LEI MUNICIPAL N° 500/2021 .

EI\ffiNTA:

DISPOE

SOBRE

0

CODIGO

TRmuTARIO DO MUNIcirlo DE ABAIARA E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ABAIARA ESTAD0 DO CEARA, NO USO I)E SUAS

ATRmulcoES LEGAIS, COM FUNDAMENTo No ART. is6, DA CoNSTITulcAo
FEDERAL, LHI ORGANlcA DO MUNlcipro DE ABAIARA.
Fa¢o Saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei complementar:

DAS DISPOSICOHS PRELIMINARES
Art. ]°. Esta Lei Complementar disp6e sobre o Cddigo Tribufario do Mulcl'pjo de
Abaiara (CTMA) que trata do fato gerador, incidencia, aliquotas, base de cflculo, sujeigivo passiva,
lan9amento, prescri9ao, decadencia, fiscalizapao, inscri9ao em divida ativa e obrigac6es acess6rias
relativas aos tributos devidos ao Municipio.
Art. 2°. 0 Sistema Tributario do Municipio de Abaiara comp5e-se dos principjos e das
normas gerals estabelecidas pela Constituicao Federal, dos Tratados Intemacionais recepcionados
pelo Estado Brasileiro, do Cedigo Tributario Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966) e
lots complementares, federals, da Coustitui9ao Estadual, da Lei Organica do Muhicipio, e,
especialmente deste C6digo Tributirio, al6m dos demals atos normativos municipais.

Pardgrafo inco` 0 Sistema Tributino a que se refere o caput deste artigo compreende
o conjunto de princtpios, regras, institutos e prdticas que incidrm direta ou indiretamente sobre fatos
ou atos juridicos de nature2a tributaria.
Art. 3°. 0 Chefe do Poder Executivo municipal expedifa os atos normativos
necessalios ao fiel cumprimento desta Lei Complementar, observadas as linitapdes legais, inclusive
as que constam deste diploma.

LIVR0 PR"EIRO
SISTEMA TRIBUTARI0 MUNICIPAL

TfruI,o I
DA COMI.ETfiNCIA TRIBUTARIA

cApiruLO twlco
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA COMPHTENCIA
Sapao I
Dos Tributos Municipais

Art. 4°. Sao tributos de competencia do Municipio de Abaiara:
I -Impostos sobre:

a) Servicos de Qualquer Natureza (ISS);

b) a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
c) a Transmissao de Beus Im6veis e Direitos a eles Relativos (ITBI).
11 - Taxas decorrentes:

a) do exercicio regular do poder de policia; e
b) da utilizapao, efetiva ou potencial, de servicos ptiblicos especificos e divisiveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposjgao.
Ill - contribuic6es municipais:

a) de Melhoria;
b) para o Custeio do Servigo de Iluminapao Ptlblica (CIP);

Pafagrafo iinico. Para os fins deste C6digo entende-se por:

I - imposto, o tributo cuja obrigapfro tern por fato gerador uma situneao independente
de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte;

11 - taxa, o tributo que ten como fato gerador o exercicio regular do poder de policia
ou a utilizapao efetiva ou potencial de servico pdblico especifico e divisivel, prestado ao contribuinte
ou posto a sua disposi95o;
Ill - contribu]eao de melhoria, o tribute instrfuido para fazer face ao custo de obras
pdblicas de que decorra valorizapao imobilidria;

IV - contribuicao de iluminapao ptlblica e o tributo destinado a custear o servico de
iluminapao ptiblica do Munictpio;

Sapao 11

Da Competenofa
AI1. 5°. A atribuigao constitucional de competencia tributala compreende a
competencia legisLativa plena, ressalvadas as limitacdes contidas na Constituieao Federal, na
Constrfuicfro do Estado e na Lei Organica do Municipio, observado o disposto neste Cddigo.
Art. 60. A competencia tributalia 6 indelegavel, salvo a atribuigao das funcdes de
arrecadar ou fiscalizar tnbutos, ou de executar leis, atos ou decis6es admihistrativas em materia
tributina conferida por uma pessoa juridica de direito phblico a outra.
§ 1°. A atnbuigao a que se refere o caput deste artigo compreende as garantias e os
privilegios processuais que competem a pessoa juridica de direito phblico que a conferir.

§ 20. A atribuicao pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa
juridica de direito ptiblico que a tenha conferido.
§ 3°. Nao constitui de]egapao de competencla o cometinento, a pessoas de djreito
privado, do encargo ou da fungao de arrecadar tributos.

Secao in
Das Limitac6es da Competencia Tributf ria

Subse¢o I
Das Dis|)osic©es Gerais

Art. 7°. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado ao
Munic{pio de Abaiara:

I - instituir ou aumentar tnbutos sem lei que o estabele9a;
11 - cobrar tributes:

a)
em relacao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei que os
houver instituido ou aumentado;

b)
no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos 90 (noventa dias) da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou, observado o disposto no inciso 11, deste artigo.
Parigrafo inico. A vedapao constante da alinea "b" do inciso 11, deste artigo, nao se
aplica na fixapao da base de calculo do Imposto Propriedade PI.edial e Terntorial Urbana (IPTU) a
e se refere a alinea ``b" do inciso I, do art. 4°, deste C6digo.

Art. 8°. E vedado ao Municipio instrfuir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situaq5o equivalente, proibida qualquer distingao em raz5o de ocupapao profissional
ou funcfo por eles exercida, independentemente da denominapao juridica dos rendimentos, titulos ou
direitos.
Subse€ao 11

Das lmunidades
Alt. 9°. i vedado ao Municipio instituir inpostos sobre:
I - o patrim6nio, renda ou servigos da Uniao, dos Estados, do Distnto Federal e dos
Municipios;

11 - os templos de qualquer culto;

Ill - o patrim6nio, renda ou servigos dos partidos politicos, inclusive suas fundapdes,
das entidades sindicals dos trabalhadores e das instituic6es de educapao e de assistencia social, sem
fins lucrativos, atendidos os requisitos previstos em lei;
IV - os livros, jomais, peri6dicos e o papeL destinado a sun impressao;

V - fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras
musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou obras em geral intexpretadas por artistas
brasileiros, bern como os suportes materials ou arqulvos digrtais que os contenham, salvo na etapa de
repljcapao industnal de mf dias 6pticas de leitura a laser.
§ 1°. 0 disposto no inciso I deste artigo 6 extensivo as autarquias e as fundap6es
iustituidas e mantidas pelo Poder Ptiblico, no que se refere ao patrim6nio, a renda e aos servicos,
vinculados a suas finaljdades essencials ou ds de]as decorrentes.
§ 2°. As vedag6es do inciso I e do §1°, deste artigo, nao se aplicam ao patnm6nio, a
renda e aos servicos, relacionados com exploragao de atividades econ6micas regidas pelas normas

aplicaveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestapao ou pagamento de pregos ou
tarifas pelo usualo, nem exonera o promitente comprador da obrigapao de pagar imposto
relativamente ao bern indvel.
§ 3°. 0 disposto mos incisos 11 e Ill compreendem somente o patrim6rio, a renda e os
serviaps, relacionados com as finalidades essenciais das entidades neLas mencionadas.

§ 4°. 0 reconhecimento da imunidade de que trata o inciso Ill deste artigo e
subordinado a observsncja dos seguintes requisitos, pelas entidades nele referidas:
I - nao distribuirem qunlquer parcela de seu patrim6hio ou de suas rendas, a qualquer

11 - aplicarem integralmente, no Pals, os seus recursos na manutengao dos seus
obj etivos institucionais ;

Ill - manterem escritura¢o de suas reeeitas e despesas em livros revestidos de
fomalidades capazes de assegurar sua exatidao, na folma exigjda pe]a lei.
Art. 10. As disposic6es e os requisitos estabelecidos neste C6digo para gozo da
imunidade serao verificados pela Admihistrap5o Tributiria.

§ 1°. A imunidade sera reconhecida por ato do Secrefario de Finangas do Municipio, a
pedido ou de oficio, gerando efeitos juridicos somente a partir da data do reconhecimento.

§ 2°. Quando a adminstragao tribufaria verificar, em processo regular, o
descumprimento das condic6es e requlsitos para gozo da imunidade de entidade ou iustirfu9ao ja
autorizada pelo Municipio, o reconhecinento sera suspenso ou cancelado, por ato do Secretdrio de
Finangas.

§ 3°. Ocorrendo a suspensao ou cancelamento da imunidade tributhria mos termos
deste artigo, o sujeito passivo fica obrigado, no prazo e foma estabelecidos em regulamento, a
recolher os impostos municipais incidentes sobre o seu patrim6nio e servi9os, acompanhados de
atualizapao monetina e dos aciescimos morat6rios aplicaveis.

§ 4°. 0 sujeito passivo que tiver a aplicapao de sua imunidade suspensa ou cancelada
poderi requerer novainente o seu reconhecimento a partir de 1° de janeiro do ano subsequente aquele
em que hoover ocorrido a suspensao ou cance]amento do beneficio.

§ 5°. 0 reconhecimento da imunidade tributina previsto no § 4° deste artigo 6
condicionado a verificapao do atendimento aos requisitos legais previstos neste Cddigo, cuja
apreciapao sera feita ate o fmal do ano em que foj protocolado o pedido, podendo ser novamente
reconhecida a partir do exercicio seguinte.

§ 6°. 0 reconhecimento da imunidade a que se refere este artigo nao desobriga o
sujeito passivo do cumprimento das demals obrigap5es tributatas previstas na legislacao.
§ 70. A administra9ao tributalia podera exigir, para reconhecimento da imunidade das
iustituig5es de assist€ncia social a que se refere o inciso Ill do art. 9°, desta Segao, certificado de
entidade de fins filanfropicos emitido pelo Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS).
Art. 11. Cessa a imunidade para as pessoas juridicas de direito phblico ou privado em
relapao aos im6veis prometidos a venda, desde o momento em que se constituir o neg6cio juridico.

Paragrafo inico - Nos casos de transferencia de dominio ou de posse de im6vel,
pertencente ds entidades referidas neste artigo, o thbuto recalrd sobre o promitente comprador,
enfiteuta, fiduciario, usutrio, usufrututrio, comodat5rio, concessionario, permissionalo,

TITLro 11
I)A LEGISLACA0 TRIBUTARIA
CApiTULO I

DASDISP£§:Cu°nTcsaGERA[S
Das Normas Tribufarias e das Regras Gerais
Art. 12. A expressao legislapao tnbutiria compreende as leis complementares, as leis
ordinatas, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributes
e reLap5es jutdicas a eles pertinentes.
Art. 13. Somente a lei pode estabelecer:

I - a iustituieao, extingao, majorapao ou reducao de tributes;
11 - a definicao do fato gerador da obrigapao tribufaria principal e do seu sujeito
passivo;

Ill - a fixapao de aliquota do tnbuto e da sua base de calculo;
IV - a cominapao de penaljdades para as ap6es ou omiss6es contririas a seus
dispositivos, ou para outras infrap6es nela definidas;
V - a atribuicao de responsabilidade tributdria a terceiros;

VI - as hip6teses de exclusao, suspeusao e extingfo de crfeditos tributinos e de
dispensa ou redngao de penalidades.

Pafagrafo hhico. Nao constihi majorapao de tributo, para os fins do disposto no inciso
I deste artigo, a atualizap5o do valor monefario da respectiva base de calculo ou do pr6prio tributo.
Art. 14. 0 contehdo e o a[cance dos decretos restringem-se aos das leis em funefro das

quais sejam expedidos, com observancia das regras de interpretapao estabelecidas neste Cddigo e na
legislapao pertinente.
Art. 15. Sao normas complementares das leis complementares, leis ordinarias e dos
decretos:

I - os atos normativos expedidos pela autoridade administrativa;
11 - as decis5es dos brgaos singulares de jurisdicao adhinistrativa, a que a lei atribua
eficatia normativa;

IV - os convenios que o Municipio celebrar com outros entes da Federapao, que
tenham por objeto a arrecada9ao ou a fiscaliza9ao de tributes.
§ 1°. A observancia das normas referidas neste artigo exclui a imposicfro de
penalidades e a cobranga de juros de mora.

§ 2°. Compete ao Chefe do Poder Executivo, Procurador Geral ou o Secretino de
Finangas editar as normas complementares a que se refere o inciso I deste artigo.

cApiruLo 11
DA VIGENCIA, APLICACA0 E INTERPRETACAO DA LHGISLACA0 TRIBUTARIA
Secao I
Da Vigencia
Art. 16. A vigencia, no espapo e no tempo, da legislapfro tribufaria rege-se pelas
disposic6es legais aplichveis as normas juridicas em geral, ressalvado as normas especificas previstas
neste Capitul o.

§ I 0. A Jegislapao tributana do Municfpio de Abalara ten vigencla e eficacia dentro de
seas limites territorials.
§ 2°. A legislapfro a que se refere este artigo passa a vigorar fora do seu temt6rio, mos
limites em que lhe reconhecam extratemtorialidade os convenios de que participe, ou do que
disponha Lei Complementar federal que tTate de normas gerais.
Art. 17. Salvo disposi9ao em contralio, entrain em vigor:

I - na data da sua publicapao, as portarias, as instrap6es nomativas e outros atos
normativos expedi dos pe]as autoridades admini strativas;
11 - 30 (trinta) dias ap6s a data da sua publicapao, as decis6es dos 6rgaos singulares
das instancias administrativas, quarto a seus efeitos normativos; e

Ill - na data neles prevista, os converios que o Municipio celebre com outros entes da

Federagiv.
Patgrafo rinjco. Entrain em vigor no primeiro dia do exercicio seguinte aquele em
que ocorra a sua publicapao, observado o disposto rm alinea "c", inciso 11, do art. 7°, deste C6digo,
os dispositivos de lei que:

I -instituam ou majorem tributos; e
11 - definam novas hip6teses de jncidencia.

Art. 18. A legislapao tributaria aplica-se imediatamente aos fatos geradores ocorridos
ap6s sua publjcapfo e aos fatos geradores pendentes.
Art. 19. A lei aplica-se a ato ou fato pret6rito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluida a aplicapao
de penalidade a infrapao dos dispositivos inteapretados;
11 - tratando-se de ato nfro definitivamente juLgado:

a) quando deixe de defihi-lo como infrapao;

b) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo

da sun pfatiea.

Secao Ill
Da Interpretacao
Art. 20. A lei tributhria nfro podefa alterar a definic5o, o contetido e o alcance de
instrfutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituigao Federal da Repdblica Federativa do Brasil ou pela Lei Organica do Municipio para
definir ou limitar a competencia tribufaria deste Municipio.

Art. 21. Interpreta-se literdmente a leedslapao tributina do Municipio que disponha
sobre os seguintes fatos:
I - suspensao do cr6dito tributario;

11 - concessao de isengao ou anistia do ciedito tribufario; e
Ill - dispensa do cumprimento de obrigapdes tribufarias acess6rias.

Pardgrafo inico. A lei tnbutala que define infrap6es, ou lhe comina penalidades,
jnterpreta-se da maneira mats favorivel ao aousado, em caso de divida, quanto a:
I - capitulapao legal do fato;

11 - natureza ou as circunstancias materials do fato, ou a natureza ou extensao dos seus

efeitos; e
Ill - autoria, imputabilidade, ou punibilidade.

DA oBRIGACAo TRmuTARIA
Secao I
Das Disposie6es Gerais
Art. 22. A obrigapao tributiria e principal ou acess6ria.

§ 1°. A obrigapfro tnbutdria pnncipal surge com a ocorrencia do fato gerador, e tern
por objeto o pagamento de tributo de competencia do Municipio ou de penalidade pecuniaria e
extingue-se juntamente com o credito dela decorrente.

§ 2°. A obrigapao tributaria acesscha decorre da legislapao tributina e ten por objeto
as prestap5es, positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadapao ou da fiscalizapao dos
tributos.
§ 3°. A obrigapfro acessdria, pelo simples fate da sua inobservancia, converte-se em
obrigapao principal relativamente a penalidade pecuninria, persistindo a obrigatoriedade de seu
cumprimento pelo sujeito passivo.

Art. 23. Ato do Poder Executivo estabelecera as obrigag6es acess6rias e os prazos de
seu cumprimento, ben como os modelos de livros, formularios e documentos, inclusive eletr6nicos,

para controle, arrecadapao e fiscalizapao dos tributos.

Secao H
Do Fato Gerador
SubsecaoI
Das Regras Gerais do Fato Gerador
Art. 24. Djz-se fato gerador de obrigagiv:

I - principal: a srfuapao definida em lei como necessata e suficiente a sua ocorrencia;
e
11 - acess6ria: qualquer situapao que, na forma da legisla9ao, imp6e a pratica ou a
abstengao de ato que nao configure obrigapao principal.

§ 1°. Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigacfro tnbutdria e existentes os seus

efeitos:

I - tratando-se de situap5o de fate, desde o momento em que se verifiquem as
circunstancias materials necessinas a que produza os efeitos que nomalmente the sao prdprios;
11 -tratando-se de situapao juridica, desde o momento em que esteja definjtivamente
coustitulda, mos termos de direito aplicavel.

§ 2°. A legislagao tributala que disciplina o fato gerador do tributo e interpretada
abstraindo-se:

I - da validade juridica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsaveis, ou terceiros;
11 -a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; e

Ill - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

Subsecao 11

Da Desconsideracao de Ato Juridico
Art. 25. Os atos ou neg6cios juridicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrencia de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de obrigapao
tributaria serao desconsiderados, para fins tnbutinos, pela autoridade adminstrativa competente,
observados os procedimentos estabelecidos nesta Subsegao.
§ 1°. 0 disposto neste artigo nao inclui atos e negdeios juridicos em que se verificar a
ocorfencia de dolo, fraude ou simulapao.
§ 2°. Sao passiveis de desconsiderapao os atos ou neg6cios juridicos que visem a
reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros
aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos da obrigagao tributalia.

§ 3°. Para a desconsiderapao de ato ou negdcio juridico clever-se-a levar em conta,
entre outras, a ocoITencia de:

I - falta de prop6sito negocial; ou
11 - abuso de foma.

§ 4°. Considera-se indicativo de falta de prop6sito negocial a opeao pela foma mais
comp]exa ou ma]s onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prdtica de
determmado ato.
§ 5°. Para o efeito do disposto no inciso 11 do § 3°, deste artigo, cousidera-se abuso de
forma juridica a pratica de ato ou neg6cio juridico indireto que produza o mesmo resultado
econ6mico do ato ou neg6cio juridico dissimulado.

§ 60. A autoridade fazendiria, ao constatar a dissimulapao do neg6cio juridico, deveri
lavrar informacfro fiscal circunstanciada do fato e dar cjencia ao acusado para que possa, querendo,
exercer o direito a ampla defesa e ao contraditorio, no prazo de 15 (quinze) dias, em processo
admi

§ 7°. Ocorrendo contestapao dos fatos descritos na informapao fiscal, sera formalizado
o processo administrativo, que deveri ser apreciado pela autoridade competente, hierarquicamente
superior a autoridade faLzendalja que praticou o ato administrativo da desconsideragao.
§ 8°. A autoridade a que se refere o § 6° deste artigo, no prazo de 15 (quinze) dias,
proferifa despacho circuustanciado, notificando o sujeito passivo da decisao, que poderd ser:

I - favoravel ao sujeito passivo, hip6tese em que o processo sera arquivado;

11 - contfario ao sujeito passivo, devendo, neste caso, ser lavrado o competente auto de
infrapao para apurapfro do cfedito tnbufario devido.
§ 9°. 0 auto de infrapao a que se refere o inciso 11 do § 8° deste artigo somente devera
ser lavrado ap6s transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento esporfeneo do ciedito
tribufario devido, com os aciescimos legais, quando for o caso.
§ 10. Na hipdtese de silencio do acusado, no prazo previsto no § 6° deste artigo, a
autoridade fazendaria fare constar esta circunstancia e lancard o crfedito tributalo relativo ao negdcio
juridieo ocultado. com a imposlgao das penaljdades cabi'veis, dando-se ctencla ao sujelto passivo
para, querendo, exerea seu direito de defesa em processo administrativo tribufario junto ao 6rgao
competente, mos prazos estabelecidos pela legislapao.
§ 11. A legislapfro poderd estabelecer outros procedimentos e formas complementares
para aplicapao das disposiq6es previstas neste artigo.

