=:t~r1.~~ -d~ .~6-í~!~_s'. -p~r rn~tr·~- -~~~~ra-do.'. p_or .n1~~- _ºu. fr.~1;5~ 1 

j-Velculos de tração animal................................... .............. . .. ........................ ! 
i--·-·- ------·-····-.. ·-- ____ .......... _ .. __________ . __ .... --.. -----· -··-· ................... -----·· .. -·- . __ .,_____ ....... ----····-- ... ·····--·l·-.-· .... . 

10% 

1 Publicidada conduzida por pessoa e exibida 1ilm viss públícm>, por unidade e por 1 

!.~:~~-.:~~~- -~:~~._~-~~~~-"~~:~~:~~-=._~:~--~~~:~~~~-.:.-.:~:~:_:.-.~~~~~~~--~-~- ~:.-~. -.:-.:-.-.~:=~~:-~· :.-.- ._._ .. ~._-_: .. L ..... -__ s. º % 

1 Publicidade em píOspccto, por espécie disiribuída ........... ,, ........................ ., ............ i 1,!')% 

f~~nn~i=8ê) rt•~~t:~:~=~-~~r=:~~n :~.9·-~: ~::~~~-bAl_,,-.·;~,::,!~~0~ -~-~-t,~~:~:i~-~.-~- ~~~-f ·--- ·---------. 
t~::.l~~~'.~-~-~:·~~~·~=·~~~~ ~:~~'.~~~~~~~'.·:~_5.: .. ~o~~~~-~~1.~i-~ .. ·:~: :.:·~::.:.::.·~· .: : ::~:.:· ::·~·· .... ·~:-. ·.-~:.·::J . :'00% 
1 . 

1 Publicidade através d<i "out-doar", por exemplar e por mês ou fraç2o.................. : 200% 

~~~~~~~~~~~~~~:~~~: .p~::~:·~~-~:~~.~~·•·••••·•~•r.-:~~::=.~ 
1 • 
1 - f - . 1 l Publicidade através d13 a!to-fal<;mte em veículo:~ por rnes, poc ra~~~o n 1x1r ve1c:u- ! aC'C l-' 

[_~~~~~=:-~:=~~:~:~~~·~~--·~~~~=~=~=---~~~~~-=:.~~-~~-- ·~----":~~~::.~:~~-:.· '~.:.:_~~ ·.·--· -.J .... ____ ---~-'._;·,o 
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r;.;±<;'"ifl2lir'.:i~~~:.;,:~·;t:;:'dl.:.:fil-:.irtr.:.t~..r.:;:~~~~.i1::.?rF''.3"~':'ftltJffi.~~i-Tti'\~;z.'.:J:r::5:~~:~·ihft~\:5.:ff~~~...:~~.~;:t2'f.tL~i!f:~1-::i~.5S7-'?f·ilf'i!ii!Iiâ:~.ra-tfGü;i.~ifiil·~?!!:§:'.JJi:··J:::.>~_.r:ir~'2:·~~~~ 

f 
·-·--·----·-.. ····---·-.. ··------- ................. ·-_ _._ .. _, ________ ...... ______ ......... ------··" .......... -----·-.............. ____ ............. ------ .................................. ·-----·· ! 

TAXA DE Ll"'!:E.NÇA PAP.J\ 
! EXECUÇÃO DE OBHAS 

l ___ .. _·-···---·-··---····--·-----------·------------------------ ---------.. --.. -------------------· -...... ________ , 
. ....... ~ 

1 
...... ------------·--------··--- ·--.. ·-----------·-.. ----------------- .. -- ......... _______ ,_ .......... ___ ,_ ... _ ........... _ .. 

i 
! CAHACTERlSTICA DA OBHA j :SOBflE !\ 

-·-· {~!.t~º-1.. -- -· ! f ! i 
·----··--~-~---·-·----------··----.. ·-~--·---·-·-----.. --------t=--·-·-------· .. ··-·----_.-------~-----···~·····-··· ..... ~···------,·· 
j CONSTR!)CAO, RECONSTR.!JÇf.Q E RJ;J.:.QB.MA 1 

! ESTHUTURA EM CONCRETO ARMl-\DO, OU ALV~NAH.IA: 
/ 01. De píédios rn5ldenciais, por metro qw.;(.;rndo de área L•ta: d::> cor 1struçJ,:: l 
1 e:.) Padr~o Baixo,, ..... : ..... ,................... ................ .. ...... ....... ......... .. ........ : 
l b) Padrão Ni:irmaL. ... . .. ... . . .. ... . .. . .. .. . ! 

·
1
102. g~~:~~~~~~j~s~i~1~.··:~~;~r~ia1~.·~u ~~~[~~ ~;,.·,~ot;~ ~~~,~~~ ·~~·~;"ª 1 

total ae construção: · ! 

1 ~ i f,E.~i~ ~~E.~1 .:.·•·•. • •· .. ·:·: :·•·· : .·:·: •·:·. •·: •.·:·: • • .. ·:.··: .· .... :: ••·:·:··:·:.·•·•·•·•·•• ··•·•··•·•••·:• ··:···:·: ·•: :·:·:·:·:·:·. 
1 

l d) Padrão LLmL ......... ···-· ··-·····---··· ....... ____ .... --·-··..... . .. __ -·-· . .. ... . . ... . 

O.Dt~~ 

! '::;~);:, 

3,0S~~ 

8,0% 

·1,b'JíJ 
31(J!~lç 

[i,Oi/~1 

1 OS1u 

l EM ESTHUTURA DE MADEIRA: , 
101. De prádíos rüsidencíais; por metro qw:;drado da área lotai de construçJo .......... 1 4.0% 

102. ~r::;;~iº~ei~~~~~~~~o .. ~~.':~.~.~~-1.~:~: .. ~.~.:.~~:~~~~~~~~i-~ .. :.~~.-~'.~~~~~~-·~l-t·J·ª·~1:~~~--~l.~ l O,QS( 
L-·-·-·---·----.. -·--------- ........... ______ .. ___ ........... -..... _. ______ .... :.....~ ........ -.---------... ------ ........ ---·--·· ·--· ...... - -··-·-·· ................... __ '!: ........ --····-··. 

' BFGULAfilZAQhJ)_l~§-CLANDfiSl[b)_t-;fil 

i 
! 
l 

1 

1 
! ESTHUTURI\ EM CONCF<ETO AHMP.00, OU ALVHl.\HIA: l O'l. D.;; pródie;s residonciajs·, por metro q:.ddr.:ido de tm:a tot.:1l da consli·u,;;:io; 
1 a) Padrão Baixo ............................. _ .... ; ...................... _ ...................... . 
\ b) P~idrão Normal..... ... . . .. .... .. . ........... . 
1 e) Padrão Alto ............................................................... _ ....... . 
l d) Padrão Luxo .................................................................................................. .. 
11 02. De. prédios il.Kiustríais, cornerciaís. ou S;;}rvíços por metro qu:::idraclo d•:J <:}rea . 
total dr~. con~truçêo: l 

1 ~~ }::~~:~ ~~~~~i.·.-.-.·.·.·.·.·.-.-............. .- ... ·.-.·.·.·.·.·_·_-_._ .. ·.· __ ·_- ... -.. .-_._._._ .................. · ... ·.·.·.-.·.·.·:.-.·.·.·-·.·.·.-_-_-··.·_·_· __ ........... _·_·.·_-·_··_· __ ·_·· ! 
l e) P<.1d1·Jo /\l!0................................................................................................... j 
1 dl Padrá(.J Lux.o ........................................................ · .... -·· ..... · ··· ...... ·-' 

r . ... .._ ~ 
,,,._ .. ; :v 

~ .... ....... ""f 

.t::U~/O 

30% 

! EM E·~rrHUTURA DE f\.~/l.Dtr~A: 
i 01. De or13dios rnsídencials. pGr melro qu:.drndo d-a <:'lrtt.:> teta! do cons:rução...... i El,U'!) 
1 02. Da' prédios industriais, comerciais, c1u profissionais por nmtro quadrado do l _1 ·«·~ 

1 

1 E~n~~~,~-~~t~~ ~-~~:~\~~~xã~E í:~·rieóios .. F~i-iViiàí:ia··at~i~\úr0~óo .. úE.Aiúi.A :i·o · -l . V··· 

~~!~t.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~'~'~~;~~~~~~;;~~~-~~~;~:~~'.~:~~~~~1~.,·:~;;~};;;;;:,;~~;:;~~~~~~~~:~~j 



l.'.C;: l!il ~ P lE -i· {:; l!UJ ~:;;: ll ~t~ 
G·:~:.c~~"!·Ji:S•ir~J:.-.:-:-ai~ .. ~~~f.tii?~~:S:~0:"~(~~:*·:.z=,~~;·;:~:tr"F-:~:;r~~~~r~i:.~? .. ;.~/~~'.~:~:rc.~z::~~~·:r::3'1:'•7-t·J::1::2:.~.~-~&"E.~·~::~~~~~~~~ .. ~~~~;.~;;~~-:~:;;~~~~ 

TAYJ\ OE LICENÇA P/\RA 
EXECUÇÃO OE OBFtAS 

.. J 
r---------·-------·---·----··--·--···----·---·-.. -------------··-····-·--··-.. -- .. ---·------,---------·-,-·-····--·--------------. 
1 I Fr2RCENT 1 

1 GARACTEHlST!CA DA OBHA ' SOEí~E /._ I 

f -·-·-·--·---------·---------.. -----------------···------- .. ·---·--·---·--····------------- -·---·---··-------------·· -i ... --·. - .JY!.:i:J.L ....... . 
l OUTHAS CONSTl~U~Q.Eq j 
1 a) Cllarnínés, por metro de altura ........................................................................... 1 

l ~) ~~~~~~~r~:tro19uadrado .............. _. .. _. ................ _.: ...................................... ________ ! 
) _ ca1 .. a d agua, pqr metro cubrco ............................................................. 1 

1 
d) Pé;-gol~s, per melro quadrado ...................................... __ .............. __ .. . ....... \ 
e) Marqtuses, por metro quadrado ...................................................... _ ................ l 
f) Pl8tibandas e beir~lis, por mt3lro lini:<nr... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 

1 g) Substituição de piso, por metro quadrado .............................................................. 1 
11) Tapumes, por metro linear ................................................................................. , 

l ') M Ih • . 1· - 1 
1 

t uros e mura as, por melro me ar............................................. . .... .. . . .. .. . . .. .. . .. : 
j) Toldos e empanadas, por nietm quadrado ele cob<::~rturn ............... '. ..................... 1 

li 1) Ore1;os~ s~r!etas e escavações na via pút.!líca, por metro l;1wm ............................ ! 
m) Suost:tu1ç~o de coberta, por metro qu<:K\rado.............. ... ....... .... .. ... . . _ . ! 

1 n) Colocação o~ S\.Jbsliluição de bornbas d\3 cornbuslive1s e lubriltcãnles, ini.;h.J~-;iv<:i 1 
1 tanques, por unidade .................................................................................................. 1 

1 o) Aiinhamento ou cota de pi,so. PC:" iott1 ..... ,_..:. ............................. _: ............................... j 

4Ql5{1 
30~~i 

·10;~{ 

.~ ("\01' 
~ r ~ ~~ J ._, 

2,0'/o 
2,0% 

i p) Heparos e pequenas obras nao espec111cadas, por rnetro !lne;Jr, quadra1jo ou 1 

i~~bico.:. conf?rn1e ~~a.so._::.:.:.::.::.:-.:.:~:.::.:..::.:.:.:..:::.:.:.:..::..:.:.:.::.::.:.:.:.:..-.:.::.:..:..:..:,::~:.::::.:..:.::~ .. :.'.:.:.:.::::.:.:.:.·.:.:.:..:.:~.: ... ::.:..::..:.::: ... \--------······· ;\D.~~---- ··-l 
' _. .. ! 
'or:~~o· 1r·~o ....-.:.- f'.)n•·:r-..•n•' or•r npr::Tl')O ·~1 ''"í)n"O' .. , , l L.111, L \,-•\ u- r-u .... ui,,.,,.->,, u.\ 1vi~. r, 1..J,J/ • .__ r'\n '-.- .......................................... 1 

1----------------------------------------·············-----·····-------·-···--·--··········· .. ···· -------········-···········--···· ,_ ............... j ................ .. 
1 1 

l REBAIXAMENTO DE r.1EIO FIO PARA ENTHJ\W\ DE VEÍCULOS POH fvlETHO l 

1:~:;,~;~~;.;~;;;';~:;;~:~;;~·6;~;~~~~c6~:;:~~··•••··~~· .. ·•·• ··j • ~:.~:.~:: ....... .. 
'Aw•--•···-·- •••••••••----.. ·-----···----· .. ----·--··--------··-----·-· ---·-----··-- _._ __ -·----- ... ·--·-.. -~ •••••·-· ...... .,,,. o•••'" ~.~.-.: 

1 l 
! ' ! CONSTHUÇ()~~S FUNCRf\BJAS_NQ_Ç_Ç_MLli?JSIO I 
1
1 aj Em aivenana com revestunento simples ........................................................ - - ,. 
_t:>l.ê.!I'~-~y~n?s~?_C:~ r~~~.~ti~~~~S?. __ e.rn g_r.9.Di~C2 .... rn~n:~9.f.?._9L1 __ eq\li\'.l3l~;D!?,_,~ •::.-.-- ·::·::.: 1 __ • .... 40';;1 

l LICENÇA PAR?. EXE;CUCÃO DE LOT!;_:i\MEl'{IO._Af3.ftU_Ml\MX~J:4'Í O_§_QJ;5l!.\1fJ.\1.: 1 

1 ::::~~;~;~\< TERRENns f'AP~LAHES 1 

1
. a) Apreciaçêo do Projeto por lotD ............................................ · ........... --- .. ·· · 1 

' b) Aprovação de Plantas por !o!e........................... ........... ....... - ........................ ,1• 
t 'i0'>0 

t..0.l.61.!.eJ.9.I.'..~?. .. de _!_?.!ao J_~.§. d\? __ !::9 .. ~~-~!!!1.E'D! 9.1.1l9!:.J::'.t~, ::.:.:.e::.:..:.:.:.:.::.:.::· · .- ::.: .- :.· :.:.: .. :·:.-.: .-.:.· .. :.: .. : :.: .: .. : · .. : .: .. : .... L .... .... .. .. .. . . ................ J 

10•;.·0 

.. 
;-::~'"·l-~..+'.>:1,0<~- '. ~:;;-~?.;._:· ,,._,,,~:'.;.·:~~-,"{!. 



CD 
~~~i(:i.~;~~::~.~,-~:..:i..T.~:1s.t::;:z.:J:iiK::fr1.::.·.:\7i':i'::a:."":~L:";:~f2i·::.:;t:5:.E·E·::~·~;~::~;·s~if:~"[/;-:ri:.;;r:.·f~~x;.r:;:;;:2:.:~:~.,~~:·:=:~~~-::.~f'5::-t~.i;:~:;::5z:u:i.~:~~~~:·~-1~~~.,~~~Ê-~~:i:~~ .. ~~~~~;~ 