Secao in
Do Sujeito Ativo
Art. 26. 0 Muricipio de Abaiara 6 o sujeito ativo competente para exigir o
cumprimento das obrigap6es tributatas previstas neste C6digo e na legislapao tributina que venha a
ser editada criando novas obrigap6es.

Secao IV
Do Sujeito Passivo
Subsapao I
Das Disposic6es Gerais
Art. 27. Sujeito passivo da obrigap5o principal e a pessoa fisica, juridica ou a esta
equiparada, obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniina. Pafagrafo iinlco. 0 sujeito

passivo da obrigapao principal diz-se:

11 - responsavel, quando, sem revestir a condigao de contnbuinte, sun obrigapao
decorra de disposicfro expressa de lei.

Art. 28. Sujeito passivo da obrigapfro acess6ria 6 a pessoa natunl, juridica ou a esta
equiparada obrigada as prestag6es que coustituam o seu objeto.
Art. 29. As convenc6es particulares, relativas a responsabihdade pelo pagamento do
ciedito tributario, nao podem ser opostas a administrapao thbutina, para modificar a definicao legal
do sujeito passivo das obrigap6es tributdrias correspondentes.

Subsecao 11
Da Solidariedade

Art. 30. Sao solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situaeao que constitua o fato gerador da
obrigapao principal; e
11 - as pessoas expressamente designadas por lei.

Paragrafo inico. A solidariedade referida neste artigo nao comporta beneficio de
ordem.
Art. 31. Sao os seguintes os efeitos da so]idariedade:

I - o pagamento efetuado por urn dos obrigados aproveita aos demals;
11 - a isengao ou remissao de ciedito tributdrio exonera todos os obr]gados, salvo se
outorgada pessoalmente a urn deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quarto aos demais pelo
saldo; e

Ill - a interrupeao da prescri9ao, em favor ou contra urn dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.

Subsecao Ill
Da Capacidade Tributfrin
Art. 32. A capacidade tributina passiva independe:
I - da capacidade civil das pessoas naturais;

11 - de achar-se a pessoa fisica sujeita a medidas que importem privapao ou limitapao
do exercicio de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da admihistrap5o direta de seus beus

Ill - de estar a pessoa juridica regularmente constituida, bastando que configure uma
unidade econ6mica ou profissional.

Subsecao rv
Do Domicilio Tributario
Art. 33. 0 sujeito passivo regulamente inscrito goza da liberdade de eleger o seu
domiciljo tributalo, assim entendido o lugar onde desenvolve sua atividade, responde e pratica os
demais atos que constituam ou possam vir a coustituiT obrigapao tributaria.
§ 1°. Na falta de eleiqao pelo sujeito passivo, de seu domicilio tributario, a
admihistrapao tributdria cousidera como tat:

I - quanto ds pessoas fisicas, a sua residencia habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sun atividade;
11 - quanto as pessoas juridicas de direito privado ou ds firinas individuals, o lugar da
sua sede, ou, em relapao aos atos ou fatos que derem origem a obri.gacao, o de cada estabelec].mento;
e

Ill - quanto ds pessoas juridicas de direito phblico, qualquer de suas reparticdes
situadas no territcho deste Municipio.
§ 2°. Quando nao couber a aplicapao das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, cons].derar-se-a, para os efeitos legais, como domicilio tributario do sujeito passivo o lugar da
situacao dos bens ou da ocorrencia dos atos ou fatos que deram origem a obrigacao tributdria.
§ 3°. A autoridade administrativa pode recusar o domjof]jo elejto quando jmpossjbj]jte
ou dificulte a arrecadapao ou a fiscalizacao do tributo, aplicando-se a regra do § 1° deste artigo.

Se€ao V
Da Responsabilidade Tributhria
Subsecao I
Da Disposi¢ao Geral
Art. 34. Sem prejuizo da respousabilidade prevista nesta Secao, serao defindos para
cada tributo os responsaveis tributinos de acordo com suas peculiandades.
§ 1°. A responsabilidade prevista neste Cddigo alcanga todas as pessoas, fisicas,
juridicas ou a estas equiparadas, ainda que amparadas por imunidade ou isen9ao tributirias.

4,...

§ 2°. Aplica-se, tambem, a responsabilidede de que trata o caput deste artlgo, ao
recolhimento integral de multas, outros acr6scimos legals e ao cumprimento das obrigap6es
acess6rias, quando for o caso.

Subsecao 11
Responsal)ilidade dos Sucessores

Art. 35. Os creditos tributarios relativos a inpostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o dominio dtil ou a posse de bens in6veis, e, ben assim, os relativos a taxas pe]a
prestapao de servicos referentes a tais beus, ou a contribuic6es, subrogam-se na pessoa dos
respectivos adquirentes, salvo quando conste do titulo a prova de sua quitagao.
Pafagrafo tinico. Ocorrendo arrematapao em hasta pdblica, a sub-rogapao a que se
refere este artigo ocorre sobre o respectivo preco.
Art. 36. 0 disposto nesta Subseeao aplica-se aos creditos tributdrios definitivamente
constituidos ou em curso de constituieao a data dos atos nela referidos e aos constituidos

posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigap5es tnbutarias cujos fatos geradores
tenham ouorrido ate a referida data.
Art. 37. Sao pessoalmente responsavejs:

I - o adqulrente ou remitente, pe]os cr6ditos tributalos origiharios de tributos relativos
aos bens adquiridos ou remitidos;
11 - o sucessor a qualquer titulo e o c6njuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus ate a data da partilha ou adjudicapao, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhfro do
legado ou da meaeao; e

Ill - o esp6lio, pelos tributos devidos pelo de cujus ate a data da abertura da sucessao.

Art. 38. A pessoa juridica de direito privado que resultar de fusao, transfomapao ou
incorporag5o de outra ou em outra e responsave] pe]os tributos devjdos ate a data do ato pelas

pessoas juridicas de direito privado fusionadas, trausformadas ou incorporadas.
Paragrafo inico. 0 disposto neste artigo aplica-se inclusive aos casos de extingfro de

pessoas juridicas de direito privado, quando a explorapao da respectiva atividade seja continuada por
qualquer sdcio remanescente, ou seu esp6lio, sob a mesma ou outra razfro social, ou sob fima
individual.

Art. 39. A pessoa fisica ou juridica de direito privado que adquirir de outra, por

qualquer titulo, fundo de com6rcio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e
continuar a respectiva explorapao, sob a mesma ou outra razao social ou sob firma ou none
individual, responde pelos tributes relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos ate a
data do respechvo ato de aquisigao:

I - integralmente, se o alienante cessar a explorapao do comercio, inddstha ou
atividade anteriormente desenvoLvida; e

11 - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na explorapao ou iniciar
dentro de 6 (seis) meses a contar da data da alienapao, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de com6reio, indbstria ou profissao.
§ 1°. 0 disposto no caput deste artigo n5o se aplica na hip6tese de alienapao judicial:

I - em processo de falencia; e
11 -de filial ou uridade produtiva isolada, em processo de recuperapao judicial.
§ 2°. Nao se aplica o disposto no § 1° deste artigo quando o adquirente for:

I - s6cio da sociedade falida ou em recuperapao judicial, ou sociedade controlada pelo
devedor falido ou em recupeTapao judicial;

11 - parente, em linha reta ou colateral ate o 4° (quarto) grau, consanguineo ou afim,
do devedor falido ou em recupengfro judicial ou de qualquer de seus sdcios; ou

Ill - i dentificado como agente do falido ou do devedor em recuperacao judicial, com o
objetivo de fraudar a sucessfro tributala.
Art. 40. 0 disposto nesta Subsecao aplica-se aos cfeditos tribufarios definitivamente
constituidos ou em curso de constrfuicao a data dos atos nela referidos e aos constituidos

posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a fatos geradores de obrigap5es tribufarias
ocorridos ate a referida data.

Subsecao in
Res ponsa biLidade de Terceiros
Art. 41. Nos casos de impossibilidade de exigencia do cumprimento da obrigapao

principal pelo contribuinte, respondem solidarianente com este mos atos em que intervierem ou pelas
omiss6es de que forem respousiveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

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

Ill - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tnbutos devidos pelo esp6lio;

V - o sindico, o comissario e o administrador judicial, pelos tributos devidos pela
massa falida, pelo concordatalio e o devedor em recuperapao judicial;
VI - os tabeLiaes, escriv5es e demais serventudrios de oficio, pelos tributos devidos
re os atos praticados por eles, ou perante eles, em razao do seu oficio; e

VII - os s6cios, no caso de liquidapao de sociedade de pessoas.

Paragrafo inico. 0 disposto neste artigo s6 se aplica, em matcha de penalidades,
aquelas de carater moratorio.

Subse€ao IV
Responsa bi]ida de Pessoa[
Art. 42. Sao pessoalmente respousaveis pelos creditos correspondentes a obrigap6es
tributdrias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infrapao de lei, contrato social
ou estafutos :
I -as pessoas referidas no art. 41, deste C6digo;

11 - os mandatinos, prepostos e empregados; e

Ill - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas juridieas de dlrelto privado.

Subsecao V
Responsabilidade por Infrac6es
Art. 43. A respousabilidade por infrap6es da legislapao tribufaria independe da
inten9ao do agente ou do responsavel e da efetividade, natureza e extensao dos efeitos do ato por ele

praticado.
Art. 44. A responsabilidede e pessoal ao agente:

I - quanto as infrap6es defihidas em lei como crimes ou contraveng6es, salvo quando

praticadas no exercicio regular de administrapao, mandato, fungao, cargo ou emprego, ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
11 - quanto ds infrap6es em cuja definieao o dolo especifico do agente seja elementar;

Ill - quanto ds infrac6es que decorram direta e exclusivamente de dolo especifico:

a) das pessoas referidas no art. 41, desta Lei Complementar, contra aquelas por quem

respondem;

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

Subse€ao VI
Da Dentincia Espontanea
Art. 45. A responsabilidade por infrap6es 6 excluida pela deniincia espontanea da
infrapao, mos seguintes casos:

I - quando acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
encargos morat6rios; ou
11 - quando ocorrer o recolhimento do valor arbitrado pela autoridade competente mos
casos em que o montante do cledito tributalo dependa de posterior apurapao, sendo a providencia
requerida, antecipadamente, pelo sujeito passivo.

Paragrafo dnico. Nao se considera espontinea a denincia apresentada ap6s o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalizapao definidas pela legislapao,
relacionadas com a infrapfro.

CAPITUL0 H
D0 CREDIT0 TRIBUTARI0
SeGao I
Das Disposi¢@es Gerais

Art. 46. 0 cledito tributario regularmente constitufdo somente se modifiea ou
extingue, ou ten a sua exiglbilidade suspensa ou excluida, mos casos previstos neste Cddigo, fora dos

quais nao podem ser dispeusadas, sob pena de respousabilidade funcional, na forma da lei, a sua
efetivapao ou as respectivas garantias.
§ 1°. Considera-se ciedito tributalio o valor corl.espondente a trjbuto, malta e juros
morat6rios, penalidades pecuniarias e atualizapao monetiria.

§ 2°. A multa, os aciescimos morat6rios e a atualizapao monetina previstas no
pafagrafo anterior sao decorrentes do descumprimento da obrigapao tribufaria.

Art. 47. Qualquer beneficjo ou incentivo fiscal que tenha por objeto mat6ria tnbutata,
somente podefa ser concedido pelo fisco municipal atrav6s de lei especifica, mos termos do § 6° do
art. 150, da Constrfuigfro Federal.

Pafagrafo `inico. Fora dos casos previstos neste artigo, a efetivapao ou as garantias do
ciedito tributino nao podem ser dispeusadas, sob pena de respousabilidade funcional, na forma
estabelecida em lei.

Do Lanqumento
Art. 48. Compete privativamente a autoridade adminjstrativa munjcjpal constrfuir o
credito tributdrio pelo langamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrencia do fato gerador da obrigapao correspondente, determinar a matcha tribufavel,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, quando for o caso, aplicar a
penalidade cabivel.

§ 1°. A atividade administrativa de langamento e vinculada e obrigat6ria, sob pena de
responsabilidade funcional.

§ 2°. 0 langamento do cr5dito tributario a que se refere o caput deste artigo e de
compdencia privativa dos ocupantes do setor de arrecadapao e tributacao do municipio lotados na
Secretana de Finaneas e/ou do Procurador Geral, por ocasiao do desenvolvimento da agfro fiscal, mos
temos previstos na legislapao.
§ 3°. Fomaliza-se a exigencia do credito tributato pela intimapao do lancamento
regularmente feita ao sujeito passivo, seu mandatario ou preposto, nas formas previstas neste C6digo,
e, quando for ocaso, em legislapao comp[ementar.

Art. 49. 0 langanento reporta-se a data da ocoITencia do fato gerador da obrigapao e
rege-se pela lei entao vigente, ainda que posteriomente modificada ou revogada.
Pafagrafo inico. Aplica-se ao langamento a legislapao qLie, posteriormente a
ocorrencia do fato gerador da obrigagao, tenha:
I - instituido novos crit6rios de apura9ao ou processos de fiscalizapao;
11 - amp]jado os poderes de jnvestiga9ao dos agentes do Fjsco; ou

Ill - outorgado ao ciedito tributalo maiores garantias ou privilegios, exceto para o
efeito de atribuir responsabilidade tnbutina a terceiros.
Art. 50. 0 langamento regularmente notificado ao sujeito passivo s6 pode ser alterado

em virtude de:

I - impugnapao ou recurso do sujeito passivo em processo administrativo tributalo; ou
11 - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, mos casos previstos no art. 54,
deste C6digo ou em lei supervenieute.

Art. 51. Cousidera-se o sujeito passivo notificado do langamento ou de qualquer
alterapao que ocorra posteriomente, atrav6s de:

11 - remessa por carta, com Aviso de Recebimento (AR);

Ill - comunicapfo fejta por correio eletr6njco ou em domjciljo tnbutaljo, conforme
definido em regulamento; ou
IV - publicapao no 6rgao de impreusa oficiaL do Munic{pio ou afixapao da notiflcapao
em local pdblico, como dispuser a legislapao.

§ 1°. Na impossibflidade de se localizar o sujeito passivo ou de se efetivar a
notificapao por outra forma prevista na legislapfro, esta devefa ser feita na foma prevista no inciso
IV, deste artigo.
§ 2°. Considera-se feita a notificapao, na recusa do sujeito passivo ou seu

representante em receber a comunicapao do lancamento, com a assinatura da autoridade fazendina e
a certificapao dessa cireunstincta no respectivo documento.

Subsecao H
Das Moda]idades de Lancamento
Art. 52. 0 langamento 6 efctuado:
I - com base em declaracao do sujeito passivo ou de seu representante legal;
11 - de oficio, mos casos previstos neste C6digo; e

Ill - por homologa95o.

Art. 53. Far-se-a o langamento com base na declaragao do sujeito passivo, quando este

prestar a autoridade admjnistrativa informag5es sobre a materia de fato, jndispensaveis a efetivagao
do langamento.
§ 10. A retificapfro da declaragao por iniciativa do prdprio declarante, quando vise
reduzir ou excluir tribute, s6 e admissivel mediante comprovagao do erro em que se funde.

§ 2°. Os erros contidos na declaracao e apuriveis pelo seu exame serao retificados, de
oficio, pela autoridade administrativa a que competir a revisao daquela.
§ 3°. Quando o calculo do tributo tenha por base, ou tome em considerap5o, o valor ou
o preco de bens, direitos, servigos ou atos juridicos, a autoridade lancadora, arbitrafa aquele valor ou

preco, sempre que sejam omissos ou nao merecam fe as declarapdes ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada,
em caso de contesta9ao, avaliapao contraditcha, administrativa ou judicial.

I - quando assim a lei o detemine;

11 - quando a declarapao nao seja prestada por quem de direito, no prazo e na foma
estabelecida por este C6digo;
Ill - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declarapao, mos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo, ao pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recuse-se a presto-lo ou nao preste a informapao satisfatoriamente, a juizo
daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissao quanto a qualquer elemento
definido na legislapao tributaria como sendo de declarapao obrigatoria;
V - quando se comprove ap5o ou omiss5o do sujeito passivo ou de terceiro legalmente
obrigado, que conceda lugar i aplicapao de penahdade pecuniata;

VI - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulapfro;

VII - quando deva ser apreciado fato nao conhecido ou nao provado quando do
lan9anento anterior;
VIII - quando se comprove que no langamento anterior ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou ou omissao, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
essencial; e

IX - quando se comprove que no lancamento anterior ocorreu erro na aprecia9ao dos
fatos ou na aplicapao da lei.
Art. 55. 0 langamento por homologapao, que ocorre quanto aos impostos cuja
legislacao atribua ao sujeito passivo o dover de antecipar o pagamento sem previo exame da
autoridade admin]strativa, opera-se pelo ate em que a referida autoridrde, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 10. 0 pagamento antecipado pelo obrigado mos termos deste artigo extingue o
cr6dito, sob condicao resolutoria da ulterior homologagao ao langamento.
§ 20. Nfro influem sobre a obrigapfo tribufaria quaisquer atos anteriores a
homologap5o, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extingao total ou parcial do
credito.

§ 3°. Os atos a que se refere o pafagrafo anterior serao, porem, cousiderados na
apurapao de credito tributato porventura devido e, sendo o caso, na imposigao de penalidade, ou sua
graduncao.

§ 4°. 0 prazo para homologapao, de forma expressa, sera de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrencia do fato gerador.
§ 5°. Expirado o prazo a que se refere o § 4°, deste artigo, sem que a administracao
tributala se tenha pronunciado, considera-se homologado o laneamento e defihitivamente extinto o
cfedito, salvo se comprovada a ocorrencia de dolo, fraude ou sinulapao.

Se¢ao Ill
Da Suspensao do Credito Tributario
Subsecao I
Das Disposic6es Gerais
Art. 56. Suspendem a ex]gibilidade do ciedito tributino:

I - o depdsito do seu montante integral;
11 - as impugnap6es e os recursos, mos temos do processo admiristrativo tributalio;

Ill - a concessao de medida ljmjnar ou de tutela antecfpada, em apao judicial;

IV - a concessao de medida liminar em mandado de seguranca;
V - o parce]amento; e
VI - a moratoria.
§ 1°. 0 disposto neste artigo nao dispensa o cumprimento das obrigag6es acessdrias
dependentes da obrigapao principal cujo ciedito tribufario seja suspenso, ou dela consequentes.
§ 20. A situapao prevista no inciso Ill deste artigo, nfro impede a coustitui?fro do
ciedito tributato como elemento impedit]vo da decadencia.

§ 3°. Os servidores municipais competentes, sob pena de responsabilidade, adotafao
providencias e praticarao os atos que forem necessdrios para a suspensao da exigibilidade do credito

tributato-

Subse¢o 11
Da Morat6ria
Art. 57. A lei especifica que conceder a moratoria em cafater geral ou individual
definiri, obrigatoriamente, sem prejuizo de outros requisitos:
I -o prazo de durapao do beneficio fiscal;

Ill - os tributos a que se aplica;

IV -o per]'odo cujos fatos geradores serao alcancados pelo beneficio; e

V - a forma de concessao, por despacho da autoridade competente, se concedida em
cafater individual.
§ 1°. Salvo disposicao de lei em contrdrio, a moratoria somente abrange os creditos

definitivamente constituidos a data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lancamento ja
tenha sido iniciado aquela data por ato regulamente notificado ao sujeito passivo.
§ 2°. A moratoria nao aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulapfro do sujeito
passivo ou do terceiro em beneficio daquele.

Art. 58. A concessao da moratoria, em carater individual, nao gera direito adquirido e
sera revogada, de oficio, sempre que se apurar que o beneficiado nao satisfez ou deixou de satisfazer
as condigdes ou nao cumpriu ou deixou de cumpnr os requisites para concessao do favor, cobrandose o credito acrescido de juros e atualjzac5o monetalia:
I - com imposicao de penalidade cabivel, mos casos de dolo ou simulapao do
beneficiado ou de terceiro em beneficio daquele; e
11 - sem imposicao de penalidade, nos demais casos.

§ 1°. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessao da
morat6ria e sua revogapao, nao sera computado para efeito da prescri9ao do direito a cobranga do
ciedito.
§ 2°. No caso do inciso 11 deste artjgo, a revogaqao s6 pode ocorrer antes de prescrito
o referido direito.

Subsecao Ill
Do Pa rcelamento
Art. 59. 0 parcelamento sera concedido nas condiedes estabelecidas neste Cddigo ou
em lei especifica.
§ 10. 0 parcelamento do cr6dito tnbutario nao exclui a incidencia dos encargos
morat6rios, e, quando for o caso, honorinos advocaticios.

§ 2°. A admiristracao tributina ao conceder parcelamento, fica autorizada a emitir
boletos de cobranca bancina para efeito de pagamento das parcelas.
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§ 4°.A crit6rio da adrfuhistrapao tributata poderd ser concedido ao sujeito passivo,
mais de urn parcelamento simultaneamente.

§ 5°. 0 parcelanento do credito tributino nao podefa ser superior a 24 (vinte e quatro)
prestap6es mensals, fixando o valor da parcela minima em vinte e cinco (25) UFRMs.
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equivalente a 1 % (urn por cento) ao mss.

Art. 60. A concessao de parcelamento nao gera direito adquirido e sera revogado de
oficio, sempre que se verifique que o sujeito passivo nao satisfazia ou deixou de satisfazer as
condic6es ou nao cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessao do mesmo,
cobrando-se o cledito tributirio acrescido de juros de mora:
I - com imposicao da penalidade cabivel, nos casos de dolo, fraude ou simulapao;
11 - sem imposicao de penalidade, mos demais casos.

Paragrafo inico. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorndo entre a concessao
do pal.celanento e sua revogapao nao se computa para efeito da prescricao do direito a cobranca do
cr6dito e no caso do inciso 11 deste art go, a revoga9fro s6 pode ocorrer antes de prescrito o referido
direito.

Subsapao IV
Do Dep6sito
Art. 61. 0 sujeito passivo podefa efctuar o dep6sito do montante integral ou parcial da
exjgencia tributaria, para athbuir efeito suspensivo a qualquer outro ato por ele inpetrado,
administrativa ou judicialmente, visando a modificapao, extingao ou exclusao total ou parcial do
credito tributano.
§ 1°. A legislapao disciplinara os procedimentos necessarios a efetivap5o do dep6sito,
podendo estabelecer a exigencia de dep6sito pr6vio em quaisquer circuustancias nas quais se fizer
necessario resguardar os interesses do Fisco.

§ 2°. Considerar-se-a suspensa a exidhilidade do ciedito tnbuthrio, a partir da data da
efetivapfro do dep6sito a conta do Tesouro Municipal.
§ 30. Cabe ao sujeito passivo, por ocasfro da efctivapao do dep6sito, especificar qunl o
ciedito tributario ou a sua parcela, quando este for exigido em prestap6es, sera por ele abrangido.

Art. 62. Cessan os efeitos suspensivos relacionados com a exigivilidade do credito
tributario:

I - pela extingao ou exclusao do cr6dito tributdrio, por qualquer das formas previstas
neste C6digo;
11 - pela decisao admihistrativa desfavofavel ao sujeito passivo, no todo ou em parte; e

Ill - pe]a cassap5o da medida hminar concedida em mandado de seguranca ou de
liminar ou antecipapao de tutela em outras especies de apfro judicial.

Parigrafo theo. Cessados os efeitos da suspensfro, a administrapao tribufaria
prosseguifa na pratiea dos atos que estavam paralisados pelo efeito suspensivo ou iniciafa a prdtica
de outros, necessarios a consecngao da atividade admihistrativa.

Secao IV

Da Extincao do Credito Tributirio
Subsecao I
Dos Moda]idades
Art. 63. Extinguem o credito tributario:

I - o pagamento;
11 - a compeusacao;

Ill - a trausapao;
IV - remissao;

V - a prescricao e a decadencia;

VI - a conversao de dep6sito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologacao do langamento;
VIII - a consignapao em pagamento;

K - a decisao administrativa irreformavel;
X -a decisao judicial passada emjulgado; e

XI - a dapao em pagamento em beus im6veis, na forma e condig6es estabelecidas em
te da materia.

§ 1°. Os efeitos da extingao total ou parcial do ciedito tribufario ficam sujeitos a
ulterior verificapao da regularidade da sua constituig5o, observado especialmente o disposto no art.
55, deste C6digo.

§ 2°. A decisao a que se refere o inciso IX, deste artigo, considera-se definitiva,
quando ndo mais possa ser objeto de aprectapao no ambito admihistrativo.

subseeeo n
Do Pagamento
Art. 64. A legislapfro tnbutala fixafa os prazos e a forma de pagamento dos tributos
municipais, podendo, inclusive, conceder, conforme o caso, descontos pela antecipapao, nas
condigdes que estabeleca.
§ 1°. Ressalvados os casos expressos neste C6digo, o desconto previsto neste artigo
nao podefa exceder a 10% (dez por cento) do valor do ciedito tributalio.

§ 2°. Na hip6tese de nao ser fixado prazo para pagamento do credito tnbufarl.o, este
sera o loo (decimo) dia do mss subsequente a ocorrencia do fato gerador.
§ 3°. Os valores declarados pelo sujeito passivo e nfro pagos mos prazos fixados, serfro
objeto de inscrigao como Divida Ativa do Municipio, independentemente da realizapao de

procedimento fiscal.

§ 4°. A imposi9ao de penalidade nao ilide o pagamento integral do credito.

Art. 65. 0 pagamento de urn ciedito nfro importa em presun9ao de pagamento:

I - quando parcial, das prestapdes em que se decomponha; ou
11 - qunndo total, de outros creditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.

Subsec5o HI
Do Pagamento Indevido
Art. 66. 0 sujeito passivo tern direito a restituicao total ou parciaL do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagamento, mos seguintes casos:

I - cobranga ou pagamento espontaneo de tributo indevido ou malor que o devido em
face da LetlsLapao tribufaria aplicavel, da natureza ou circunstancias materials do fato geradoT
efetivamente ocorrido;

Ill - reforma, anulagfro, revogapfro ou rescis5o de decisao condenatoria. Pafagrafo
inico. A restituigao do tributo a que se refere este artigo devefa ser atualjzada mos termos do an. 70,
deste Cedigo.

Art. 67. 0 direito de pleitear a restituicao extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hip6teses dos incisos I e 11 do art. 66, da data da extingao do credito tributino e
no caso de tributo sujeito a lancamento por homologapao, do momento do pagamento antecipado;
11 - na hipdtese do inciso Ill do art. 66, da data em que se tomar definitiva a decisao
admihistrativa ou passar em julgado a decisao judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou
rescindido a decisao conderratoria.

Subsecao IV
Dos encargos morat6rios e da atua]izacao monetf ria
Art. 68. 0 credito tnbutario referente a qualquer dos tributos pago fora dos prazos
estabelecidos na leSslapao ficafa sujeito a juros de mora de 1% (urn por cento) ao mss ou frapao, a
partir do primeiro dia do mss subsequente ao vencimento.

Art. 69. Os tributes nfro pagos ate o vencinento serao acrescidos de multa morat6ria
de 0,33% (tnnta e tres cent6simos por cento) do valor devido, pol dia de atraso, no caso de

pagamento espontaneo, limitada a 20% (vinte por cento).
§ 1°. 0 disposto mos arts. 68 e 69 deste Cddigo aplica-se, inclusive, as hip6teses de
pagamento parce]ado dos tributos, exceto o IPTU do exerc]'Ofo vigente, desde que as parcelas sejam
pagas mos prazos.

§ 2°. A interposicao de apao judicial favorecida com media liminar interrompe a
incidencia de multa de mora desde a concessao da medida judicial ate 30 (trinta) dias ap6s a data da
publicapao da decisfro judicial que cousiderar devido o tributo.

Art. 70. Todos os valores determinados neste C6digo, inclusive o de creditos
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Amplo Especial (IPCA-E), devidamente apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(lBGE), acumulado mos ultimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores a atualizapao ou qualquer
outro indice que venha substitui-lo.

Subsapao V
Da Compensacao

Art. 71. A compensapao sera efetuada nas condic6es estabelecidas neste C6digo e em
lei especifica, editnda para essa finalidade.

Art. 72. 0 Secretino de Finangas, atendendo ao interesse e a conveniencia do
Municipio, podefa autorizar, atrav6s de despacho fundamentado, a compensapao de credito tributino
com cr6dito liquido e certo, vencido ou vincendo, do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal,
mediante estipulapao de condic6es e garantias para cada caso.
§ 1 °. No caso de restitui¢ao de pagamento indevido de tributos, a compensapao poderd
ser efetuada de forma direta, entre creditos tributarios decorrentes de impostos da mesma esp6cie ou
de especies distintas.

§ 2°. Os cieditos do sujeito passivo a serem compensados serao atualizados para a
data da compeusap5o pelo mesmo indice utilizado para atualizap5o dos creditos tributalos.

§ 3°. Os cieditos tributalos a serem compeusados deverao ser acrescidos de juros e
multa de mora, caso encontrem-se com o pagamento atrasado.
§ 4°. Sendo vincendo o credito do sujeito passivo, para os efeitos deste artigo, na
apurapao do seu montante, selao descontados juros de 1% (urn por cento) ao mss, pelo tempo a
decorrer entre a data da compensapao e a do vencinento.

Art. 73. i vedada a compensapao mediante o aproveitamento de credito tributdrio
decorrente de tribute objeto de contestapao judicial, pelo sujeito passivo, antes do transjto em julgado
da respectiva decisao judicial.

Pardgrafo iinico. Na ausencia de lei especifica, a compensapao a que se refere esta
Subsecao poderd ser disciplinada por regulamento.

Subsecao VI
Da Transacao
Art. 74. Lei especifica podefa autorizar a transa9ao de credito tributdrio em execngao
fiscal, que impor[e em terminagao de litigio e sua consequente extincao, mediante concess6es
mutuns, qunndo :

I - a incidencia do tributo for materia controvertida;
11 - ocorrer conflito de competencia com outras pessoas de direito pbblico intemo;
Ill - tiver por objeto materia de interesse pdblico relevante.

§ 2°. A transapao de que trata este artigo nao podch importar em redapfro superior a
50% (cinquenta por cento) do ciedito tnbutario total ajuizado e devefa ser sempre homologada
judicjalmente.

§ 3°. 0 Procurador Geral do Munjcipio rcalizafa a transapao de ciedito tnbutalo na
forma estabelecida por lei,

Subsecao VII
Da Remissao
Art. 75. A administrapao tributaria, mediante lei especifica, poderi conceder remissao
total ou parcial de ciedito tribufario, observando:
I - a situapao econ6mjca do sujeito passivo;

11 - o erro ou ignorancia escusaveis do sujeito passivo, quanto a matcha de fato;
Ill - a diminuta i'mportincia do cTedito tr].butdrio; e

IV - as considerap6es de equidade, relacionadas com as caracteristicas pessoals ou
materials do caso.

Art. 76. i facultado ao Chefe do Poder Executivo conceder, por despaclio
fundamentado, remissao total ou parcial de credito tnbutario, atendendo:
I - a situapao econ6mica do sujeito passivo; e
11 - a diminuta importfrocja do ciedito tribufario.

§ 1°. 0 despacho referido neste artigo n5o gera direito adquirido e sera revogado de
oficio, sempre que se apure que o beneficiario nao satisfazia ou deixou de satisfazer as condic6es
exigidas, ou nao cumplira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessao do favor, cobrando-se
o credito tribufario com encargos morat6rios e atualizagao monefaria, alem de:
I - imposicao de penalidade, mos casos de dolo ou simulacao do benefLciado, ou de
terceiro em beneficio daquele; ou
11 - sem imposigao de penalidade mos demais casos.

§ 2°. A competencia a que se refere o caput deste artigo podefa ser delegada, por ato
do Chefe do Poder Executivo, ao titular da Pasta Fazendaria ou ao Procurador Geral.

Art. 77. 0 direito de a administrapao tributina constituir o cr6dito tributdrio extinguese ap6s 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercicto seguinte aquele em que o langamento poderia ter sido

efctundo; ou
11 - da data em que se tomar defiritiva a decisao que houver anulado, por vicio formal,
o langamento anteriormente efetuado.

Paragrafo thico. 0 direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a coustitui9ao do
credito tributino pela notificapao, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparat6ria indispensavel
ao lanqumento.
Art. 78. A apao para a cobranca do credito tributario prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da sua constituigao defihitiva.
§ |o. A prescricfro se interrompe:

I -pelo despacho do juiz que ordenar a citapfo em execngao fiscal;
11 -pelo protesto judicial;

Ill - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; ou

IV - por qualquer ato inequivoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do debito pelo devedor.
§ 20, A prescricfro pode ser reconhecida de oficio ou a pedido do sujeito passivo.

Subse€ao EX

Da Conversao de Dep6sito em Renda
Art.79. 0 credito tributario se extingue tamb6m pela conversao em renda, de dep6sito
em dinheiro, previamente efetuado pelo sujeito passivo.
Pardgrafo dnico. Convertido o dep6sito em renda, o saldo porventura apurado contra
ou a favor do Fisco, sera exigido ou restituido da seguinte forma:

I - a diferenca a favor da Fazenda Municipal sera exigida atrav6s de notificapao
publicada ou entregue pessoalmente ao sujeito passivo, na forma e mos prazos previstos na
legislapao; ou

11 - o saldo a favor do sujeito passivo sera restituldo, de oficio, na forma estabelecida
para as restitui9des totals ou parciais do ciedito tribufario.

Se¢o V
Da Exclusao do Credito Tributhrio
Subsecao I
Das Disposiq6es Gerais
Art. 80. Excluem o credito thbutato:
I - a isengao; e
11 - a ahistia.

Paragrafo inico. A exclusao do ciedito tributdrio, na forma prevista no caput deste
amgo, nfro dispensa o cumprimento das obrigap5es acess6rias dependentes da obrigapao principal
cujo ciedito seja excluido, ou dela consequente.

Subse€ao H
Da lsencao
Art. 81. A isengao, ainda quando prevista em contrato, e sempre decorrente de lei
especifica que estabelega as condig6es e requisitos exigidos para a sua concessao, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sun durapao.
§ 1°. A concessao de isengao fica condicionadr a adimplencia do beneficirfuo com as
obrigagives tributirias principal e acess6rias de sua responsabilidade, ate a data da aplicapao do
benefiicio fiscal e a continuidade do beneficio, a permanencia da adimplencia com as obrigap6es
trlbutatas nao abrangjdas pela jsen9ao.

§ 2°. A isencao, salvo se concedjda por prazo certo ou em funcao de determinadas
condic6es, pode ser revogada ou modificada por lei especifica a qualquer tempo.

Art. 82. A isengao, quando nao concedida em carater geral, e efetivada, em cada caso,

por despacho fundamentado da autoridade administrativa, em requerimento onde o interessado face
prova do preenchimento das condic6es e do cumprimento dos requisitos previstos em lei especifica
para sua concessao`
§ 1°. A isengao que dependa de reconhecimento pela administrapao tributiria sera
efetivada para os fatos geradores posteriores a data do requerimento, sendo vedada a restituicao de
valores pagos ou a exclusao de creditos tributarios referentes a fatos geradores anteriores.

§ 2°. 0 despacho referido neste artigo nao gera direito adquirido, aplicando-se, quando
cabivel, o disposto no art.60, deste C6digo.

Subsapao in

Da Anistia
Art. 83. A ahistia abrange exclusivamente as infrap6es cometidas anteriormente a
vigencia da lei especifica que a conceder, nao se aplicando:

I - aos atos qualificados em lei como crime ou contravengao e aos que, mesmo sem
essa qualificapao, sejam praticados com dolo, fraude ou simulapao pelo sujeito passivo ou por
terceiro em beneficio daquele; e
11 - as infrap5es resultantes de conluio entre duas ou mats pessoas fisicas ou juridicas.

Art. 84. A aristia pode ser concedida:

I -em carater ge[al; ou
11 - limitadanente:

a) ds infrap6es da legislapao relativa a determinado tributo;

b) as infrac5es punidas com penalidades pecuniinas ate deteminado montante,
conjugadas ou nao com penalidades de outra natureza;
c) sob condigao do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder.
Art. 85. A anistia, quando nao concedida em carater geral, e efetivada, em cada caso,

por despacho fundamentado da autoridade admihistrativa, em requerimento onde o interessado faea
prova do preenchimento das condi9des e do cumprimento dos requlsitos previstos em lei para sua
concessao.

Pafagrafo inico. 0 despacho referido neste artigo nfro gera direito adquirido,
ap]icando-se, quando cabivel, o disposto no art. 60, deste C6digo.

LIVR0 SEGUNI)0
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

TiTUL0 I
DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS
CApiTULO I
D0 IMPOSTO S0BRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)
Secao I
Do Fato Gerador
Art. 86. 0 Imposto sobre Servi9os de Qualquer Natureza (ISSQN) tern como fato
or a prestapao, por pessoa fisica ou juridica, domiciliada ou nao no Municipio de Abaiara, dos

servigos relacionados no Anexo I, deste Cddigo, conforme previsto nas Leiscomplementares
nacionaisn° 116, de 31 dejulho de 2003, n° 157/2016, n° 175/2020 e 183/2021.

§ 10. 0 fato gerador do imposto ocorre, ainda que os servicos nfro se coustituam como
atividade preponderante do prestador.
§ 2°. 0 imposto incide tambem sobre:

I - o servico provehiente do exterior do Pals ou cuja prestagao se tenha iriciado no
exterior do Pals;
11 - os servigos prestados mediante a utili2a9ao de beus e serviaps priblicos explorados
economicamente mediante autorizapao, pemissao ou concessao, com o pagamento de tarifa, prego
ou pedigio, pelo usuirio final do servico.

§ 3°. Ressalvadas as excapdes expressas na lista constante do Anexo I deste C6digo,
os servicos nela mencionados ficam sujeitos apenas ao imposto previsto no caput deste artigo, alnda

que sejam prestados com fomecimento de mercadorias ou com a aplicapao de materials.
Art. 87. Considera-se ocorndo o fato gerador do ISSQN quando o servi9o for prestado
sob a forma de trabalho pessoal do prdprio contribuinte, no primeiro dia seguinte ao de iulcio da
atividade e mos exercicios subsequentes, no primeiro dia de cada ano.
Art. 88. A incidencia do imposto independe:

I - da existencia de estabelecinento fixo;
11 - do cumprimento de quaisquer exigencias legais, regulamentares ou administrativas
re]ativas a atividade;

Ill - do resultado financeiro ou do pagamento do servigo prestado no mss;
IV - da destinapao dos servicos; ou

V -da denominapfro dada ao servico prestado.

Secao H
Do Local da Presta€ao e do Estabelecimento Prestador
Subsapao I
Do Local da Prestapao
Art.