TAXA DE UCENC:i-\ P/i.EA 
EXECUÇÃO DE-OBFV\S 

r···· ...... ---- ........ -··· -·------- ······-·····-· ........ ······- ---.... ·---··-· ........................ -.................. -- .. _._ ............... _. __ .... . ..... - ..... ·-- .. ; F E nc EN T. 

j CARACT!:HlSTICA Oi\ OBHA 1 SOBRl:: A : 

r·--·--··---·-··-·---.. --·-... ---······-----···-·- ....... ___ ................ -·-···· .... --....... -... - ........ -------··--· .. ·-- --------- ··----t-----J~!:S?t ____ i 
1 AHRUAMENTO: 
1 

la) Precisão de Projetos de Arruarnento, por metro linear cte logradouro ................ . 

1 
b) Aprovação de Planta~ de Arruamento, por metro linear de logradouro .. .... .... .. : 

. e} Aiternç-im de Plantas de Arruam~mlo, por rnetro linear de logradouro.................. j 

1 ' ! 
i APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E REMEMBFV\MENTO, FOH LOTE ....... 1 
1 J 

L .............. ................... .... ................................ ........ .. ............... -····· ................ _ ........... ··-··- .................. ,....... . .............. ······· .J 

ANE}{() 

·1,0')'.J 
-1,::1•!;;, 
i,5% 

-··-·---·-··-···· . ._ ... ,. ···- .... ' -----··--·----·-.. -······-- ·--~--· -------·- .. ··· ·····-- ... ····--· - ······. .. .... .... ...... .... ....... . . . -· -- -..... -. 

1 CA.RP.CTERISllGA 

-----·· .. ··------------------·-·~-............ r~ ·· F>E:r.:Cfit~-r. 
t, SOBRE;\ 

~ ........ ,_,_ ......... ··-·--·-- ---·-·····-............ _. ____ ............. ----·---·---·--· ......... _ ............... ---·-·-······· ... -· ............ - .. .. 