89. 0 servieo considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do

I - do estabelecimento do tomador ou intermedialio do servico ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hip6tese do inciso I do § 2° do art. 86, deste
Cddigo;
11 - da instalapao dos andaimes, palcos, coberfuras e outras estruturas, no caso dos
serviqos descritos no subitem 3.04 da lista constante do Anexo I, deste C6digo;
lil -da execngao da obra, no caso dos servigos descritos no subitem 7.02 e 7.17 da
lista constante do Anexo I, deste C6digo;

IV - da demoligao, no caso dos servicos descritos no subitem 7.04 da lista constante
do Anexo I, deste C6digo;

V - das edificap5es em geral, estradas, pontes, portos e congeneres, no caso dos
servicos descritos no subitem 7.05 da lista constante do Anexo I, deste C6digo;
VI - da execngao da varricao, coleta, remo9ao, incinerapao, tratamento, reciclagem,
separapao e destinapao final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer, no caso dos servi9os
descntos no subitem 7.09 da lista constante do Anexo I, deste C6digo;

VII - da execapao da linpeza, manutengfro e conservapao de vias e logradouros
ptlblicos, im6veis, chamirfes, piscinas, parques, jardins e congeneres, no caso dos servi9os descritos
no subitem 7. I 0 da lista constante do Anexo I, deste C6digo;

VIII - da execugao da decoragao e jardinagem, do corte e poda de in/ores, no caso dos
servicos descritos no subitem 7.11 da lista constante do Anexo I, deste C6digo;
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes flsicos,
quimjcos e hiol6gjcos, no caso dos servigos descritos no subitem 7.12 da ljsta constante do Anexo I,
deste C6digo;
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubapao, reparapao de solo,
plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de in/ores, silvicultura, explora9ao florestal e
servieos congeneres indissociaveis da fomacao, manutengao e colheita de florestas para quaisquer
fins e por qualsquer meios, no caso dos servjcos descritos no subitem 7.14 da lista constante do
Anexo I, deste Cddigo;
XI - da execngfro dos servi9os de escoramento, contengao de encostas e congeneres,
no caso dos servigos descritos no subitem 7.15 da lista constante do Anexo I, deste C6digo;
XII -da limpeza e dragagem, no caso dos servigos descritos no subitem 7.16 da lista
coustante do Anexo I, deste C6digo;

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados, no caso dos servicos descritos no subitem 11.02 da Lista anexa;

XV - do armazenamento, depdsito, carga, descarga, arrumapao e gunrda do hem, no
caso dos servicos descritos no subitem 11.04 da lista constante do Anexo I, deste C6digo;

XVI - da execngao dos servicos de diversao, lazer, entretehimento e congeneres, no
caso dos servicos descritos mos subiteus do item 12, exceto o 12.13, da lista constante do Anexo I,

deste C6digo;
XVII - do municipf o onde esta sendo executado o transporte, no caso dos serviaps
descritos pelo item 16.01 do Anexo I, deste C6digo;

XVIII

- do estabelecimento

do tomador da mao-de-obra ou,

na

falta de

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos servicos descritos pelo subitem 17.05 da
lista anexa;

XIX - da feira, exposicao, congresso ou congenere a que se referir o planejamento,
organlzag5o e admhistrapao, no caso dos servigos descritos pelo subltem 17.10 da ljsta constante do
Anexo I, deste C6digo;

X - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviario, ferrovidrio ou metrovidrio,
no caso dos servicos descritos pelo item 20 da ]ista constante do Anexo I, deste C6digo.

XI -do domicilio do tomador dos servicos dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09, da lista do
Anexo I, deste Cddigo;
XXII - do domicilio do tomador do servigo no caso dos servicos prestados pelas
admjnistradoras de cartao de ciedito ou d6bjto e demais descritos no subjtem ]5.0], da ]jsta do
Anexo I, deste C6digo;

XIII -do domicilio do tomador do servico do subitem 15.09, listado no Anexo I,
deste C6digo.

§ 1°. Ocorrendo a hip6tese dos servicos a que se refere o subitem 3.03 da lista constante do Anexo I,
deste C6digo, cousidera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto neste Municipio, quando haja
extens5o de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de
locacao, sublocapfro, arrendamento, direito de passagem ou permissao de uso, compartiLhado ou nfro.
§ 20. No caso dos servigos a que se refere o subitem 22.01 ds lista constante do Anexo
I, deste C6digo, considera-se ocorndo o fato gerador e devido o imposto neste Municipio, caso haja
extensao de rodovia explorada.

§ 4°. Na hip6tese de servicos prestados por administradoras de fundos de quaisquer de
consdrcios, de cartao de ciedito ou d6bito, de carteira de c]jentes, de cheques pie-datados e
congeneres, o imposto 6 devido ao Fisco do Municipio de Abaiara.
§ 5° Ressalvadas as excec6es e especificapdes estabelecidas mos §§ 6° a 12 deste artigo, considera-se

tomador dos servigos referidos nos incisos rm, XXII e XIII do caput deste ardgo o contratante do
servico e, no caso de negdeio juridico que envolva estipulapao em favor de unidade da pessoa
juridica contratante, a unidade em favor da qual o servigo foi estipulado, sendo irrelevantes para
caracteriri-la as denominapees de sede, filial, agencia, posto de atendimento, sucursal, escritorio de
representapao ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
§ 6° No caso dos servicos de planos de sahde ou de medicina e congeneres, referidos mos subitens
4.22 e 4.23 da lista de servieos anexa a esta Lei Complementar, o tomador do serviqo e a pessoa
fisica beneficiala vinculada a operadora por meio de converio ou contrato de plano de sahde
individual, familiar, coletivo empTesarial ou coletivo por adesao.

§ 70 Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, sera considerado apenas o
domicflio do titular para fins do disposto no § 6° deste artigo
§ 8° No caso dos servigos de administrapfro de cartao de credito ou debito e congeneres, referidos no
subitem 15.01 da lista de servicos anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos

portadores de cartdes de credito ou debito e congeneres, o tomador 6 o pnmeiro titular do cartao.

§ 9° 0 local do estabelecimento credenciado e considerado o domiciho do tomador dos demais
servi¢os referidos no subitem 15.01 da lista de servicos anexa a esta Lei Complementar relativos as
transferencias realizadas por meio de cart5o de credito ou debito, ou a eles conexos, que sejam

prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:
I - bandeiras;
11 - credenciadoras; ou

Ill - emissoras de cart6es de credito e d6bito.

§ 10. No caso dos serviaps de admihistrapao de carteira de valores mobiliarios e dos servicos de
adminstracao e gesfao de fundos e clubes de investimento, referidos no subjtem 15.01 da lista de
servicos anexa a esta Lei Complementar, o tomador 6 o cotista.
§ I 1 . No caso dos serviaps de administrapfro de cous6rcios, o tomador de servioo 6 o cousorciado.

§ 12. No caso dos servicos de arrendamento mercantil, o tomador do servico 6 o arrendafario, pessoa
fisica ou a uhidade benefictata da pessoa juldica, domiciliado no Pals, e, no caso de alTendafario
nao domiciliado no Pals, o tomador e o beneficialio do servico no Pals.

Art. 90. Ocorrendo a prestapao de servicos por prestador domiciliado em municipio
cuja aliquota do imposto seja inferior aquela estabelecida pelo art. 8-A da Lei Complementar n° 116,
de 2003 ou que goze de beneficios fiscais por e]a vedados, o ISSQN sera devido a este Muhici'pio,
calculado na forma prevista neste C6digo.
Subsecao 11

Estabelecimento p restad or
Art. 91. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviaps, de modo permanente ou tempofario, e que configure
unidade econ6mica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizd-]o as denominapdes de sede,
filial, agencia, posto de atendimemo, sucursal, escritorio de representapao ou contato, ou quaisquer
outras que venham a ser utilizadas.

§ 1°. Quando a atividade tributhvel for exercida em estabelecimentos distintos, o
imposto sera langado por estabelecimento.
§ 2°. Para efeito do paragrafo anterior, cousideram-se estabelecimentos distintos:

I - os que, embora no mesmo local, pertengam a difereutes pessoas, fisicas ou
juridicas;

11 - os que, embora pertencentes a mesma pessoa, fisica ou juridica, estejam sjtuados
em locals diversos.

§ 3°. A existencia de estabelecimento prestador que configure unidade econ6mica ou
profissional 6 indicada pela conjugapao, parcial ou total, dos seguintes elementos:

I - manutengao de pessoal, material, mdqujnas, instrunentos e equjpamentos pr6prios
ou de terceiros necessarios a execapao dos serviaps;
11 - estrutura organizacional ou administrativa;
Ill - inscricfro nos 6rgaos previdenciarios;

IV - indicapfro como domicilio fiscal para efeito de outros tributos;

V - pemanencia ou animo de permanecer no local, pare a explorapao econ6mica de
atividade de prestapao de servicos, exteriorizada, inclusive, atraves da indicapao do enderego em
impressos, formularios, correspondencias, "site" na internet, propaganda ou publicidade, contas de
telefone, contas de fomecimento de enerSa el6trica, agua ou gis, em none do prestador, seu
representante ou preposto.

Secao Ill
Da nao Incidencia
Art. 92. 0 inposto nao incide sobre:
I - as exporta96es de servicos para o exterior do Pals;
11 - a prestapao de servigos em relap5o de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundapdes, bern
como dos s6cios-gerentes e dos gerentes-delegados;

Ill - o valor intermediado no mercado de trfulos e valores mobiliarios, o valor dos
depdsitos bancinos, o principal, juros e acr6scimos moratchos relativos a operap5es de cledito
realizadas por iustituic5es financeiras; e

Pafagrafo tirico. Nao se enquadram no disposto no inciso I, deste artigo, os servi¢os
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por
residente no exterior.

Se€ao IV
Da Base de Calculo
Subsecao I
Das Disposi¢6es Gerais
Art. 93. A base de calculo do ISSQN 6 o preco do servico.

§ 1°. Considera-se preco do servigo a receita bruta a ele correspondente sem quaisquer
dedue5es, ainda que a titulo de subempreitada, frete, despesa ou imposto, exceto os descontos ou
abatimentos concedidos, independentemente de obrigapfro condicional.

§ 2°` Incluem-se na base de calculo do imposto quaisquer valores percebidos pela
prestagao do servigo, inclusive os decorrentes de aciescimos contratuals, multas ou outros que
onerem o preco do servico.

§ 3°. Os descontos ou abatimentos concedidos sob condicfro integram o preco do
servico, quando previ amente contratados.

§ 4°. Esta sujeito ainda ao ISSQN o fomecimento de mercadorias na prestapao de
servigos constantes da lista do Anexo I desta Lei Complementar, salvo as excec6es previstas nela
pr6pria.

§ 5°. Quando os servi9os descritos pelo subitem 3.04 da hsta constante do Anexo I,
deste C6digo, forem prestados no ternt6rio deste Municipio e tamb6m no de outros municipios, a

dos thneis, dos dutos e dos condutos de qualquer natureza, dos cabos de qualquer natureza, ou ao
ndmero de postes, exjstentes neste Municipio.
§ 6°. Nao se inclui na base de calculo do imposto os valores devidos por sociedades
cooperativas de prestap5o de servicos recebidos dos cooperados a titulo de remunerapao dos servigos
a eles prestados.
§ 7°. Quando a contraprestapao se verificar atraves da troca de servicos ou o seu
pagamento for realizado mediante o fomecimento de mercadorias, o pre9o do sewico para calculo do
imposto sera o preco comente, na praca, desses servigos ou mercadorias.
Subsapao 11

Da Base de Calculo de Construcao Civil
Art. 94. Quando da prestapao dos serviaps a que se referem os subitens 7.02 e 7.05
constante do Anexo I, deste C6digo, nfro se inclui na base de calculo do ISSQN o valor:
I - dos materials aplicados no respectivo servi9o;

11 - das subempreitadas, quando o lssQN houver sido comprovadamente pago.
§ 1°. Ocorrendo a hipdese prevista no inciso I do caput deste artigo, caso o sujeito
passivo nfro disponha das notas fiscals relativas aos materiais empregados na prestapao dos servigos,
podefa ser deduzido do valor total da obra, o percentual de 40% (quarenta por cento), sendo a base
de calcu]o do imposto fomada pe]o restante dos valores.

§ 2°. 0 valor dos materials de que trata o inciso I do caput deste artigo, a ser
comprovado para efeito de exclusao da base de calculo do imposto, 6 o constante dos documentos
fiscals de aquisjcao dos produtos ou do seu custo de produg8o, conforme o caso, emitidos em none
do prestador do serviap e/ou do seu contratante, e com a devida identificacao do local da prestapfro e
dos produtos utilizados.
§ 3°. A exclusao dos materials mencionada neste artigo somente podefa ser feita
quando estes se incorporarem direta e definitivamente a obra, perdendo sun identidade fisica no ato
da incorporagao, nao se aplicando aos gastos com ferramentas, equipamentos, combustiveis,
materials de cousumo, materials de iustaLa9fro provis6ria e refei95es.

§ 4°. Na hip6tese de a respousabilidade pelo recolhimento do imposto ser do
contribuinte substituto e nao sendo comprovadas as condic6es para a dedapao dos valores da base de
calculo mos temos previstos neste artigo, a retengfro devefa ser feita sem qualquer dedu9ao.
§ 5°. Para efeito de definicao da base de calculo do ISSQN - Coustruefo Civil, podera
ser utilizado o Custo Uhitino Bdsico da Construgao (CUB/m2 ), calculado conforme a Lei Federal
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Subsecao Ill
Da Base de Ci]culo de Outros Servicos
Art. 95. A base de chlculo do ISSQN incidente sobre os seguintes servi9os sera:

I - no caso de jogos e divers6es phblicas, o preco do ingresso, da entrada, da admissao
ou pandcipapao, cobrado do usualio atraves de emissao de bilhetes de ingresso, entrada, inclusive
fichas ou assemelhadas, cartdes de posse de mesa, convites, cart5es de danga, tabelas, cartelas,
couvert, ou por qualquer outro sistema;
11 - mos serviaps de divers6es pribljcas consistentes no fomecimento de mdsica ao
vivo, shows ou espeticulos do genero, prestados em boates, discotecas, danceterias, dancings, cafesconcertos e outros da esp6cie, considera-se parte integrante do prego do ingresso, ainda que cobrado
em separado, o valor da cessao de aparelhos ou equipamentos fomecidos aos usurfuos;

Ill -serviaps de eusino particular, composta de:

a) mensalidades ou anuidades pagas, inclusive as taxas de inscri¢ao ou matricula;

b) da receita oriunda do transporte de alunos;
c) de outras receitas obtidas, inclusive as decorrentes de aciescimos moratorios.

Pafagrafo ihico. Quando se tratar de prestapao de servigos previstos no inciso I, na
modalidade de jogos en aparelhos, maquinas ou equipamentos, mediante a venda de fichas ou outra
forma de funcionamento, o imposto podefa ser pago, a criterio da autoridade administrativa, atraves
de valor fixo, em razao do ndmero de aparelhos utilizados no estabelecimento.
Art. 96. Na prestagao dos serrigos de registros phb]icos, cartoralos e notanais
constantes do item 21 do Anexo I, deste C6digo, cousidera-se base de calculo os valores dos
emolumentos e demals reccttas relacionadas a estes servigos.

Pafagrafo inico. Nao integram a base de calculo, prevista no caput deste artigo, os
valores recebidos por conta de terceiros, que sejam a estes integralmente repassados.
Art. 97. A base de calculo do lssQN incidente sobre os servicos prestados por
instrfuig6es financeiras constantes dos subitens do item 15, do Anexo I, destra Lei Complementar,
sera os valores cobrados a titulo de taxa, tarifa ou prego.

Art. 98. 0 preap de deteminados servicos podefa ser fixado pela autoridade
competente, da seguinte forma:
I - em pauta que reflita o prego corrente na praca;

Ill - por arbitramento, nos casos especificamente previstos.

Sapao V
Do Arbitramento
Art. 99. Sem preju'zo das penalidades cabiveis, o preco dos servicos podefa ser
arbitrado conforme os indices de pregos de atividades assemelhadas, mos seguintes casos:
I - o sujeito passivo nfro possuir os documentos necessdrios a fiscaliza9ao das

prestap5es realizadas, principalmente mos casos de perda, extravio ou inutilizapao de livros ou
documentos fiscais de utilizapao obrigatoria;

11 - o sujeito passivo, depois de intinade, deixar de exibir os docunentos necessinos
a fiscalizacao das operapdes realizadas;
Ill - quando os livros ou documentos exibidos peLo sujeito passivo sejam omissos ou
nao merecam fe, ou qunndo nao possibilitem a apurapao da receita, ou, ainda, pela inobservancia de
formalidades intrinsecas ou extrinsecas a eJes inerentes;

IV- existencia de atos qualificados como crimes ou contraveng6es ou, mesmo sem
essa qualificapao, sejam praticados com dolo, fraude ou simulapfro, evidenciados pelo exame de
livros e docunentos do sujeito passivo, ou apurados por qualsquer meios dhetos ou indiretos;

V - nao prestar o sujeito passivo, ap6s regularmente intimado, os esclarecimentos
exigidos pela fiscalizagiv, prestar esclarecimentos iusuficientes ou que nfo mere9am fe;

VI - exercicio de qualquer atividade que constitua fate gerador do imposto, sem se
encontrar o sujejto passivo devidamente inscrito no drg5o competente;
VII - pratica de subfaturamento ou contratapao de servicos por valores abalxo dos
precos usunlmente praticados no mercado;
VIII - servicos prestados sem a determinapfro do preco ou a titulo de cortesia.

Pardgrafo hnjco. 0 arbitramento referir-se-a exclusivamente a materialidade dos fatos,
no periodo em que foram coustatados os eventos mencionados mos incisos deste artigo.
Art. 100. Quando o imposto for calculado sobre a receita bruta arbitrada, podefa o
Fisco levar em considerapao:

I - os pagamentos de inpostos efctuados pelo sujeito passivo em outros exercicios, ou
por outros contribuintes da mesma atividade, em condi9des semelhantes;
11 - as peculiaridades inerentes a atividade exercida;

Ill - o faturamento auferido pelo sujeito passivo ou por outro contribuinte de atividade
econ6mica similar, em periodos anteriores ou posteriores ao periodo de apurapao;
IV - o valor das despesas, custos e gastos gerais do sujeito passivo, acrescido da
margem de lucro praticada no mercado para a atividade exercida;
V - a media aritm6tica dos valores apurados em periodos anteriores ou posteriores
aquele a ser arbitrado;

VI - o preco corrente dos servicos oferecidos a 6poca a que se referir a apurap5o;

VII - as informap6es obtidas junto a 6rgaos, entidades ou quaisquer pessoas jun'dicas
que se relacionem com o sujeito passivo ou com a sua atividade; e

VIII - em se tratando de obras de construcao civil, avaliacao de acordo com as nomas
da Associapao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT).
§ 1°. A receita bruta arbitrada poderi ainda ser calculada com base no somatorio das
parcelas a que se I.efere este artigo.
§ 2°. Do imposto resultante do arbitramento serao deduzidos os pagamentos realizados
no periodo sob apao fiscal ou no qunl esteja ocorrendo o arbitramento.
§ 3°. 0 arbitramento da base de calculo nfro exclui os acrfescimos legal's sobre o ciedito
tribufario que venha a ser apurado, nem a aplicagao das sane6es cabiveis.

Sapao VI
Das Aliquotas e Va[ores Fixos
Art. 101. As aliquotas e os valores fixos do ISSQN sfro os Coustantes do Anexo I,
Tabelas A e 8, deste C6digo.

§ 1°` 0 valor do ISSQN a ser recolhido pelo profissional autonomo a que se refere a
Tabela 8 do Anexo I, deste C6digo, no ato da inscri9ao no cadastro de contribuintes, sera

proporcional aos meses restantes do exercicio.
§ 2°. 0 contribuinte do ISSQN optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadagao de Tributos e Contribulc6es (Simples Nacional) classificado como microempresa On),
microempreendedor individual (NII) e empresa de pequeno porte (EPP) que atender as condig5es
para enquadramento neste regime, sera tributado mos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, as disposic5es deste C6digo.

§ 3°. Quando os servieos constantes do Anexo I deste C6digo forem prestados por
pessoas domiciliadas em outros muhicipios sem iuscri¢ao no Municipio de Abaiara, a aliquota

§ 4°. No caso de servigos compreendidos pelos subitens 7.02 e 7.05 da lista do Anexo I desde
c6digo, desde que os mesmos sejam diretamente prestados em prol de obras e/ou projetos de energias
renovivejs, dentre os quais se destacam os de fonte e6lica e solar, sofrera a incidencja de rna
alfqunta de 3% (rfes por cento), referente ao ISSQN(imposto sobre serviaps de qunlquer nature2a).
Art. 102. 0 imposto devido pelo sujeito passivo a que se refere o § 1° do art. 101
devefa ser pago em parcela inica, na data estabelecjda pela ]egislapao.