1 
1 
! • 
1 LICENÇA PAHA ABATE DE AN!M. ·JS OU VEhlDA EM PE 

~1 
,,.._ 1 a) - Gado vacum, por cabeça........................... ... ..... ...... .... .. .. . ..................... .. 

'b) ·-Caprino ou ovfno, por csbeça... ............................... ...... ...... . ........ ···· 
""""" 1 e) - Suíno, por c-.abeça....... ................... ... . . ....... · .... ·· · ··· ·-·· ·· · · · · · .. ·· · ··· · · 

/f&\ 1 l ... -... ·•····-··-·-·-.. ·--... ·--·-----------~---"'--··-···---·-·--··· .. ···-······-·····-·· .. ···-·""'"''•"''"'"'''' ... ................. ····-·-·····-·-"·---········-··-··" .... . 

....... 1 ........ -rn..EQL 
i 
i 

1 
; 

.. L .......... . 

-1JO~{J 

eo·~~· 

! 
....... .1 



.c:'.iiJ 
e A'.JJ l:\:'ll !P' E T kf.:; §uciiÃ. 

k:!:~!!....-~c·i:,e~~-~~~~-z. ~:~y~~:e:~~':i.~;:;;~r.;;.=1;.;;.:.~a:.21:.:.'fi~~~:::;:::::.~~.:::~:~:e:~;;2.: ~"'J!~i;;·.::-::z:~:~-:~:';7':: s. ~~-:.·~~~':;:~;s23'!:~.:.::i1 ~;::.-~-=-~~~ .. ~~~'i~~-:~:~:.~~~:::~~5~~~;.;;~~~~_;~~~ 

i-----------·----------·-····--·------ .. ----··---·----·---------·- ·-· ----------- -········-··---·-------·--·-----···-·-·-····· ····-·····-···. ·--------·-··-··--·--

! Tl~Xt\ DE s-a:r~\!lÇOS E DE EXPJ:J)iENTí~ 
1 

L _. __ . ____ ·- .. -·-·-·--· ---·--- ·····-·····'-··-·-····-··-------·-- ·---··-·-·· ··-·---- -- -··-·- ···--·· .. -. ·-·--··--·--'----· ·-·· ........ ····----····. ·····- -·- -..... --
1---- --··-··--···---·--·-·-------------··- --------~~~U\~~;Ef;~-~~,~~-------------------------- --···-···· --r-· -~:g~~;~~:r·-··--1 
!------ -·~·····---·········----------·--- ---·-··-······-------------------- -----···· -------··----···· ... ··--'----··---.í~.lf0.L. ____ j 

1, TAXAS DE SEHVIÇOS E EXPEDIENTE 1 ; 

a) - Pedido de baixa, anotações pa!~l transferência de firma, altaraç;ües dd r<.E<1D ! 
/ sodài, llfüdàilÇs dó 6hdérãÇõ e ãmpiia~ãó (it~ Gsrabeiacime-ntos.......................... .. / 
j b) -Ex~:~!?:~~~d0 Certidões: · : 

1 : ~~~~~~·í~~~-.-_ ..... -.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·_-. ................................... -.-.-.-.-.-.-.-.. ·. ·"' ................... _._._._ -". _._ ' ..... ' '·-. . · 1 
j - Limitf'ls i::: confrontAç.õ;Js . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . , 

- De clespGchos. parecarns, infonnaçõE1s e demnís ates mlmísústmtivos. . ... j 
1 e) -Autenticaç.ão de Livros de rsgistro da ISS, por livro ......................................... 1 

1
1 d) -Autont1cação de Talões da Notas Fb;cais, por talão ....................................... i 
e) -Averbações de imóveis de Pfomessa de compra 0 venda .. ·.. . . . 1 

! !) - l"ransfefénç1e1 de lrcenç<:i de consth1ção ............................................................ 1 

, g~ ~ ~l~~~r~:~~:'.t·~-~--.-.·_-_-·.-.·.-.-.-_-.-.·.-.-.-_-.···-·.-.-.-_-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.-.-.-.·.-.-.--.-.·~~.-.-.-.-_-.-_·-.-.-.-.- .·.·_·.-.·.·_·.-.·_--.-.-.--.-.-.·.·-_-_-····.-· ... _._._. .. ._. '. 

li) - Emissões de Guias .................................................................................... ! 
,.~Õ~~~~~8is~e Prédios ....... .,.... ............... ............... ... ... .... ... . . . .. .. 1 

1 DE "HAB'.T~-~E" ·~-OFÍC!.0" OE IMÓVEIS E DE VALOR VENAL: 1 

1 a) De um,j a oO vezt:,s UH.:L .................................................................................. . 

•'trnl 
::::.d'i'.I 

1 b) De tiO a 100 vezes UFG ................................................................................. . 
' .J e) De 101 a ISO vezes UFG ..................................................................................... . 
l ~)De;!~~ a.~~? ve_zes ~~G .................................................................................. . 

, -!' •. ;·~'" ' ' 

""""' 

1 ti) De .LU 1 a .JUO vezes ur-G ........................................................................ . 
1 f) Acima de 300 vezes UFG ........................................................................ · ... 
1 [ Et\~A'S CONf"Ec-c-õES ; 2 5C:0 1~~J 

~OM:~l~AÇ;~:: P~~~l~:=~:~:;;:::~ =-' '-=' ~'=' '' -r .... -; ('O:,:--
! COMUNICAÇÃO DE REINICIO DE OBf"OS .............. .,................... . \ i OU';t) 

i --·- .... ········-····-· ---· .. ·-·------·····-·· ········-·-···--····· ··--------···-· ·····-··---·· ······--· -·· 
i 

j APHEEN~5AO DE ANIMAIS. BENS E MEHC/\DOHl;-'i.S 
1 a) - Apreensão de animais, por unidade ........................................ . 
1 b) - Süns e Mt:;rcadorif..is, taxa de depósito por Ouiiü ao dia .................... . 

i 
1 t··--·- ·------·- -·-··----···--··--· --·······--·-----·---·»··-·--»••••••»•··------·.,····--··-······-·--·-·····-··--·········· ............. ··------··-····· 

1 or:~11,i\R'f'."Ç'itt) AL!NLfA,~~ENTO E NIVEU\?v1ENTO DE IMéi\!ElS: l ~-1Yi1 "-·'"' r1. , /"\ . 1 1-~1v 

. a) Demarcação, por metro linear............................................. .......... ........ · ·· i 

.J. 