Secao VII
Da Tributacao do Profissiona[ Aut6nomo e da Sociedade Uniprofissional
Subsecao I
Do Profissiona] Aut6nomo
Art. 103. Quando se tratar de prestap5o de servicos sob a forma de trabalho pessoal do

prdprio contribuinte, o imposto sch calculado com base mos valores fixados na Tabela a do Anexo I,
deste C6digo, nestes nao compreendida a importancia paga a titulo de remuneragao do prdprio
trabalho.
§ 1°. Caracteriza servicos prestados por autonomo, aquele cuja prestapao tenha carater
personalissimo, seja realizada pelo pr6prio prestador e com responsabilidade tecnica, mos temos da
legislacao aplicavel.

§ 2°. Para rcalizapao da prestapao de servi9os prevista § 1° deste artigo, sera pelmitido
para tal realizacao, o auxilio de 01 (urn) funcionino, com vinculo empregaticio e sem a mesma
habi litapao do prestador.

§ 3°. Caso o profissional autonomo n5o seja regularmente inscrito, tern o ISSQN
calculado aplicando-se a aliquota prevista para a presta9ao do servico, sobre a base de chlculo a que
se refere a Tabela A do Anexo I, deste C6digo.
§ 4°. Considera-se ocorrido o fato gerador do ISSQN no caso de servigos prestados
por profissionai s autonomos :

I - no dia 1° de janeiro de cada exercicio, para profissionais iuscritos no cadastro de
contribuintes na condicao de ativo;
11 - na data da realizapao da inscricao cadastral, para os profissionals que se
inscreverem no curso do exercicio; e

Ill - na data da prestapao do serviap para as hip6teses de servieos prestados por
contribuintes nao inscritos no cedastro de contribuintes.

Art. 104. As sociedades uniprofissionais recolherao o imposto, mos termos da Tabela
8 do Anexo I, deste C6digo, calculado em re]acao a cada profissiona] habi]jtado, seja sbcjo,

empregado ou nao, que preste servicos em none da sociedade, embora assumindo respousabilidade
pessoal, mos termos da lei aplicavel.

§ 1°. Considera-se sociedade uniprofissional, para os fins deste artigo, aquela
coustituida de profissionais liberais das categorias abaixo discriminadas, sem natureza empresarial:
I - medicos, inclusive veterindrios, dentistas, psic6logos e assistentes sociais;

11 - enfermeiros, obstetras, ortop6dicos, fonoaudi6logos e protcticos;

Ill - advogados;
IV - agentes da propriedade industrial e relac6es pdblicas;
V - economistas, contadores, auditores e tecnicos em contabilidade; e
VI - engenheiros, arquitetos, urbanistas e agr6nomo.
§ 2°. Nao se cousideram uniprofissionals, devendo recolher o imposto sobre a sun
receita bruta, as sociedades civis que apresentem pelo memos uma das caracteristicas abaixo
relacionadas:
I -que tenham como s6cio pessoa juridica;
11 - que estejam enqundradas nas normas previstas no direito empresarial, inclusive a
previsao de partictpapao dos s6cios no lucro ou rece].ta liquida, em funcao de cotas;

Ill - cujos s6cios nao possuam, todos, a mesma habilitapao profissional;

IV - que exercam atividade diversa da habilitacao profissional dos sdeios;

V - que tenham mats de 0 I (un) empregado por s6cio; e
VI - que prestem servicos previstos em mais de urn item da lista a que se refere o
Anexo I desta Lei Complementar.
§ 30. Para efeito do disposto no inciso V do §2°, deste artigo, serfro computados todos
os empregados que trabalhem nas dependencias do estabelecimento, inclusive os pertencentes a
empresas por este contratadas para atendimento de servigos auxiliares ou administrativos intemos e
extemos.

a inscri9fro no Registro Phblico de Empresas Mercantis e constituidas segundo urn dos tipos
regulados pelos arts. 1.039 a 1.092 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (C6digo Civil).

§ 5°. Na determinap5o do valor da cota por profissional sera considerada a soma dos
profissionals habilitados de todos os estabelecimentos da sociedade, devendo o imposto set recolhido
por estabelecimento, na proporcao do ninero de profissionais.

Secao vm
Do Sujeito Passivo
Subsecao I
Do Contribuinte
Art. 105. Contnbuinte do imposto 6 o prestador do servico.

§ 1°. Considera-se prestador do servigo o profissional aut6nomo ou a empresa que
exer9a, em carater permanente ou eventual, quaisquer das atividades referidas na lista de servicos,
Anexo I, Tabela A, deste C6digo.

§ 2°. Por empresa se entende toda e qualquer pessoa juridica, inclusive a sociedade de
fato ou cooperativa que exercer atividade de prestapao de servico.

§ 30. Equipara-se a empresa, para flue de recolhimento do ISSQN, sobre o movimento
econ6mico apurado ou estimado, o prestador de servigo que se enquadrar como:
I - profissional aut6nomo que contratar, para o exercicio de sua atividade profissional,
mais de uma pessoa com ou sem vinculo e que nao possua a mesma habilitapao do proprietirio do
estabelecimento do prestador;
11 - a sociedade uniprofissional que tenha em seu quadro, mais de 03 (rfes) pessoas
com ou sem vinculo empregaticio e que n5o possuam a mesma habilita9fro do proprietdrio do
estabelecimento prestador;

Ill - os condominios que prestem ou tomem servigos;

IV - o empreendimento instituldo para prestar servicos com interesse econ6mico, sob
a forma de sociedade de fato ou que tenha a cooperapao entre as pessoas fisicas, prestadores de
servicos como forma de redugao do custo da mao-de-obra, material ou de infraestrutura, quando
localizado em uma mesma referencia cadastral.
Subsapao 11

Do Responsfvel
Art. I 06. Alem dos responsaveis definidos neste Capitulo, o Muulcipio podefa atribuir
de modo expresso, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto a terceira pessoa vinculada ao

Secao IX
Do Substitute e do Responsfve] Tributario
Subsecao I
Do Substituto Tributf rio
Art. 107. Fica atribuida aos tomadores de servicos abaixo relacionados, na condicao
de substrfuto tributalo, a responsabilidade pela retengao e recolhimento do ISSQN, incidente sobre
os servicos prestados por terceiros, inscritos ou nao no cadastro de contribuintes:

I - os 6rgaos da Administrapfro Direta da Unifro, do Estado e do Municipio, bern como
suas respectivas antarquias, empresas pdblicas, sociedades de economia mista e fundagdes,
estabelecidas no Municipio de Abaiara, pelo imposto incidente sobre os servicos a eles prestedos;
11 - os titulares dos estabelecimeutos onde se iustalarem maquinas, aparelhos e
equipamentos, pelo imposto devido em relapao aos servicos prestados, relativo a explorapao desses
beus;
111 - os que permitirem em seus estabelecimentos ou domicilios a exploracao de
atividade tributavel ou utilizarem servi9os constantes no Anexo I, deste C6dlgo, cujo prestador ou

propriefario nao seja estabelecido no Municipio de Abaiara;
IV - os que efetuarem pagamentos de serviaps a terceiros nao identificados, pelo
imposto devido nas prestapdes;

V - os que utilizarem servicos de empresas ou profissionals aut6nomos, pelo imposto
devido, se nao exigirem dos prestadores prova de quitapao do respectivo ISSQN;
VI - as empresas administradoras de cartdes de creditos, pelo imposto incidente sobre
o pre9o dos servicos prestados pelos estabelectmentos filiados locahzados no Munjc]'pjo, quando

pagos atrav5s de cartao de cr6dito por elas emitido;
VII - as empresas que explorem servicos de planos de sadde ou de assistencia medica
e hospitalar, atrav6s de planos de medicina de grupo e convenios, pelo jmposto devido sobre servi9os
a elas prestados por:

a) empresas que agenciem,intermediem ou facam corretagem dos referidos planos
junto ao ptiblico;
b) hospitals, clinicas, laboratorios de analises, de patologia, de eletricidade medica e
assemelhados. ambulatchos, prontos-socorros, e congeneres ;

b) empresas que executem remap5o de doentes;
VIII - os hospitais e clinicas privados, pelo imposto devido sobre os servicos a eles

brestados por:

a) empresas de guarda e vigilancia e de conservagao e limpeza de m6veis e im6veis; e
b) laborat6rios de analjses, de patologja e de e]etricjdade medica e assemelhados,

quando a assistencia a seus pacientes se fizer sem interveng5o das empresas das atividades referidas
no inciso anterior;
IX - os estabelecinentos particulares de ensino, pelo imposto devido sobre os servigos
a eles prestados peLas empresas de guarda e vigilancia e de conserva9fro e limpeza de im6veis;
X - as empresas de comunicacfro, pelo imposto devido sobre os servicos a eLas

prestados por empresas de:
a) guarda e vigilancia;

b) conservapao e limpeza de m6veis e imdveis;

c) leasing de equipamentos;
d) servicos de locap@o de transpor(e intramunicipal rodovlato de pessoas e materials;

XI - os bancos e demais entidades financeiras, pelo imposto devido sobre os servigos a
eles prestados pelas empresas de:
a) gunrda e vigilancia;

b) transporte de valores;
c) couservapao e limpeza de m6veis e im6veis;

RII - as pessoas juridicas administradoras de bingos e qunisquer outras modalidades
de jogos, apostas ou sorteios, pelo imposto devido por suas contratantes, pessoas fisicas ou juridicas,
autorizadas a explorar tais atividades;

XIII - o tomador ou intermediino de servico proveniente do exterior do Pals ou cuja
prestapao se tenha inieiado no exterior do Pals;
XIV - as pessoas referidas mos incisos 11 ou Ill do § 9° do Art. 89° desta Lei

Complementar, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do mesmo par5grafo, em
decorrencia dos servigos prestados na foma do subitem 15.01 da lista de servigos anexa a esta Lei
Complementar;
XV - a Caixa Econ6mica Federal quando tomar ou intermediar servi¢os dos quais
resultem remunerapdes ou comJss6es, por eta pagas a casas lotericas e de venda de bilhetes:

b) na distribuicfro e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cart6es,
prles ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os decorrentes de titulos de capjtaljzag5o e
congeneres;

XV - a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (EBCT), quando tomar ou
intermediar servi9os prestados por suas agencjas franqueadas estabelecjdas no Municipio de Abalara,
dos quais resultem remuneraeao ou comissfro por ela pagas;
XVI - os estabelecimentos remetentes, pelo transporte de valores realizados por
terceiros.

§ 1°. A responsabilidade prevista nesta Secao 6 inerente a todas as pessoas juridicas,
ainda que alcanqadas por imunidade ou por isengao tributaria.

§ 2°. Os substitutos tributarios a que se refere este artigo estao obrigados ao
recolhimento integral do jmposto devido e, quando for o caso, de multa e aciescimos legais,
independentemente de ter sido efctuada sun retengao na fonte.
§ 3°. Os tomadores de servigos que realizarem a retengfro do ISSQN a que se refere
este artigo, fomecerao ao prestador de servico, recibo de retengao do valor do imposto e ficam
obrigados a enviar ao Fisco as infomap6es objeto da retengao, no prazo estipulado na legislapao.

Subse¢o H
I)o Responsfve] Tributirio
Art. 108. Sao responsaveis pela retencao e recolhimento do ISSQN, na fonte, a pessoa

juridica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intemediaria dos servicos descritos mos subitens
3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19; 11.02,17.05, e 17.10 da ljsta constante do

Anexo I, desta Lei Complementar, exccto na hip6tese dos servigos do subitem 11.05, relacionados ao
monitoramento e rastreamento a distancia, em qunlquer via ou local, de veiculos, cargas, pessoas e
semoventes em circulac5o ou movimento, realizados por meio de telefonia m6vel, transmissao de
sat6lites, radio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informapao
Veicular, independentemente de o prestador de servicos ser propriefario ou n5o da infraestrutura de
teleeomunicap6es que util iza.
§ 1°. Sfro tambem responsaveis pela retengao e recolhimento do ISSQN, na qualidade
de respousavel tributario, os 6rgaos ptiblicos e as pessoas juridicas estabelecidas no Municipio
deAbalara que tomarem ou intemediarem servicos de prestadores estabelecidos ou domici]iados em
outro murictpio ou no Distrito Federal.

§ 2°. Sem prejuizo do disposto no caput, sfro solidariamente responsaveis:

I - o proprietalo, o detentor da posse ou o titular do dominio util do bern in6vel onde
se realize obra, em relapao aos servicos constantes dos subiteus 7.02, 7.04, 7.05 e 7.15 da lista a que

se refere o Anexo I, deste Cddigo, quando os servicos forem prestados sem a documentagfro fiscal
correspondente ou sem a comprovapao do pagamento do ISSQN pelo prestador do servico;

11 - o proprietario ou seu representante que ceder dependencia ou local para a pratica
de jogos, divers5es, lazer, entretenimento e congeneres;
Ill - qualquer prestador de servico em relapao ds prestapdes cujo imposto nfro tenha
sido retido ou se o tomador encontrar-se em situncao fiscal irregular; e

IV - os proprietarios, os detentores da posse ou os titulares do domhio htil que

pemitan em seus im6veis, a realizapao de atividade tribufavel sem estar o prestador do servico em
situapao fiscal regular ou sem comprovapfro do recolhimento do imposto.
§ 3°. Os tomadores de servi¢os que realizarem a retengao do ISSQN a que se refere
este artigo, fomecerao ao prestador de servigo, recibo de retengao na fonte do valor do imposto e
ficam obrigados a enviar a Fazenda Municipal as infomap6es objeto da retencao, no prazo
estipulado na legislapao.
§ 4°. Os conulbuintes do ISS registrarao no llvro de registro de nctas fiscais de
serviaps prestados, inclusive por meio eletr6nico, ou mos demais controles de pagamento, os valores

que lhes foram retidos na fonte pagadora, tendo por docunento habil o recibo a que se refere o artigo
anterior.
Art. 109. Os substitutos tributarios mencionados no art. 107 e os responsaveis a que se
refere o art. 108, deste C6digo, nao deverfro realizar a reteneao do imposto quando o servico for

prestado por:
I - contribuintes enquadrados no regime de recoLhimento do imposto por estimativa;
11 - profissionals aut6nomos inscritos em quaLquer municipio e adimplentes com o

pagamento do imposto;

Ill - sociedades de profissionais submetidas ao regime de paganento do imposto per
aliquota fixa mensal adimplentes com o pagamento do imposto;

IV - prestadores de servicos inunes ou isentos;
V - concessiondrias, pemissiondrias e autorizafarias de servigos ptiblicos de
comunicagao, de fomecimento de energia eletrica e de agua e esgoto; e
VI - institui96es financeiras, exceto quarto aos servi9os prestados a drgaos phblicos.
§ 1°. As disposi96es deste artigo nao se aplicam aos contribuintes estabelecidos ou
domiciliados em outro municipio, qunndo o imposto for devido a este Municipio.

§ 2°. A dispensa de retengfo de que trata este artigo e condicionada a apresentapao,
pelo prestador do servigo, do correspondente dcoumento fiscal ou do recibo de profissional
aufonomo e de documento que comprove as condic5es previstas mos jncisos deste artigo.

Sapao X

Da Estinativa
Art. Ilo. Quando o volume ou modalidade da prestapfro do servi9o aconselhar
tratamento fiscal mats adequado, o valor do imposto poderi ser calculado por estimativa, pela
autoridade administrativa, e especialmente, quando se tratar de:

I - atividade exercida em carater provis6rio;

11 - contribulnte de rudimentar orgahizapto; ou

Ill - contribuinte ou grupo de contribuintes cuja especie, modalidade ou volume de
negdcios ou de atividades, aconselhe tratamento fiscal especifico, a exclusivo criterio da autoridade
competente.
§ 10. 0 enquadramento do sujeito passivo no regime de estimativa podefa, a criterio da
autoridade mencionada neste artigo, ser feito individualmente, por categorias de contribuintes ou por

grupos de atividades econ6micas.
§ 2°. No caso do inciso I deste artigo, consideram-se provis6rias as atividades cujo
exercicio seja de natureza temporina e estejam vinculadas a fatores ou acontecimentos ocasionais ou
excepcionais.

Art. 111. Para a fixap5o da base de calculo estimada, a autoridade competente levara
em consjderag5o, confome o caso:

I - o tempo de duragao e a natureza do acontecimento ou da atividade;
11 - o preco corrente dos servicos;

Ill - o volume de receitas em periodos anteriores e sua projegao para os periodos
seguintes, podendo observar outros contribuintes de identicos porte e atividade;
IV - os fatores de producao usados na execuc5o do serviap; e
V - a margem de lucro praticada.
§ I °. A base de calculo estimada poderi, ainda, considerar o somat6rio dos valores das
seguintes parcelas :

11 - folhas de sal&rios pagos durante o periodo, adicjonada de todos os rendimentos

pagos, inclusive honorinos de diretores e retiradas de proprietalios, s6cios ou gerentes, bern como
das respectivas obrigac6es trabalhistas e soofals;

Ill -aluguel mensal do im6vel e dos equipamentos ou, quando pr6prio, 1% (un por
cento) do valor dos mesmos, computado ao mes ou fragao;

IV - despesa com o fomecimento de agua, energia, telefone e demais encargos
obrigatdri os debjtados ao contribuinte ;
V - outras despesas essencials a prestapao do servico.
§ 20. Aos valores resultantes da aplicapao do disposto no § 1° deste artigo, sera
acrescido percentual de margem de lucro de 20% (vinte por cento).

§ 3°. A aplicapfro do regime de estimativa independefa do fato de se encontrar o
contribuinte suj eito escritura9ao fi scal.

§ 40. Podefa, a qualquer tempo e a crit6no da auton.dade fazendata, ser suspensa a
aplicagao do regime de estimativa, de modo geral ou individual, bern como revisto os valores
estimados para determinado periodo e, se for o caso, reajustar as prestap6es subsequentes a revisao.
Art. 112. 0 valor da estimativa sera sempre fixado para periodo determinado e servifa

como linite minimo de tributapfo.
§ 1°. Os valores estimados poderao ser revisados a qualquer tempo, por iniciativa da

admire stracfro tnbutala ou a requerimento do contribuinte.
§ 2°. A revisao da estimativa por solicjtagao do contribumte somente sera feita quando
comprovada a existencia de elementos suficientes que a justifique ou qunndo da superveniencia de
fatores que modifiquem a situa9ao fiscal do contnbuinte.

§ 30. 0 valor da receita estimada sera automaticamente corrigido nas mesmas datas e
proporc6es em que ocorrer reajuste ou aumento do pre9o unitdrio dos servi9os.
§ 40. Os contribuintes sujeitos ao regime de estrmativa poderao ser dispensados do
curnprimento das obriga9des acessdrias, conforme dispuser o regulamento.
Art.113. Findo o exercicio ou o periodo determinado para a estimativa ou, ainda,
suspensa a aplicacao deste regime, apurar-se-ao as receitas da prestapao de servicos e o montante do
imposto devido pelo contribuinte e se apurada diferenga entre o inposto estimado e o efetivamente
devido, esta deveri:

I - se inferior ao montante devido, ser recolhida no prazo previsto na legislag5o;

Pafagrafo dnico. Na hip6tese de baixa ou de mudanca de regime de recolhimento do
inposto, caso haja valor pago a malor, este devefa ser devo]vido ao contribuinte conforme djsposto
em legislacao pertinente.

Se€ao XI
Do Pagamento
Art. 114. 0 ISSQN sera recolhido da seguinte forma:

I - por meio de documento de arrecadapao preenchido pelo prdprio contnbuinte, no
caso de langamento por homologap5o, de acordo com modelo. foma e prazos estabelecidos pela
admiristrapao tributata;
11 - por meio de notificapao de lancamento, emitida pelo 6rgao competente, mos prazos
e condic6es constantes da pr6pria notificap5o.

Paragrafo inico. 0 ISSQN sera recolhido mos seguintes prazos:

I - no ato da prestapao do servico quando se tratar de servicos nao permanentes,
eventuals ou prestados por contribuintes nao inscritos;
11 - mensalmente, ate o dia 10 (dez) do mss subsequente, no caso de contribuinte
sujeito ao regime normal e os que estiverem sob o regl.me de estimativa, substitui¢ao thbutaria ou
tributapao fixa; e

Ill - na data prevista em leedslapao, para o profissional autonomo.
Art. 1 I 5. A retengao sera coITespondente ao valor do jmposto devido e ocoiTeri no ate
do pagamento da prestapao do servigo, fazendo-se o recolhimento aos cofres da Fazenda Ptiblica
municipal no prazo fixado na legislapao tributata.

§ 1°. A falta da retencao do imposto implica responsabihdade do sujeito passivo pelo
valor do imposto devido, alem das penalidades previstas neste C6digo.

§ 2°. Nas obras por administracao e mos servicos, cujo faturamento dependa da
aprovapao pelo contratante da medigao efetuada, o mss de competencia sera o seguinte ao da
ocorrencia do fato gerador.

§ 3°. Na hip6tese de retencao do imposto por 6rgao pdblico o mss de competencia
para efeito de recolhinento sera o seguinte ao da retenc5o.

Art. 116. Todas as pessoas fisicas ou juridicas, contnbuintes ou nao do imposto, que
de qua]quer modo particjpem direta ou indiretamente de operac6es re]acjonadas com a prestagao de
servicos tributados pelo ISSQN, estao obrigadas ao cumprimento das obrigap6es desta Secao e das

previstas em regulamento.
Art. I 17. As obrigap6es acess6rias constantes desta Se9ao, nao excetuam outras de
carater geral e comum a outros tributos previstos em legislapao prdpria.

§ 1°. 0 tomador de servicos, quando nfo obrigado a reter o ISSQN incidente sobre a
prestagfro, devefa exigir Nota Fiscal de Servicos, Nota Fiscal-Fatura de Servicos ou outro documento
equivalente previsto na legislapao.
§ 2°. Os sujefros passivos a que se refere o § 1°, deste artigo, sujeitan-se ao
cumprimento das obrigap6es acess6rias previstas na legislap5o tribufaria, devendo manter controle
em separado das operap6es sujehas a esse regime.

§ 30. A administracao tributatia poderi autorizar a adocao de regime especial para
emissao e escrituragao de documentos e livros fiscals, inclusive atraves de processamento eletr6nico
de dados, observado o disposto em regulamento.
Art.

118. Os estabelecimentos concessionarios ou pemissioninos de serviaps

phblicos da Uniao, do Estado e do Muhicipio deverao infomar a Secretana de Financas do
Municipio de Abaiara, mensalmente, qunisquer alterap6es, inclusive cadastrajs, que tenham sido
operadas em re]acao aos usualios de seus servigos.
§ 1°. A empresa concessionata do servico pdblico devera apresentar mensalmente,
relat6rio geral do consumo de seus servigos no Municipio, o qual, obrigatoriamente, contefa, no
minimo, os seguintes dados:

I - a quantidade do respectivo servi9o fomecida pela concessioharia durante o periodo,
com a discriminap5o do consumo individualiznda por consumidor, acompanhado de demoustrativo
individualizado do calculo do tributo;
11 - a relapfro nominal de todos os contribuintes responsaveis por unidades imobilidrias

autonomas que recolheram qunlquer tribute, ben como dos que deixaram de faze-1o, com seus
respectivos valores e periodos.
§ 2°. Os concessionarios e permissioninos a que se refere este artigo nao fomecerao
servicos pdblicos a interessados cujos im6veis nfro possuam o "Habite-se".

Art. 119. A expedi¢ao do "Habite-se" somente podefa ser efetunda mediante prova do
pagamento do ISSQN incidente sobre a prestap5o de servicos de constnxp5o civil, constituindo a sua
concessao ato do Gestor do 6rg5o em conjunto com o chefe do setor responsavel pela sua expedicao,

Art. 120. 0 Chefe do Poder Executivo mumcipal fica autorizado a iustituir todas as
obrigac6es acess6rias necessinas a adequada administrapao e controle do imposto.
Subsecao 11

Das Obrigac6es Tributf rias Especificas
Art. 121. 0 contribuinte do ISSQN, pessoa juridica e pessoa fisica equiparada a

juridica para efeitos tributatos, ainda que imune ou isento, fica obrigado a:
I - realizar iuscricao mos cadastros do Municipio;

11 - comunicar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, qualquer alteracao nos dados
cadastrals mantidos junto ao Municipjo;

Ill - requerer a balxa de sua inscri¢ao, no prazo de 30 (trinta) dias do encerranento
defihitLvo de suas atividades no Municipio;
IV - atender a convocapao para recadastramento ou para apresentar livros, documentos
e I.nfomapdes fiscais;
V - emitir nota fiscal, fatura, cartao, bilhete, ticket ou qualquer outro tipo de controle
de ingresso em eventos, por ocasiao da prestap5o dos servi9os, conforme dispuser o regulamento;

VI - entregar declaraq6es ou realizar escrituracao fiscal eletr6ulca com infomapdes
relacionadas aos servigos prestados e tornados, bern como, em relapao a estrutura ou aos mejos
utilizados para a reali2apao de suas atividades;
VII - comunicar a Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados da
ocoITencia, qualquer alteragao capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigagao tributdrja ou
dificultar a fiscalizapao ou o langamento de tributo; e

VIII - conservar e apresentar a administrap5o tribufaria, quando solichado, documento
fiscal ou qualquer outro referente a prestapao ou situapao que constrfua fato gerador de obrigapao
tribufaria ou que comprove a veracidade dos dados consignados em livro fiscal, contabil, declaracao
ou escriturapao fiscal eletr6nica.
§ 1°.0 cumprimento da determinapao prevista no inciso VI deste artigo, quanto a
infomacao de valores devidos ao Fisco, constitui confissao de divida tribufaria.

§ 2°. A emissao de nota fiscal de servico eletr6nica em software disporibilizado pela
Adminstrapao Tributaria tamb6m constitui confissao de divida tributaria.
§ 3°. As pessoas que realizam a confeapfro de docuinentos fiscais ou que promovam a
venda de ingressos ou de qualquer meio de entrada em eventos ficam proibidas de realizar estas

§ 4°. As administradoras de cartdes de credito, d6bito ou sinilares ficam obrigadas a
fomecer a administrapfro tributaria informac6es relativas as vendas realizadas pelos estabelecimentos
credenciados, com sede no territorio deste Munjcipio.

SubseSao in
Da Escrituracao Fiscal
Art. 122. Os contribuintes sujeitos ao ISSQN sfro obrigados a:

I - manter em uso escrita fiscal destinada ao registro dos servicos prestados;
11 - emitir notas fiscais dos servi¢os prestados, ou outro documento exigido pelo Fisco,

por ocasiao da prestapao de servicos.
§ 1°. A legislapao dispofa sobre a dispeusa da manutengao de determinados livros e
documentos, inclusive eletr6nicos, tendo em vista a natureza dos servicos.

§ 2°. Os prestadores de servigos ficam obrigados a descrever na nota de prestag5o de
serviaps, no minimo, a base de calculo, a aliquota, a atividade desenvolvida e o valor do ISS
jncidente na presta9fro.

§ 3°. Os estabelecimentos de diversao, onde nfro for exigido pagamento plevio pela
mera admissao ou ingresso a casa, emitirao nota fiscal de servI.pps.
Art. 123. A Nota Fiscal de Servigos Eletr6nica (NFS-e) sera disciplinada por ato do

Chefe do Poder Executivo.
§ 1°. A emjssao de nota fiscal de sewigo e]etr6njca a que se refere este ardgo, a
confissfro de divida de ISSQN a pagan feita a administracao tributiria pelo sujeito passivo, atraves de
declaragao instituida na legislapao tributata ou por qualquer ato inequivoco, que importe em
reconhecimento do debito pelo devedor, equivale a constituigao do respectivo credito tributdrio,
dispensando qualquer outra providencia por parte do Fisco.

§ 2°. Os valores declarados pelo sujeito passivo na foma do § 1° deste artigo, nao
pagos ou nao parcelados, sefao objeto de inscricao em Divida Ativa do Muhicipio.
Art. 124. Os modelos de livros, notas fiscais e demais documentos, a serem
obrigatoriamente utilizados pelos contribuintes, ser5o definidos em ato do Poder Executivo.

Paragrafo inico. 0 sujeito passivo fica alnda obrigado a apresentacao de quaisquer
informap5es ou declarap6es, na forma e mos prazos que dispuser a legislapfro.

Art. 125. Sem prejuizo do recolhimento do imposto devido, quando for o caso, as
jnfrac6es a ]egislacao tributiria sujeitam o jnfrator ds segulntes pena]jdades:
I - infrap6es relativas ao imposto:

a) falta de recolhimento do imposto devido, no todo ou em parte, na forma e mos
prazos regulamentares: multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto nao recolhido;

b) falta de recolhimento do imposto retido na fonte: multa de 100% (cem por cento)
sobre o valor do imposto retido e nfro recolhido;

c) emitir documento fiscal que contenha declarapao falsa ou em desacordo com a
situap5o fatica: multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido;
d) emitir nota fiscal de servigos como nfro tributados ou isentos em operap5es
tributadas pelo ISSQN: multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido;

e) fa]ta de retengao do inposto devido, quando exigdo pe]a legislapao: multa de
100% (cem por cento) do valor do imposto nao retido;
D falta de recolhimento do imposto, quando as prestap5es estiverem regularmente
escrituradas: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto nao recolhido.
11 - infrap6es relativas aos impressos fiscais:

a) confeccionar para si ou para terceiro, bern como receber encomenda para confecgao
de falso impresso, de impresso em duplicidade ou de impresso sem autorizapao para impressao de
documentacao fiscal: multa equlvalente a 15 (quinze) UFIRMs, por documento impresso, apljcave]
ao contribuinte ou ao estabeLecimento grafico;
b) fomecimento, utilizapao de falso impresso ou de impresso de documento fiscal que
indicar estabelecimento grafico diverso do que river confeccionado: multa equivalente a 20 (vinte)
UFIRMs, por documento fiscal, aplicavel ao contribuinte ou ao estabelecimento grafico;
c) deixar de entregar a relapfro de lmpressao dos Documentos Fiscais prevista em
regulamento: multa equivalente a 30 (trinta) UFIRMs por documento nfro entregue;
Ill - infrap6es relativas a informapdes cadastrais:

a) multa equivalente a 300 (trezentas) UFIRMs:
a.1. falta de inscrigao no CPBS;

a.3. falta de comunicag5o, por pessoa juridica, do encerranento ou paralisapao de
atividade, fora do prazo prevjsto em regulamento;
c) falta de comunicapfro do encenamento de atividade de pessoa fisica estabelecida:
multa equivalente a 150 (cento e cinquenta) UFRMs;
IV - infrac6es relativas a livros e documentos fiscais:

a) inexistencia de livros ou documentos fiscais: multa equivalente a 600 (seiscentas)

UFIRMs;
b) atraso ou falta de escrituragfo dos documentos fiscais, ainda que relativos a
prestap6es inunes, isentas ou nao tributadas: malta equivalente a 200 (duzentos) UFIRMs por
periodo nao escritundo;
c) utilizap5o de documento fiscal em desacordo com a legislapao: multa equivalents a
120 (cento e vinte) UFIRMs por periodo utilizado;

d) extraviar livros ou documentos fiscais: multa equivalente a 400 (quatrocentos)
UFIRMs por livro ou lote de 50 (cinquenta) notas fiscais;
e) deixar de apresentar ou apresentar com dados inexatos qualsquer declarap6es ou
documentos a que seja obrigado pela legislapao: multa equivalente a 100 (Gem) UFIRMs por
documento ou declarapao e por periodo de entrega;
D deixar de atender a notificapao fiscal ou recusar a exibicfro de livros e outros
documentos fiscais ou similares relativos a servicos prestados ou tornados, embarapando ou
jmpedindo a ag5o fiscal: multa equiva]ente a I .000 (mjl) UFRMs;

V -infrap6es e multas relativas a Nota Fiscal de Servico Eletr6nica -NFS€:
a) falta de emissao da Nota Fiscal de Servigo Eletr6nica (NFS-e): multa de 30 (thnta)
UFIRMs por documento;

b) falta de emissao do Recibo Provis6rio de Servicos (RPS), qunndo exigido pela
legislapao: multa de 20 (vinte) UFRMs por recibo nao emitido;

c) falta de conversao do RPS ou conversao feita fora do prazo estabelecido pela
legislapao; multa de 30 (trinta) UFRMs por documento.
VI - demais infrap6es:

a) multa equivalente a 1.000 (mil) UFRMs por periodo nao enviado:

a. 1 . quem ddixar de remeter a Secretaria de Finangas as informap6es e alterap5es a que
se refere o art.118, deste C6digo;

a.2. deixar a concessionaria de servicos pdblicos de fomecimento de energia eletrica
de remeter a Secretaria de Financas o relatorio a que se refere o art. 243, deste Cddigo.

b) utilizar sistema eletr6nico de processamento de dados ou outros equipamentos, em
desacordo com a legislap5o: multa equivalente a 400 (quntrocentas) UFIRMs, por sistema ou
equipamento;

c) deixar de fomecer dados ou docunentls para apuracao do prego dos serviOos ou
para a fixapao da estimativa; multa equivalente a 300 (trezentas) UFIRMs;
d) faltas decorrentes apenas do nfro cumprimento de formalidades previstas na
legislap5o, para as quads nao haja penalidades especificas: multa equivalente a 100 (cem) UFIRMs.

CAPITUL0 11
DO IMpOsTo SOBRE A pRopRmDAI]E PREDIAL E TERRITORIAlj URBANA (IPTu)
Sesao I

Do Fate Gerador
Art. 126. 0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Terntorial Urbana (IPTU) ten
como fato gerador a propriedade, o dominio titiL ou a posse de ben im6vel por natureza ou par
acessao fisica, definido na lei civil, localizado na zona urbana deste Munictpio.
§ 1°. Para efeito deste imposto, entende-se por zona urbana aquela defihida em lei
especifica e a area do Municipio em que se observe o requisito minimo da existencia de, pelo memos,
02 (doh s) dos seguintes me]horanentos, constituldos ou mantidos pe]o poder prfubljco:
I - meio-flo ou cal?amento, com canaljzapao de aguas pluviais;
11 - abastecjmento de agua;

Ill - sjstema de esgotos sanitdrios;

IV - rede de iluminap5o pthlica, com ou sem posteamento, para distribuigao
domiciliar;

V - escola primaria ou posto de sadde, a uma distincia maxima de 3 (rfes) quil6metros
do jm6vel considerado.
§ 2°. Equjpara-se tambem zona urbana a area urbanizavel e a de expansao urbana
coustituida de glebas ou loteamentos aprovados pelos 6rgaos competentes, destinada a habitapao ou a
atividade empresarial, mesmo que localizadas fora da zona definida no § 1° deste artigo.

§ 3°. Considera-se ocomdo o fato gerador em 1° (primeiro) de janeiro de cada
exercicio, ressalvados os im6veis que tenham sido coustruidos durante o ano, hip6tese em que ocorre
o fato gerador da parte construida no mss subsequente ao da concessao do "habite-se" ou de sua
ocupacao, se anterior.

Se¢ao H
Da Incidencia
Art. 127. 0 IPTU incide sobre im6veis com edificap6es ou sem edificae6es.
§ |°. A incidencia independe:

I - do cumprimento de quaisquer exigencias legais, regulamentares ou administrativas;
11 - da legitimidade do tituLo de aquisicao ou da forma de posse do ben im6vel.
§ 2°. Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se im6vel sem edificapao:

I - aquele nao edificado;

11 - com edificapao em andamento ou cuja obra esteja paralisada, ben como
condenada ou em ruinas; e

Ill - cuja edificapfro seja de natureza tempofaria ou provisdria, ou que possa ser
removida sem destruicao, alterap5o ou modificapao.
§ 3°. Nao incide IPTU a que se refere o caput deste artigo, sobre os bens m6veis
mantidos em carater permanente ou temporirjo no jm6veJ para efejto de sua utilj2acao, explorap5o,
embelezamento ou comodidade.

§ 4°. Excctun-se do disposto no pardgrafo anterior as estruturas m6veis utilizadas em
carater permanente como habitapao ou desenvolvimento de atividades econ6micas, que serao
tributadas como edificag6es.

Se§ao nl
Do Sujeito Passivo
Subsecao I
Do Contribuinte
Art. 128. Contribuinte do IPTU 6 o propriefario do im6vel, o titular do seu dominio
ritil, ou o seu possuidor a qualquer titulo.

I - por quem exerca a posse direta do im6vel; e
11 - por qualquer dos possuidores indiretos.
Subse¢ao 11

Do Responsfvel Solidf rio
Art. I 29. Respondem solidariamente pelo pagamento do impostl:
I -o justo possuidor;

11 - o titular do direito de usufruto, uso ou habhacao;

Ill - os promitentes compradores imjtidos na posse;

IV - os cessionarios, os posseiros, os comodatalos e os ocupantes, a qualquer titulo,
do im6vel, pertencente a qunlquer pessoa fisica ou juridica de direito pdblico ou privado, ainda que
detentor de jsengao ou inunidade; e

V - os tabehbes, notinos, oficials de reg]stro de in6veis e demals serventuirios de
cartorios que lavrarem escrituras, que transcreverem ou averbarem atos em scus realstros
relacionados com a transferencia de propriedade ou de direitos a ela relativos, sem a prova da
quitapao do IPTU dos im6veis.
Paragrafo inico. A excecao das disposic6es do inciso V, o disposto no caput deste
artigo aplica-se inclusive ao esp6]io das pessoas nele referidas.

Secao IV
Da Base de Cflcu]o
subsecao I
Das Disposic5es Gerais
Art. 130. A base de calculo do imposto 6 o valor venal do im6vel.

Art. 131. 0 calculo do valor venal que servifa de base para o langamento e a cobranga
do IPTU sera o fixado atraves da aplicapfro da Planta G€nerica de Valores lmohilialios (PGVI) e da
metodologia de calculo defihida neste C6digo.

§ 1°. 0 valor venal do im6vel coustruido e determinado pela soma dos valores venais
do terreno e da edificapao.

§ 2°. A PGVI a que se refere o caput deste artigo sera reavaliada, no minimo, a cada
04 (quntro) anos.

§ 3°. No ano em que nao houver reavaliagao dos valores constantes da PGVI eles
serao reajustados pelo mesmo indice e criterio de atualizapfro monetiria dos valores estabelecidos em
moeda corrente.
Art. 132. Na criapao de logradouros decorrentes de parcelamento do solo, o valor do
metro qundrado do terreno da nova face da quadra sera correspondente ao valor do metro quadrado
da face de quadra de logradouro mais proximo ja existente, que delimite a gleba ou quadra parcelada.

§ 1°. 0 disposto no caput deste artigo sera aplicado enquanto o valor do metro
quadrado do terreno das quadras criadas nao for definido na PGVI.
§ 2°. Para a determinapfro do valor do metro quadrado do terreno a que se refere o
caput deste artigo, sera atribuido o menor valor de face de quadra, quando houver logradouros
equidistantes.