1 

50~ó 

..... , (' r;: 

./ ~ l ,,n. 
1 b) Alinhtm1onlo nor iYl(7!ft) linoar . . . . . . . . . . . . · i 
\ I i J ~·~l(};_jb 
11 e) Ni1t0Limento, por metro line::ir. ............................... -·····.. . . .......... . ., .. _ 

1 (l_,u:;,!u/L)brL!) ! d) f~eposiçõo de calç~mentci .................................. ., ............. · ......... ··· ...... ...... · 1 

i. -··-···-··-···-·--·-· -· ······-···-· ····-·-··· ·----·-···· ...... --· ..... .. . 1 

~''··''''"""'~~-. 

.. ~ 
1 

t 
l 
! 



~?i't~'Ã~ ~em~1~) 

t:,; fl_:t1 !t\.td F~ r:::: '"'* .. ft;: :t\l C; ~ .!.'!:.-.. 

~:z~Eú.\~;;-t;,,~.f~~i:-.\:i:?.~'lD.~ i:.Glli:~2:1!;:::3.'.7'2:?::r::-:.1:.~:"~;~.i:!';f.l::-~~ ::&'f,1i:'!fj:~:;~·Ci.'.::;::;{d:;•2!:r:J·:;ri~··.~.~º:.:i ::~.::::::. '.\'.!~::.:;:;J·:·.;.'t;i{~Jt..~·:: .·;.~.:;:~.t~~~:~~ .-~-~:;~:~.~~~:~-~:~:;. -~~,\~t.~::~:~~,~!;r~:,;~.:%;":·:~ 

.. ·······---·······- ·····---- .. -···· ···--········-···. 

; . -· ···········---- --·· ... --·-·-···-··. -··-· .. . -... --·····-··---·· ··-···-~·· ··--. ~- .. -. -" __ .,._, .... ··-··· ... -- .. '-~- ... ···-----~- ---····- ·- --·-· .. " 

i 1·· ··---- ............. _ ............ ·--·" ................ _,, ___ .... ·······- ....... ,., __ ,,_ ......... _,, ______ ......... _" ""' ... , .. _____ , 

1 .. 
! CEMITEHIOS: l INUiviAÇÃO EM SEPULTUHA P.ASJ\ POI{ OOk~ Afl.OS: 

l ~~ 2~~ir\'~~--:-.:·.:-.:::::-.-.-.:-.-.-.:::-.:·.-.-.:::::··.-.-_-.-.·.·.:-.-.··.· .. ·.··.-.-.· .. :·:::-.-.:-.-.·.:::-.-.:·.::::·.·:·.:-.-.::.::·.:·.-.:·.::.::::·· ... 
i 
1 iNUf1.llAÇ~AO EM C/\HNEIHA OU jf\ZIGO POR OOiS A!.JOS 

1 ~~ ~~~,~~~~:~J.:::.: ... :::-.-. ............ :·-..-. .. ·:"""' ..... ·"""""'"" .-..: ......... :. ""····· ...... . 
1 . 
[ PRORROGAÇAO DE PRAZO (POR ANU): 
la) Sepultura rnsa. .. ... ... . .. .... .. ........... .... ..... ... ... . . . 

l ~? g~~i~~t~~-~~ j-~~l~~~:: ::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::·:::: :::: ::::::::::. ·: ::: . : ::::::::: .. :· ::: ·:: .... ::::: .:: 
1 
1 PERPE:TUAÇAO POR M2: 

1 ~1 ~;g~~,~~~ : :.:: . :. :::::· ::~:·: :: : :: : > 1 
! 

.. í 
! 

TRANSLJ\Dr'\ÇÁO DE OSSOS DE OUTROS CE!Vl:T(:RJOS ................................. . 

EXUMAÇfo), QUJ.\NTO HEQtJERIDA ............................ , ............................. . 

ABERTURA DE SEPUL TURP..S, Ci\.l:;f-..lEIR/\ JAZIDO ("'.lU MAUSou::u PE.:fff'Ê·· 1 
t_IUO PA~ tNUMAÇÃQ.:..:.:.:::..:..:..:..:..::..:..:..:..:..:.:..:..:..::.:.:..:..:..:..:..:..:..::..:.:..:.:.:..:..:..:c.:.:..:..:.:..:.:.::.::;_:~.:..:.:.:.:..:..::.:..:.:;.:.:.::_.:.::.: .... :.c~:.: .. :.·.: .. ::.:; .. :.::.: .. ! 
! 1 

l PERM!SSii.O PARA QUALQUER CONSTHUÇÍ»O NO Gt.MITi.~RlO F'O!;; r .. F ... 
1 . 

! COLOCAÇAO DE INSCRIÇÃO Ervl SE.PULTUH/\S .......................................... .. 

l CULüCAÇAO liE PLA.GJ\8 \P:JR UNiuAüt:) .... .......... ...... .... .. ...... .. .......... ! 
! ·' ! ~"' '"." - ,.~-:r ,-. ,, ... ,. ·~r'"' , r· r- tu ... ,....... _., "_;no .• ., .. i:··J J<., r..,, 1-.1,.~ (' ~'\ ("\ r::1~r .... l. 
1i:.;;";t:r.::ELL:L1"'.l\·)E1\l1 \,,.J Üc. Sr:Pu ... l Ur·:A.;;i. (l H'<: L11-.1;, l~r' 1 •. ,,,"--,, ... '-• 1·.. • 
1 ! 
1 1 

1 nF:Pó•::rrn nF OR~ÁR'" !( ... ~· 
1 
u._. ~- '" ~-- '--'-'·"· --'-· ! a) Por deis anos............................................................................................... 1 

1 b) Perpetuação ......................................................................................... ············ 1 

,..., :" <' ~ ''>I 
...:.~JV ; ... : 

1 

1 

'1' . ..--·-·-··--··---·---·-·-""""'"' ........ --· .... '" .............................................. J ......... --...... . _________ ........... "" ..... _____ ............ - .. ·-·--·-----•-'"""""'""" 
;;it>i;!\'iJ'li1"t~;:;;;"<''ii:ê-._,,~,;;m.;...~T~-ôi:!U~ü&'i'.üiE?.YJN:'ii":,;;.;:'i!lJ:'ii';.l;~.7.í.'i''l~'~~~'i~:.;;;;;.-_::'1-5F:\i!.'!iei'fiiio.J"f.'!i:.:..';;.;;;tirJ';;:;:,;.·Jl,'li'~"""",;;07;,;:r;:t,'.;;::;,~:~;~;' 

.. ·~ 
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'""\il,.''' .< 

·""""' 

;i~ .... ,.; -~j 
U,~ te~~~ P E Y ~ ~.M C ~ ,k'.' .. 

Kti{.~\;;·~i·11:;..i;~~:;:~~..,.fi..~~-.!r.:Je.;.:11~I~:r.!f:~'f~~:J~:'!t:A::i.H::~zi::i~J:;~f$~:tff:.~~;.r.·,~~~::J.~:tt:.ZlZ:~'ttlZ.~~-:r·:iJ/:5:frJ:f::;;~·1::e'.'!~~:::.~i1if.::·;~;~~~.'.2IiI:ff;Lc~~~r~~I~~~~;;:;~;~.5;,.~;~~~.~:~~·-.~ 

TJ.\XA DE LICENÇA Pt~RA USO OS. 
AHEAS E VIAS PÚBUGí-\S 

,--·-~-:~~---- ·--~-.~---------~---------.-~---·-------------·--::~·:~····---····-···-.-.-~:-·····::·--:···· =·-· --···-····· r··· 
! ESr-.MÇO 00uPAOO POR Bt-,LCÕE~, BARFV'\CAS, !V.c~AS, N~\~-;, \/1AS e LO· : 

\ 1 GRADOUROS F'UBLíCOS, POH fvlETi~O QU1\Dfv\DO ou r:i<r'\ÇAO .................... i 

. ·t ESPAÇoÕcup;~~ç;·~~."': P/\f'\OUC~;; Dt: DiV~:nsói:::s, POi\ i',;1CTrW ! 
j QUADRADO OU FHAÇAO~ OU FRAÇAO .......................................... i 
1 1 

1 Al~IV!OAOES N~O DEFINIDAS (AiVH:.HJLANTES EM LOCAíS PERMlllDDS), PO!~ ( 
\ MES OU FHAC/-\0 ...................................................................................................... l 
1 1 
1 OCUPAÇÕES DE ÁHEAS PARA FUNGIONA!Y1ENTO DE F!TElF<OS, TR/\iLLEH, ! 
1 8! 1" ,, "'"' oc i .. • cv· <'TAS' ºAf? ··~ ,, G' , ,, ºC 0 ",, ... S , 1 l.nl..1r.t> c,rü: lo ··-.,o ·,tv'\ f·'.:::i i- ;, .... l'lrc, .,. ................................................. · i 
1 . i 
'1 (H.~Uí·l1-\(;õt.:::> OE Í\Ht:AS 'DUHANli:. os Fi:':!::ilEJOS ;~Oi"'UU\m:s, U.H\1\ bf\L-1 
, c;õES, rv1ESAS~ BARRACAS, (~0!\tí COMIDi\ t: OU 8E8H-1P.S F1(JR SEtA/\t~J,t\S ()lJ 1 
1 Fr~ÇÃO................ ...................................................................... ...... ......... 1 

i • 
'ocuet\ÇOE.S Nf\S ft.tr<t-'\S: : 
j a) Bmrae<Js ern área do mercado, por rnétro quadrado ou fH:içfí(J por rn.~s... . ... j 
l b~ Compart:mento, galpões ou barracas ve a!venan~, po:- mr;?t! o qi !éCll ;_3(Í() cu \\ i.l ·; 

1
1
, ~~~~;.~~~~~~~í~.p~~·~10i~~-ii~~~r·~~·r;-~çt1~-;~~ê~_._._._._._._._._._·::::::::::::::::.·::::::::::··:·:::::::::::: 1 

\ ~/a~~,~~~~~~s~. ~'.~~~~~~. ~:~~~~~-.~'.'.·~~~~~'.·~~~--~~--~~~e~ -~~()r .1~'.º.t.1.\1 .. ·~i,'.:1::'.~'.~'~. _cn1 1 

j e) Açougues, o boxes pertencentes ao p::;;trirnõnio municipal por 2ern<cn?J ... 

1 
! 

\ ..... ··-- .. --·-- -····- ~-·· ··---·-··---···~-·- ---··~-.. -· _,. ___ ...... --·~··· .. • ..... ~-·" .......... -~-~-'"""'~· .. ········ .. 

··:--..-·\o: 
.,)\; 1•.1 

50% 

'1 GU 1~{i 

·1GCºf.J 

....... ! 