§ 3°. Havendo prolongamento de logradouro, o valor do metro quadrado do terreno de
cada face da quadra resultante sera o mesmo da face correspondente ao terreno mats proximo do
prolongamento.
Art. 133. Para firs de apuracao da base de calculo do IPTU, o valor do metro

quadrado do terreno, com ou sem edificapao, sera determinado pela face do logradouro:
I - da situacao natural do im6vel;

11 - de malor valor, quando se tratar de imdvel com mais de uma face de quadra;

Ill - que lhe di acesso, no caso de im6vel de vila ou pelo logradouro ao qual tenha
sido atribuido maior valor, em havendo mats de urn logradouro de acesso.
Subsecto 11
Do Valor Venal do lm6vel
Art. 134. 0 valor venal dos imdveis sera apurado com base mos dados fomecidos pelo
cadastro imobiliario e nas tabelas constantes do Anexo 11, deste C6digo, levando em conta, a criterio
do Fisco, os seguintes elementos:
I - no caso de terrenos:

a) o valor do metro quadrado adotado pelo Muhicipio atrav6s da PGVI, tomando por
base o valor m5dio obtido em razao das ultimas transap6es de compra e venda e ofertas do mercado
local;

b) a localizapao, o ndmero de frentes, a forma, as dimeus5es, os acidentes naturais e
outras caracteri stieas do telTeno;

d) quaisquer outros dados obtidos pela Admihistrapfro e que possam ter viabilidade
fecnjca em sua utilizacao.
11 -no caso de pr6dios:

a) a area construida;

b) o valor unital.o do metro qundrado da construgao, confome estabelecido na PGVI;
c) o estado de conservacao da construgao;
d) o tipo e a categoria da edificapao;

e) o ntimero de pavimentos;
I) o indice medio de valoriza9ao correspondente a regifro;

g) quaisquer outros dados infomatl.vos obtidos peJa Administrapao e que possam ser
tecnicamente admitidos.
§ 1°. Os valores venals que servirao de base de calculo para o langamento do IPTU
poderao ser apurados e atualjzados anualmente pelo Poder Priblico mumcipal, por proposta da
Comissao de Avaliapao de Beus lmobiliarios (CABI), que sera criada por ate do Chefe do Poder
Executivo.
§ 2°. A Comissao a que se refere o § 1° deste artigo sera composta preferencialmente
por profissionais habilitados na area ou conhecedores do mercado imobiliino e os trabalhos por eles
realjzados serao nao remunerados e considerados sewieos relevantes para o Municipjo.

§ 3°. Poderao, alnda, ser incluidos para a determinapao do valor venal do im6vel, as
melhorias deconentes de obra ptlblica, de equipamentos urbanos e demais benfeitorias, que
contribuham para sua valorizapao ben como a area dotada de infroestrutura urbana servida por
pavimentapao, iLuminapao phblica e rede de abastecimento de agua ou esgoto.

§ 40. A Administrapao Tributdria poderi arbitrar os dados dos im6veis para firs de
determinapao do seu valor venal quando:
I - o conthbuinte impedir o levantamento dos elementos integrantes do im6vel,
necessdrjos a apura9fro de seu valor venal; ou
11 - o im6vel se encontrar fechado ou inabitado e nfro for localizado seu propriethrio
ou responsavel.

§ 5°. Todas as alterap5es que possan modificar a base de calculo deverao ser
comunicadas a Administrapfro Tributala municipal, sob pena de incorrer o infrator nas sanedes
previstas no art. 152, deste C6digo.

Art. 135. i vedado a autoridade administrativa deferir qualquer pedido de
desmembramento ou remembramento sem a comprovapao do pagamento ou da inexistencia de
dehitos de tributos vinculados ds unidades imobiliarias.

Paragrafo thico. A adminjstrapao tributala, para factlitar a arrecadap5o do imposto,

poded remembrar de oficio os terrenos aut6nomos e contiguos, pertencentes ao mesmo sujeito
passivo, quando a situapfro de fato demonstre a sua unf ficapao.

Sapao V
Das Aliquotas
Subsecao I
Das Disposi§6es Gerais e da Fixacao das Alfquotas
Art. 136. As aliquotas do IPTU serao fixadas em razao do uso e da lcoalizapao do
im6vel. § 1° As aliquotas a que se refere o caput deste artigo sao as seguintes:
I - 0,5% (cinco d6cimos por cento) para im6veis residenciais;
11 - I ,0 (urn por cento) para os im6veis nao edificados; e

Ill - 2,0% (dois por cento) para os im6veis nao residenciais.
§ 2° Cousidera-se im6vel nao ear-ficado o bern im6vel:

I - sem edificapao;
11 - em que houver constrngfro paralisada ou em andamento, sem a devida utilizapfro;
Ou

Ill - em que houver edificapao interditada, condenada, em ruina ou em demolicao.
§ 3°. A aliquota prevista no jnciso 11 do § 1°, deste artigo, aplica-se tambem aos

estacionamentos dos clubes de loteamentos fechados.

Subsecao H
Da progressividade no Tempo
Art. 137. A aliquota do IPTU aplicavel aos im6veis nao edificados e que nao
cumpram a fungao social da propriedrde, mos termos do art. 182 da Coustituicao Federal, sera
majorada em 1% (urn por cento) a cada exercicio, limitada a 15% (quinze por cento).

§ 1 °. A aplicapao da progressividade da aliquota mos termos previstos neste artigo darse-a anualmente, por ocasiao do lancamento do imposto.

§ 2°. Os terrenos de que trata o caput deste artigo, que nao cumpram sua fungao social,
serfro defiridos por decreto do Poder Executivo, levando-se em conta as determinag5es constantes do
Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupapao do Solo, quando for o caso.

§ 30. 0 6rgao competente que realiza o acompanhamento e controle do cumprimento
da fun¢ao social da propriedade a que se refere este artigo devch infolmar a Secretaria de Finangas
ate 31 de dezembro de cada exercicio, quais im6veis nfro atendem os requisites estabeleeidos na
legislap5o, para efeito de aplicapao da progressividade das aliquotas.

Se¢ao VI
Das lsenc6es
Art. 138. Ficam isentos do pagamento do IPIU o im6vel:

I - quando cedido, gratuitanente, em sua totalidade, para uso exclusivo da Uniao, do
Estado, do Municipf o ou de suas autarquias e fundap5es;
11 - de entidades filantrdpicas, desde que se encontrem no efetivo exercicio de suas

atividades estatutalas;
Ill - declarado de utilidade priblica para firs de desapropriapao, a partir da parcela
correspondente ao periodo de arrecadagao do IPTU em que ocorrer a imissao de posse ou a ocupapao
efetiva pelo poder desapropriante; e
IV - pertencente is sociedades civis sem fins lucrativos, destinados ao exercicio de atividades
culturals, recreativas ou espordvas.
§ 10. 0 beneficidrio fara requerimento solicitando a isengao ou reconhecimento de
naorincidencia protocolizando o pedido ate 30 (trinta) dias ap6s a notificapao do lancamento, que
uma vez homo]ogndo pela Secretaria de Finangas, obedecendo os criterios deste artigo, nfro mais sera
necessalia a apresentap5o dos documentos comprobat6rios ja apresentados na primeira vez que teve
concedido o beneficio fiscal, por ocasiao da renovapfro.
§ 2°. 0 prazo a que se refere o § 1° deste artigo e preclusivo, impedindo a analise e
concessao dos beneficios de forma retroativa em relapao a exercfcios anteriores.

§ 30. 0 beneficiario que deixar de atender aos requisites legais estabelecidos para
usufruir do beneficto fiscal de que trata este artigo, fica obrigado a:

I - comunicar o fato a Secretaria de Finaneas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data de cessapao das condig6es assecurat6rias do beneficio; e

11 - recolher o imposto devido dos fatos geradores ocorridos ap6s a data em que
cessou o direito ao beneficio, na forma e prazos previstos na legrslapao tributaria.
§ 40. Fica assegurado a Secretaria de Financas, o direito de, a qunlquer tempo, exigir
dos beneficidrios a comprovapao das exigencias dispostas na legislapao.

Se¢ao VII
Do Lancamento e do Pagamento
Subsecao I
Do Lancamento
Art. 139. 0 langamento do IPTU sera feito anualmente em nome do titular sob o qual
estiver o im6vel cadastrado na reparti9fro ou com base mos elementos cadastrals declarados pelo
sujeito passivo ou estabe]ecjdos pela admrfustrapao tributata.
Art. 140. 0 langamento sera efetuado:

I - no caso de condomihio I.ndivf so, no nome de todos, de alguns, ou de uni s6 dos
cond6minos, pelo valor total do tributo;

11 - no caso de condominio diviso, no none de cada condemino, na propongao de sua
parte pelo Onus do tributo; e

Ill - na hip6tese de nao ser conhecido o proprietdrio, no none de quem esteja na posse
do im6vel.

§ 1°. Nao sendo cadastrado o im6vel, o langamento sera feito em qunlquer epoca, com
base mos elementos que a adminjstrapao tributalia djspuser.
§ 20. Na impossibilidade de obtencao de dados sobre o bern ini6vel ou de elementos
necessarios a fixap5o da base de calculo do imposto, seja por impedimento promovido pelo
contribuinte ou por encontrarem-se fechados os im6veis e seus proprietdrios ou responsaveis serem
desconhecidos, o valor venal do im6vel sera arbitrado e o langamento efetundo de oficio, com base
mos elementos de que dispuser a administra9ao fazendala.

§ 3°. Os indveis pertencentes a esp6]io, cujo inventino esteja sobrestado, serao
lancados em none do mesmo, ate que, julgado o inventalo, se fapam necessarias as modificap6es
em relapao aos titulares.
§ 4°. Os pr6dios e teITenos ficam sujcttos a fiscaliza9ao municipal e nao podem seus
propTiefarios, possuidores, admihistradores ou locatirios impedir visitas de agentes fiscais ou negarlhes informapdes de interesse da Fazenda Phblica Municipal.

I - com a entrega da notificapao pela Empresa Brasileira de Correios e Tel6grafos
(ECT) ou por funcioharios do setor tributino; ou
11 - com a publicapao em Diario Oficial do Municipio ou outra forma de publicidade,
dos elementos constitutivos do langamento.

Art. 142. 0 langamento do mTU referente a pledio novo ocorreri no mss seguinte a
data da expedicao do "Habite-se", ou, na falta deste, da conclusao da obra ou do momento em que
passou a ser habitado.
Paragrafo tinico. Nao sendo cadastrado o im6vel, o lancamento sera feito em qualquer
epoca, com base mos elementos que a administrapao fazendaria dispuser, esclarecida esta
circunstancia no termo de inscricao.
Art. 143. Na hip6tese de o sujeito passivo nao haver recebido a notificapao do
langamento do PTU, deveri comparecer ao 6rgao fazendalio ate 15 (quinze) dias antes do
vencimento da primeira parcela, para o recebimento do documento de anecadapao, sob pena de:

I - perda da redngao prevista na leg]s]apao;
11 - fmposicfo dos aciescimos de multa e juros de mora.

Art. 144. 0 im6vel que for contemplado com algum tipo de beneficio fiscal, nao

podera apresentar nenhum foco de doenca, detectado pela vigilfncia sanitfria deste Munjcipio nem
dano ao meio ambjente, no exercicto anterior ao do langamento do imposto, sob pena de ter suspenso
obeneficio.
Subsecao 11
Da Rec]ama€ao

Art. 145. 0 contribuinte podefa requerer revisao de calculo do credito tributalio,
atrav6s de petigao devidamente fundamentada ao Fisco municipal, quando considerar o langamento
do imposto indevido, no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da data da notificapfro do langamento
fiscal.

§ 1°. Enquanto nfro houver manifestapao da Administrapao Ptiblica, o ciedito
tributdrio fica suspenso, ben como todos os prazos para frui9ao de beneficios fiscais, nao incidindo
aciescimos morat6rios sobre o imposto devido.
§ 2°. 0 disposto no § 1° deste artigo somente se aplica se o cr6dito tributario for
quhado ate a data prevista na intima?ao da decisao transitada em ju]gado.

§ 3°. Nao havendo o pagamento ate a data estipulada na indmapao, o imposto sera
exigido com atualizapfro e acrescido de juros e multa morat6rios, calculados desde a data do

Subse¢ao HI
Do Pagamento e dos Descontos
Art. 146. 0 recolhimento do imposto sera anual e podera ser feito em cotas, nos
prazos e condi95es estabelecidas em lerislagao especifica.
§ 1°. 0 valor do IPTU langado sobre imdveis gozara, cumulativamente, dos seguintes
descontos:

I - 20% (vinte por cento), desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) nao exjsta debito de H'TU iuscrito em divida ativa ou com parcelamento em atraso
ate 3 I de dezembro do exercicio anterior ao do fato gerador do tributo;

b) o pagamento seja efetuado em parcela chica, ate a data estabelecida na notificapao
de langamento;
§ 2°.Oedital de langamento podefa estabelecer outros percentuais de descontos e
prazos de pagamento do credfto tributario, observado o hmjte fixado no inciso I do § I 0 deste ardgo.

Art. 147. 0 valor do IPTU devido podefa ser pago parceladamente em ate 05 (cinco)
parcelas, mensals e sucessivas, na forma e prazos estabelecidos na legisLa9ao.

Pafagrafo inico. Na hip6tese do parcelamento a que se refere este artigo, o valor de
cada pareela nao podefa ser inferior a I 0 (dez) UFIRMs.
I

Segao Vm

Das°sbun£::£oesba:,:c:6rias
Da Inscricao e das lnforma€6es
Art. 148. Serao obrigatoriamente iuscritos no cadastro imobilidrio os im6veis
existentes como unidades autonomas, ainda que sejam beneficiados por isengfro ou inunidade
tnbutina, conforme defihido neste C6digo e em legislapao especifica.

Art. 149. 0 sujeito passivo deveri informar dentro de 30 (trinta) dias, contados da
respectiva ocoTrencia:
I - aquisicfro de im6veis;

11 - mudanca de endereap para entrega de notificac6es; e

Ill - outros fatos ou circunstancias que possam afetar a incidencia, o calculo do
imposto ou outros aspectos relativos ao lancamento.

§ 1 °. Considera-se unidade imobiljdria o tote-padrao, casa, apartanento, sala para fin
comercial, industrial ou profissional e conjunto de pavilhoes utilizados em fabrica, colegio, hospital
ou outra atividade profissjonal.
§ 2° A obrigapao prevista no caput deste artigo aplica-se tamb6m aos condominios ou
pessoas, fisicas ou juridicas, respousaveis pela organizac5o ou administraeao de im6veis no terntorio
desse Municipio, que dever5o infomar, ainda:

I - as mutap6es patrimohiais com mudanca de trfularidade, ocorridas em cada mss;
11 - realizapao de edificap5o em terrenos ou ampliapao de area coustruidr;
Ill - implementacao de benfeitorias que se incorporem ao im6vel;
IV - quaisquer outras alterap6es que impliquem em valorizapao do im6vel.
§ 3°. As informa96es prestadas a Secretaria de Finan9as, pela primeira vez, mos termos
previstos no § 2° deste artigo, dever5o alcancar todos os usuinos dos servi9os e propriethrios ou
posseiros de im6veis situndos neste Municipio, em regime de condominio ou equivalente.

§ 4°. A Seeretaria de Financas podefa solicitar outras informap6es especificas, de seu
interesse, por meio de notificapao, onde seja explicitado qual o teor das informapdes requeridas e o

prazo para entrega das mesmas.
Art. 150. As construcdes ou edificap6es realizadas sem licenga ou em desobediencfa

ds nomas tecnicas serao, ainda assim, inscritas e utilizadas para efeito de langamento de cied]to
tributdrio.
§ 1°. A inscrigao e os efeitos tributarios, no caso deste artigo, nfro geram direitos ao
proprietino e n5o excluem do Municipjo o direjto de promover a adaptapao da construgao as nomas
legais ou a sua demolicao, ben como outras sanp5es previstas em lei.

§ 2°. 0 6rgao ou entidade responsavel pela concessfro do "Habite-se" 6 obrigado a
remete-lo a Secretaria Municipal de Financas, juntamente com o respeetivo processo administrativo
iustruido com os dados relativos a construgao ou refoma do im6vel, para os fins de cadastranento,
fiscalizapao e lancan]ento dos tnbutos devidos, sob pena de responsabilidade funcional.

Secao K
Da Fisca]izacao
Art. 151. Os im6veis ficam sujeitos a fisealizacao e nao podem seus proprietarios,

possuidores, adminstradores ou locatarios jmpedir ou dificultar o cumprimento da acfro fiscal ou
negar-lhes irformap6es de interesse da administrapao tribufaria.

Secao x
Das Infrac6es e das Pena]idades
Ar(. 152. As infrac6es a legisLapfro tributaria, sem prejuizo da cobranga do imposto
devido, quando for o caso, serao punidas com a aplicapao das seguintes penalidades:

I - loo (cem) UFIRMs, quando nao for promovida a inscricao, atualizapao ou sua
alteracao na foma e no prazo determinados na legislapao ou, ainda, houver erro mos dados que
possam alterar a base de chlculo do imposto;
rl - 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, quando houver omissao,
frauds ou falsidade mos dados que possam influir no lancamento do credito tributario, inclusive no
calculo do imposto;

Ill -100% (cem por cento) do valor do imposto devido, quando nao houver sido feito
o recolhimento, total ou parcialmente, na forma e nos prazos regulamentares, apurado o credito
tibutario por meio de apao fiscal;

IV - 200 (duzentas) UFIRMs quando o sujejto passjvo einbaragar, dificultar ou
impedir a apao fiscal, apLicando-se em dobro, mos casos de reincidsncia;
V - 100 (cem) UFIRMs, quando o contribuinte deixar de fomecer a Administrapfro
Fazenddria infomap6es a que se obriga pela legislapao tributala.

cApiruLO Ill
DO IMPOSTO S0BRE A TRANSMISSA0 DE BENS IM6VEIS INTER VIVOS (ITBD
Secao I

Do Fato Gerador
Art. 153. 0 imposto sobre a transmissao por ato oneroso z`7zJer vz.vos, de bens im6veis,

ben como cessao de direitos a eles relativos (ITBI), ten como fato gerador:
I - a trausmissao inter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, da propriedade ou do
dominio ritil de bens im6veis, por natureza ou por acessao fisica, conforme definido no Cddigo Civil;
11 - a transmjssao inter vivos, por ato oneroso, a qualquer titulo, de direitos reais sobre
im6veis, exceto os direitos reals de garantia;

Ill - a cessao onerosa de direitos relativos as hipdteses de incidencia indicadas nos
inci sos anteriores.

Pafagrafo inico. 0 ITBI incide sobre bens im6veis situndos no Municipio de Abaiara.
Art. 154. Equipara-se a trausmissao de beus im6veis, para efeitos tributirios:

I - a permuta de hens im6veis por bens e direitos de qualquer natureza;
11 - a transapao em que seja reconhecido direjto que jmpljque tTansmjssao de jmdvel
ou de direitos a ele relativos;

Ill - o excesso de valor decorrente da avaliapao realizada pela administracao tribufaria
e o constante do documento de incorporacao nas transmiss6es de imdvel ou direitos a que se refere o
art. 155, deste Cddigo.

Secao 11

Da nao lncidencia
Art. 155. 0 imposto nao incide sobre a transmissfro dos bens ou direitos a que se
refere a Segfro anterior, quando:

I - realizada para incorporapao ao patrim6nio de pessoa juridica, em pagamento de
caphal nela inscrito;
11 -decorrente de fusao, incorporapao, cjsao ou exti.ngao de pessoajuridica;

Ill - decorrente de desincorporarao do patrim6nio da pessoa juridica a que foram
conferidos, na forma do inciso I deste artigo, relativamente aos mesmos alienantes.
§ 1°. 0 disposto neste artigo nfro se aplica qundo a pessoa juridica adqujrente river.
como atividade preponderante, a compra e venda de bens imdveis e seus direitos reais, a locapao de
beus im6veis ou o arrendamento mercantil.
§ 20. Cousidera-se caracterizada a atividade preponderante, qunndo mais de 50%
(cinquenta por cento) da recejta operacional da pessoa juridica adqujrente, mos 24 (vinte quatro)
meses anteriores e nos 24 (vinte e quntro) meses posteriores a aquisicao, decorrer das transap5es
mencionadas no § 1° deste artigo.
§ 3°. Se a pessoa juldica adquirente iniciar suas atividades ap6s a aquisicao, ou memos
de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-a a preponderancia referida no § 20 deste artigo,
levando-se em conta os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes a data da aquisieao.

§ 4°. Considera-se tambem caracterizada a atividade preponderante, quando do objeto
social conste a compra e venda de hens im6veis e seus direitos reals, a locapfro de bens im6veis ou o
arrendamento mercantil.
§ 5°. Verificada a preponderancia a que se refere o § 1° deste artigo, o ITBI sera
devido, conforme a lei vigente na data da aquisicao, calculado sobre o valor dos bens ou direitos, no
momento do pagamento do credito tributalio devido.