-

r·· .. --· ···----· ·-··-·········-······· -· 

1 TABELA E PLANTA GENÉHICA DE VALOHES 

1 ·- LOCAL!ZAÇ.ÃO DO IMÓVEL 
A iol'."' ... ~tiz~:~c:~~o do in1óv,:·~f .star:;l c:_i::tf.1.~~rn1in~d~·•. 01'fH'.iiRntB c)f~:irf:;J <:~ rnnih!'1ri~1 de'!'~ ~t::~" ':..:·ie:o~ !"->!':LLco.-.: ::J~~·~t\.::._1 
discriminados conformo respectiva pontuação: . . . .. . · . . .. .. . ' . . . . · 

r· ··-···-····-··· ·-···----···--· ·····--··--- .. ·-··-·· ------·- ·-·--------·-···· ..... ·-·· .................. _ ................. . 
11
1 D!SG'~I"',· Jilt-.-'111.r .. ;.510 11 "'''·\·" i- ;J ,, ,~;,e·,· 1 ·' 1·. \,. • ~/ ~ •• ,.,,_,, . .,, ' 

1 , 

L .. ·-· ............................................. _ .. __ , .............. ·-------.................. _ ..................................... - ... --........................................................ _ ..................... L ......................... . 

0·1 -- Aba~;tedrnento cJ'agua ........................................ ·: ............................................ . 'i5 
02 •·· !!uml;1ação PútJHi:::a .......................................................................................... . 
03 ··•· PavirTtentação .................................................................................................. . i5 

l 04 - Rode de Energia Elétrica .............................. : ............................................ .. 
1 05 - Guia e Sorjeta ................................................................................................. . 

.10 

1 06 - Gateri1::1s Pluvi::lis.... .. . 
\o'/ - EsQ•JtO Sanitário ..... »'. ... ·.-_-_-.-.-.-.·:·_·_·_· __ -_·.'.'.'.».'.-.'.·.'.'.-_-_-,-_·_-_·::.·.·:.··.·_-__-_-_ _-,-_-_-·_-·_'..· .. ·:.:·.·-·.-._-_-_-__ .» ............... ._'. 

ib 

! 08 - Coleta de Lixo ........................................................................... , . ..... . .. .. . 
' 09 -.. !u boriza:·,'.Jo ' 

b-A_L,"~'·"==··:•~=····===~,·==~~-~;,,~•-·~·-•·····,J ______ .~:~.--
ôaiíl'o Tipo A··- quundo obtiveí d~ 90 a ·í 00 peii ilos; 

"fipo B ··- qu::.mdo obtiver tie Gú a 85 pontos; 

li - PADn,.i\o DO IMÓVEL 

O imóvel será cinssificado em quatro tipc•s de padrão. Padrão Alto, Normal, Baíxo e Su::.i-r1m:nal 

Ã classíficaç.flo será determinada palo somaiório da pontuaçào ob;.id;,;, díviciímb·se pela quani.\r.:Ja:J<:: 
de itens utilizado e constantélS do Cadastro lrncbiliárío Municipai: 

ITEM O ·1 - Posição do imóvel 
r··-····-· - -··-··· - ---·--· ·-·-···-··-. - --·. ······-· ---- --~-·--·· ··-. ·-··-······. -.. ·-·····~---·---· ·-· ···---· ·-·· ------·-. _____ ,.. -~-· ~ 

l----·-------------··------~~~~~~'.~ .. '.~~~~~~---···· ········· 
FONTUAÇAO 
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ll.r;; 10 ~~1i! ?f ... !E-;r .t?: ~;,,g e:::: a .r,. 
"':::. "'.'I ~-;Jj ç:. lt ri. !I"'"" e;: A !.'!: e.:.· :io: __ ;i, -~ ~ > ~ -l t:;.i 

i'.iZ:.~.~::i~USii.t'il't-~;;;E~i?ll."'7.iiif"ifü:?".nW..>iif~~S~l.W"l~iifi:~3mtW-:1'i~Z'.-~"'.':e:f5Z~·~=tc,;:-.F,~ü:szt~{tii~~<~·;:,c::~f.r::~~:i<if.~~-~~;·::'f:Eii~5tE~:2:."'-:$:êm-~ttl?..~à;T;?fr;;..::r.~::wr,r;~::."..:::::s~ 

lTEt.11 02 ··~ Caractcristica do Terreno: 

DtSCRIMJNAÇÃO 

l 01 Encn:i"ac.lo 2D ponto~ 

~~: ã~1{~~{~.Ltu/i\!2[[ <Uu:u•j uiL±~~~~~- ~~-LS~~Lj 
ITEM 03 - Caractedstlca da Construção: 

0:3. ·1 - Elevação: 

03.2 - Cobertura: 

«••~ *•"• 'f -•·•·•• '°"'° •"••·~· oo -~···•·"•"• 4•:~•- .. A• ·- i 
1 PONTU.r\ÇJ\0 i 
\ l 

....... ····-L ............. ,.." .. ·-·····--·· ... ·-• . 

r· ····-----· -·- -··········-·---·-·-- ----·-·· ---~i~~~;·r:;l~~.~v;Ao . -·· . ...... ., PONTU .. \Ç1-\0.; 

L.----·-··---···-·-------------------·-------··-·--·- ·---·-·····-·······----L···-·····--···-···-·-····--J 

r·~-~ :r:-r~·ê·~~--~~=~~~.~-=~~~~~~=:·.~~~~·::·:_:~.~.~~::-~.:-~:_.~~·:·:·~~:~·::-.·. · . ._ ._._ ._~_~_:-~:~_:::::~----1-··-·:~}8~~;;·~~~~-··-···1 
103 . . 'l.2 - Telh .. ~ .......................................................... - 1 uo . 03.23 - r,;nlanto ...................................... " .......................... ········· · ............. ... ...... ..... \ i 
l.9.?..::-.tl.:..Q!!..~f OS::.::.:.:~:.::.~:.:~:.:.:~:.~:..:..·.:.:.::..::.~:.:.:.:.:.:.: :.:.'..é:.:~:.c· ~.: .. :.:.::.:.:..:..:·:: ... :.~:.: .. ·'.: .. ::.::.:..e·.: .. : .. :·~.:'.":.:.· .. ::.:: :.::_ ..... L ......... J . .9_E()X1.tsi~-·-····.J 

03.3 - lnstalaç;Jlo Sanitária: 
-----···· .. -· •• ··------ ·M•n•--·-···-----·-• - ------•••~•••••-

•·· - ._ .... , ·--·•• .,n ---•·•-••·-·•• • -·••• • -···----·----··-·--- ·····1 

l DISCRIMHJAÇÃO _ ------·· ·---···· _ . _ ·--_L~:~~::~.~~~~1~[>~..J 
L.------- ••·--·••·-.O.·•·-•--··-·-·-·--.. ...--••----·-••'-n---···--··-•n•··---·---·-·-··-·-------·- ·-- -- ·- •n 



flllii'><· .... .,,,:~~•'M •1•••',; 'l~,..; .. : .. ,., ... .' , o ~,;•;' '" 0 ,, 0 "'• ,, , 

. e· O 1J\J'il !f..11• E "'Ili-~ t'·~.~ !C:: llJ ,,Vj;. 

JY.a.t~~..al.~iãiiiila.~t.~~~trae1u:zr~·!tffdi~f~r.s~a11a~~i?~&rr~~t~~~~~~;~;!.;~;;:.~~ar~:~t~-~~-~~~~~;~~ 

03.4 - Piso 

-~-----~~ . - ------. ----·-------·,-r·--. --··-·--
01scn111,;urJAC!.\O · 1 i~i .. ··H ir 11'"'' ~i 0 l 

----·--. ·· __ -------·---~----·-~-----·---'-~ ~ .. '.~~~~-~~~~.! 
03 41 e -·---------· ----03. . - c~rãmi~·-····· .................................................................................. ~~--1-- ·1 ocJ-pon.·t·õ;---f 

.42 - m1errtado ....................................... ,............................................................ 40 pontos 

g~:!~ = ~~;;~t~~ti::··································································································· l 2~ pomo: 1 
do ......................................................... '.··...................................... 05 ponto::. 

03 Ar: O·"-o-. -"7"-' - yu .,, .......................... : ............ !:..:."·"·· ...................... !===:....,..:.=~'..!..'..:..::..._L ___ 50 pont~i_.___! · 

03.5 ~Estado de Conservação: 

L-··---=-OISC~NA~~-=~~~~~~~AÇ~O l 
03~5-:r:.a()rõ.-:-:-~ ......................................... · ................... -~~-~--=-~~~~=~~-1·--·-yCj nm~iõsl 
·p3.52 - Regular ........................ , ..................................................................... ,,.......... ~;o pontos 

g~:~ = ~1~~~-i~~~-.-.-.-.·.·.·.-.-.~·.·.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·.·.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.·.·.·.-.·.·.-.·.·.-.·.-.-..................... ·.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~~;·.·.·.·.·.·.-.-.-.-.-.-.~ ... -.-.:.-~J __ ~g~~~~~:_ .. _j 

Ili :- VALOR V~NAL DO IMÓVEL: 

O valor venal do imóvel serádelanninado peio prod1..tto dii Sl..ta l<.H::ülizaçtio, pelo pü'-\ríiu i:lo o.:instruç:iao 
(item li ), pela.árei:3 territorial .e o valor local .do metro quadrado ( rn2) de ár03a construída , ou seja: 

Valor Venal :; K x Qi x Q2 x Ai, onde: 
K = Valor local do metro quadrado de área construída: 
à1 =Coeficiente da localiz~~~o do imóvel, segundo discrirnlna~o estabelecida ãbaixô: 

[_ __ · · ____ _ 
r---- ----· . --------T-·----.....,.-----'-.. 1 

l Bairr.o T. ipc A.................................................................................................. 2.,0~s 1 
Bairro Tipo B .......................................... · .............................. · ............. · ..... ...... 1 1,5% j 

• .. . ' -.r.I 
Bairro ripo e .......... ;............................................................. ...................... .... l ,Uío 

1a '" · ·r' o · 1 o ~ º-' J u::-ª.!!IQ __ !Q9--=--!.:..!.!.:.!.!.!.!.!!.!=.!=:..:.:.".:.:..:.:.!.!.!.:.!.!.!.!~'.:.:.!:.:.:.:..:.=.:.:.!!.:.:.:.::.:.:.=.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:..:~~:.:.:.:.!.::.:.:.:.:.:.:....... ----···--·'-.:J_!.3~-~---·-.. 

Q2 == Coeficiente padrão do írnôvel, obtido através do somatório dos pontos dos i\ens constantes do 
Cadastro Imobiliário, dividindo--se este valor por 100 (cem). 
A 1 = Área terrítoríal do imóvel 
) 

Pãrã deterr1"1inaçlio do valor vt::Jnal do terreno nu, ó valor k:ict:ii dó metrü qur.idn:1do {k) será sub::otitukJ\j 
paio valor do metro da área não construída e o coaficiente padrão do imóvel {02), será formado ap~, .. · 
nas polos itens: Posição do imóv0l e carncterís.Uca do terreno ( itens Oi e;: 02). 

Trotando-Se de in-1óvcis com ripenn~ p~~rte d~; sua 6rec c~)nstruídc , dct~~rtnino .. s.c~ o \/~1tor \/cn:..--:t ccrn 
aplicação dos critérios e;(postos acima, com uti!ízação d~1s respectivns alíquotas da Tê1beia do Im-

posto Predial e Territorial Urbano. 
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