§ 6°. Ocorrendo o pagamento do ITBI antes do transcurso do prazo previsto no § 3°
deste artigo e coustatada que a receita operacional da pessoa juridica resultou de atividade diversa
daque]a nele mencjonada, caberi reped9ao de indebito para o sujejto passivo.

§ 7°. 0 disposto neste artigo nao se aplica a transmissao de bens ou direitos, quando
realizada em conjunto ou com a da totalidade do patrim6nio da pessoa juridica alienante,
independentemente da preponderancia a que se refere o § 1°, hip6tese em que incidha o imposto.

Secao in
Da Sujeicao Passivo
Subsecao I
Do Contribuinte
Art. 156. 0 contribuinte do ITBI e:

I - o adquirente dos bens ou direitos;
11 - nas cess6es de direitos, o cessf onario;

Ill - nas permutas, cada uma das partes, pelo valor tributivel do ben imdvel ou direito
que recebe.
Subsapao 11

Do Responsfvel
Art. 157. Respondem, solidariamente, pelo pagamento do Imposto:
I - o transmjtente;
11 - o cedente;

Ill - o anuente;
IV - os serventu&rios da justica, re]ativamente aos atos por eles praticado§, em razao
de suas atividades ou pelas omiss5es de que forem respousaveis.

Secao IV
Da Base de C£Iculo e da Aliquota

subseeso I
Da Base de Cfilculo
Art. 158. A base de calculo do ITBI 6 o valor de mercado dos imdveis objeto da
transapfro e dos bens ou direitos transmitidos, apurados pela administrapao tributaria na data do

I - avaliacao administrativa realizada com base no mercado imobilidrio local;
11 - valor declarado pelo sujejto passivo, se malor que o apurado em avahag5o da

administrapao tribufaria na forma deste artigo.
§ 1°. Nos seguintes casos especiais, a base de calculo sera:

I - nas permutas, o valor de cada im6vel permutado;
11 - na arrematagiv, adjudicapao ou leilao administrativo, o preco do maior lance,
nunca inferior ao valor da primelra avaliapao, admihistrativa ou judicial;

Ill - na instituicao, renincia ou extjngao onerosas de usufruto, uso, habhacao,
servidfro, diTeito de superficie e fideicomisso, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliap5o
relativa a transmissao do direito;
IV -no excesso de valor a que se refere o inciso Ill do art. 154, a diferenca entre o
valor constante da avaliapao realizada pelo Fisco e aquele utilizado para a transmissao do im6vel ou
direi.tos, confome o art. 155, deste Cddigo;

V - nas dap6es em pagamento, o valor do imdvel dado para solver o d6bito.
§ 20. Na avaliapao realizada pelo Fisco Municipal serao observadas, quando possivel,
as norrnas relativas a avaliap5o de im6veis urbanos e mrais editadas pe]a Associagao Brasileira de
Normas Tecnicas (ABNT).

§ 3°. 0 contribuinte podefa requerer revisao de calculo do valor arbitrado ou do
cfedito tribufario lancado, atraves de peti9ao devidamente fundamentada ao Fisco municipal, quando
considerar o lanpamento do imposto indevido ou a maior, no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados
da data da notifLca9ao do langamento fiscal.

Subsecao H
Das Alfquotas
Art. 159. As aliquotas aphcaveis ao ITBI serao as seguintes:

I -2% (dois por cento) res trausmiss6es em geral;
11 - nas transmiss6es compreendidas no Sistema Financeiro da Habitapto (SFH) a que
se refere a Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964 e letislapao complementar:
a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,5% (meio por cento);
b) sobre o valor nao financiado: 2% (dois por cento).

Secao V

Do Pagamento
Art. 160. 0 ITBI sera pago por me].o de documento de arrecadapfro emjtido pe]a

administrapao fazendiria e efetuado antes da averbap5o do registro na matricula do im6vel objeto da
transmissao.
§ 1 a. Nas seguintes srfuap6es especiais, os prazos para pagamento serao:

I - nas tomas ou reposig6es em que sejain interessados incapazes, dentro de 30 (trinta)
dias, contados da data em que se der a concordfrocia do Ministerio Pdblico;
11 - na aITematapao ou adjudicapfro, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data em que
tiver sido assinado o ato ou deferida a adjudicaeao, ainda que haja recurso pendente;
Ill - na trausmissao objcto de instrunento lavrado em outro municipio, dentro de 30
(trinta) dias, contados da data da sua lavratura.

§ 20 0 reco]hinento do ITBI far-se-a em qualquer instituieao financeira autorizada
pelo Poder Executivo municipal.

Secao VI
Da Restitu icao
Art. 161. 0 inposto sera restinido, no todo ou em parte, quando:
I - nfro se completar o ato ou contrato, por forea do qual river sido pago;
11 - for declarada, por decisao judicial transitada em julgado, a nulidade do ato ou
contrato, em decorrfencia do qunl o imposto tiver sido pago;

Ill - for declarada a exclusfro do credito tributirio;
IV - houver sido recolhido a maior.

Secao VII
Dos lsenc6es
Art. 162. Sao isentas do ITBI as seguintes transap6es:

I - a transmissao decorrente da execucao de planos de habitapao para populapao de
baixa renda, mos temos definidos pela legislagao federal, patrocinado ou executado por 6rgaos
ptiblicos e seus agentes; e

11 - extin95o de uso ou usufruto, quando o instituidor tenha continuado como
DroDrietario do im6vel.

Secao VIII
Das 0 brigac6es Acess6 rias
Art. 163. 0 oficial de registro ptiblico que lavrar iustrunentos translativos de beus ou
direitos sobre imdvel de que resulte obrigapao de pagar imposto, exigin que lhes seja apresentado o
comprovante de quitapao do ITBI ben como a apresentapao da Certidao Negativa de D6bitos
relacionada ao im6vel, ficando a prova do pagamento transcrita mos instrunentos ou temos que
lavrarem.

§ 1°. Se a trausmissao for isenta, beneficiada pela suspensao de pagamento ou se for
hip6tese de nao jncidencia tributalia, o oficial de reSstro pbblico que lavrar os instrunentos
trauslativos de bens ou direitos sobre o im6vel, exigifa a apresentapfro de certidio declarat6ria do
reconhecimento do beneficio fiscal em substituleao a comprovap5o do pagamento do imposto.
§ 2°. A certidao de que trata o § 1° deste artigo, sera fomecida pela Secretaria de
Finangas, atrav6s de processo regular ou meio eletr6nico, formulado ap6s requerimento do
interessado.
§ 3°. Nao se fara reg]stro ptibllco, transcricao, inscricao ou averbacfro de atos,
iustrunentos ou titulos sujeitos ao imposto sem que se comprove o seu anterior pagamento ou a sua
exonerapao, respondendo sohdarianente pelo pagamento do ITBI nao pago, quem praticar tal ato
sem a devida comprovapfro da quitapao do tributo.

Art. 164. Os oficiais de registros pdblicos ficam obrigados a enviar a Seclietana da
Fazenda, relapao completa de todos os atos e termos lavlndos, registrados, inscritos ou averbados no
mss anterior, ate o dia 15 (quinze) do mss subsequente, contendo identificapfro e qualificapao das
partes envolvidas na transap5o.

Parigrafo hnjco. Os cartorios facultar5o aos agentes da Fazenda Munjcjpal, o exane
de livros, registros ou qualquer outro documento ou informap6es relacionadas com o imposto, assim
como deverao fomecer gratuitamente as certid6es que lhes forem solicitadas para fins de
fiscalizapao.

Art. 165. 0 interessado devefa prestar, junto a Secretaria da Fazenda, declarapao de
transmissao de bens imdveis, para fins de determinapfro da base de calculo e lancamento do ITBI.

Paragrofo dnico. A declarapao a que se refere este artigo sera definida por ato do chefe
do Poder Executivo municipal.

I - 50% (cinquenta per cento) do valor do imposto devido, na pratica de qualquer ate
de transmiss5o de bens ou direjtos, sem o pagamento do jmposto mos prazos legals;
11 - 100% (cem por cento) do valor do imposto, caso ocorra oinssao, inexatidao
falsidade ou fraude da declaragao relativa a elementos que possam influir no calculo do imposto ou

que resultem na hao-incidencia, isengao ou suspensao de pagamento;

Ill - 100 (cem) UFRMs por cada documento ou ocoITencia, aos serventudrios da
justica que lavrarem, registrarem, inscreverem ou averbarem atos, termos ou escrituras relativas a
bens in6veis, sem a prova de quftapao do imposto ou exibi9ao da declarapfro de desonerapao:
IV - 200 (duzentas) UFIRMs por relapfro nao enviada, mos termos previstos no art.
164, deste Cedigo.

TITUL0 11
DAS TAXAS

cApiruLo I
DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 167. As taxas de competencia do Municipio de Abalara tern como fato
gerador:

I - o exercicio regular do poder de policia; e
11 - a utilizapao, efetiva ou potencial, de servicos pdblicos especificos e divisfveis,

prestados ao contribuinte ou postos a sue disposicao.

Pardgrafo inico. As taxas refendas no caput deste artigo, nao podem ter base de
ca]culo ou fato gerador identicos aos que correspondam a inposto.
Art. 168. Consideram-se servicos pdblicos:

I - utiljzados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por eles usufruidos a qualquer titulo; e

b) potencialmente, quando compulsoriamente, sejam postos a sua disposicao mediante
atividade administrativa em efetivo funcionamento;
11 - especificos, qunndo podem ser destacados em unidades aLrfenomas de intervengao,
de utilidade ou de necessidade priblicas; e

Ill - divisiveis, quando susceptiveis de utilizapao, separadamente, por parte de cada
urn dos seus usufrios.

Art. 169. Qualquer que seja a hipdtese de incidencia de taxas devidas ao Municipio
deAbalara, estas serao langadrs de oficio, com base mos elementos constantes de cadastros prdprios
ou de dados e informap6es de que disponha a admin].strapfro tributata.

Art. 170. 0 fato gerador da taxa, quando for de incidencia anual, considera-se
ocorrido:

I - na data de inicio da atividade, relativamente ao primeiro ano em que esta incidir;
11 - na data de ahiversario da concess5o da licenga anterior; e

Ill - na data da alterapfro cadastral, quando houver mudanqu de endereco ou de
atividade, qualquer que seja o momento do exercicio.
§ 1°. 0 fato gerador a que se refere o caput deste artigo, na hjpdtese de prestapao de
servicos ocorre :
I - na data da utiliza9ao efetiva de servi9o phblico;

11 - na data da disponibilizapao de servico pdblico, quando a utilizap5o for potencial; e

Ill - em 1° de janeiro de cada exeroicio, quando a taxa for de incidencia anual.

§ 2°. 0 langamento e o pagamento das taxas nfro implicam reeonhecimento da
regularidade do estabelecimento ou da atividade exercida pelo sujeito passivo perante a
administra9ao municipal.

CAPITULO 11

DAs TAXAs DEcORRENTEs DO EXERcicro REGUIAR DO PODER DE pOLiclA
Secao I
Das T8xas de Licenca
Art. 171. As taxas de licenca ten como fato gerador o exercicio regular do poder de

policia, assim consjderado a atividade da Administrapao Muulcipal que, linitando ou discjplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a pfatica de atos ou o exercicio de atividade econ6mica
dependentes de concessfro ou autorizapao do Poder Priblico municipal, para manutengao da
tranquilidade pdblica ou respeito a propriedade e ao direito individual ou coletivo em seu territ6rio.
Pafagrafo iinico. Considera-se regular o exercicio do poder de policia, quando
desempenhado pelo 6rgao competente mos llmites da lei aplichvel, com observincia do processo
legal, e tratando-se de atividade discriciondria, na foma da lei, sem abuso ou desvio do poder.
Art. 172. As taxas de licenga sao devidas em razao do exercicio das seguintes

atividades:

I - analise da adequapao da lcoalizapao e do funcionaniento de estabelecimentos de
prodngao, comercio, inddstha ou prestapao de serviaps, na jurisdieao do Munic{pio;
11 - circulaq5o de transportes automotores municipais;
Ill - aprovapao e execuQao de obras e instalapdes particuhares, assim entendidos a
constnicao, rcoonstrngao, reforma ou demoligfro de predios, arruamentos, loteamentos, bern como as
instalap6es eletricas, hidrinlicas, sanitarias e mecanicas ou qualquer outra obra;

IV - funcionamento de estabelecimentos em hofarios especiais;
V - veiculacfro de publicidade e propaganda em geral;

VI - licenciamento, registro e iuspeqao sanitoria de estabelecimentos de produgivo,
comercio, inddstria ou prestapao de servicos relacjonados com a sande e alimentapfro humana e
animal;
VII - ocupapao de terrenos, vias e logradouros pilblicos; e

VIII - licenga de natureza ambiental.
§ 1°. As infrap6es ds disposie6es deste Capitulo sefao apuradas por meio de apdes

fiscais, com lan9amento do credito tributato por meio de autos de infrapao.
§ 2°. Ressalvadas as isen96es previstas neste C6digo e em lei municipal especifica, o
pagamento de qunisquer das taxas, exigiveis em razao do poder de policia, devefa ser realizado,
obrigatoriamente, antes do pedido de licenciamento, sendo o comprovante de pagamento prerequisito para analise do requerimento.

§ 3°. No pagamento das taxas observar-se-a o disposto neste C6digo e no seu
regulamento para o pagamento dos tributos em geral.

§ 4°. Quando a taxa for paga no mesmo exercicio em que a licenga for soljcitada, o
valor devido sera proporcional ao nbmero de meses que faltam para terminar o exercicio.

Sapao 11

Da Taxa de Licenca para Loca]izacao e Funcionamento de Estabe]ecimentos de Comercio,
Inddstria, Prestacao de Servieos e Outros
Subse¢ao I

Do Fato Gerador
Art. 173. A Taxa de Licenga para Localizapao e Funcionamento de Estabelecimentl
de Produg5o, Com6rdo, Inddstria e de Prestacao de Servi¢os ten como fate gerador, a permissfro

para a lcoalizagao e o funcionamento de estabelecimento, em qualquer lcoal no Minicipio.

§ 1°. A Taxa a que se refere este artigo sera langada anualmente ou sempre que
ocorrer pedido de licenca para ]oca]izapao e functonamento de estabe]ecjmento ou quando houver
mudanga de ramo de atividade, transferencia de local, mudanga de razao social ou alterapao de area
edificada ou territorial do estabelecimento.
§ 2°. A licenca inicial para localizapao e funcionamento de estabelecimento sera
concedida mediante despacho da autoridade competente, que fafa a autenticapao do Alvafa de
Funcionamento respectivo, na forma disciplinada pela legi slapao.

Subsecao n
Do Contribuinte
Art. 174. Contnbuinte da taxa 6 a pessoa fisica ou juridica, titular de estabelecimento
comercial, industrial, agropecuino, de prestap5o de servigos e similares, situados no territorio do
Municipio de Abaiara.

Subsecao Ill
Do Calculo da Taxa
Art. 175. A taxa referente ao Alvafa de Funcionamento sera calculada na forma
definida no Anexo Ill, deste C6digo.
§ I 0. Para quantificapfro da base de calcu]o da Taxa de Localizacao a que se refere esta
Secao, serao cousideradas a area construida, a area utiLizada na atividade, bern como a atividade
desenvolvida pelo suj eito passivo.

§ 20. 0 pedido de licenca a que se refere essa Se9ao somente deveri ser protoco]ado
mediante comprovap5o do pagamento da taxa.

§ 3°. 0 pagamento da taxa a que se refere o caput deste artigo sera efetuado
anualmente e mos casos do art. 177, deste C6digo.

Subsetio rv
Da Obrigatoriedade do Alvar£
Art. 176. Nenhum estabelecimento poderi exercer suas atividades sem estar de posse
do Alvafa de Funcionamento, na foma do artigo anterior, sob pena de aplicapao das sangdes
previstas mos arts.180 e 181, deste Cedigo.

Parigrafo inico. 0 Alvara de Funcionamento de que trata esta Seeao sera couservado
permanentemente em local visivel, no estabe]ecimento.

I - alteraeao de endereco;
11 - altera¢ao da raz5o social ou do ramo de atividade; ou

IH - alterapao da area edificada ou terrfrorial do estabelecinento.
Subsecao V
Dos Estabelecimentos
Art. 178. Para efeito de incidencta da Taxa de Licenga para Localizapao e
Funcionamento, cousideram-se estabelecinentos distintos :

I - os que, embora no mesmo local e ainda que explorem identicos ramos de neg6cio,

pertengam a diferentes pessoas fisicas ou juridicas, individualmente;
11 - os que, embora com identico ramo de negdeios e sob a mesma responsabilidade,
estejam situados em piedios distintos ou locais diversos.

Subeecao VI
Das Isenc6es
Art. 179. Sao isentos do pagamento da Taxa de Licenga para Localizapfro e
Funcionamento, os estabelecimentos:

I - per(encentes aos 6rgaos da Uni5o, estados e municipios, quando destinados ao uso
destas entidades;
11 - destinados ao desenvolvimento de atividades econ6mjcas por Mjcroempreendedor
Individual (MEI), na forma da Lei Federal;

Ill - as associap6es, fundap6es e entidades de carater beneficente, filanfropico,
caritativo ou religioso que nfro Temunerem seus dirigentes, nao distribuam lucros a qualquer titulo e
apliquem seus recursos na manutengao e desenvolvimento dos objetivos sociais das respectivas
enddades;
IV - templos de qualquer culto.

Subsapao VII
Das Penalidades
Art. 180. 0 nao cumprimento do disposto nesta Secao podefa acarretar a interdicao do
estabelecimento na foma prevista no C6digo de Posturas e a lei de uso e ocupapfro do solo do

Art. 181. 0 sujeito passivo que infrinrir as disposig6es previstas nesta Segao sujeitarse-a aplicapfo das seguintes penalidades, sem prejuizo do pagamento da taxa:

I - iniciar ou praticar ato sujeito a licence de localizapao e funcionamento sem que esta
lhe tenha sido concedida: multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da taxa devida, nunca
inferior a 100 (cem) UFIRMs;
11 - deixar de fixar o Alvard de Funcionamento em local visivel do estabelecimento:

multa equlvalente a 60 (sessenta) UFRMs;
Ill - deixar de comuricar ao fisco municipal qualquer alterapao cadastral: multa
equivalente a 50 (cinquenta) UFRMs.

Se¢ao in
Da Taxa de Licence e Vistoria de Transportes Automotores Municipais
Subse¢ao I

Fate Gerador
Art. 182. A Taxa de Licenca e Vistoria de Transportes Automotores Municipais ten
como fato gerador a atividade de vistoria e controle operacional dos veiculos automotores destinados
ao transporte individual ou coletivo de passageiros e de cargas, compreendida a autorizapfro para o
licenciamento, a fiscalizapao quanto ao ninero de vof culos autorizados a funcionar e de passageiros
a serem trausportados.

Parigrafo tinico. Nenhum interessado podefa desenvolver as atividades de prestapao
de servicos dos transportes a que se refere o caput deste artigo sem que haja efetuado o pagamento da
Taxa Licenga de Transportes, sob pena da aplicapao das penalidades previstas nesta Segao.

Subsapao H
Do Sujeito Passivo
Art.183. Contribuinte da taxa e a pessoa fisica ou juridica, permssionaria ou
concessionata, que opera no Municipjo, os servjaps de transporte automotor, coletivo ou individual
de passageiros e de cargas.

Subse¢o Ill
Do cfileuio
Art. 184. A Taxa de Licenca de Transportes sera calculada com base no tipo de
ve{culo automotor utilizado pelo interessado ou mos servigos prestados pelo 6rgao municipal, de
acordo com as Tabelas A e 8 do Anexo IV, deste C6digo.

Do Lancamento
Art. 185. 0 langamento da taxa sera efetuado, a requerimento do jnteressado, com
base no tipo de veiculo automotor utilizado para o transporte de passageiros ou de carga ou no
servico solichado.

§ I °. A taxa sera lancada de oficio, com base nas informag5es fomecidas ou contidas
mos arqulvos da Administrapao Tributina, quando:
I - o contribuinte deixar de requerer a licenga de transporte no inicio de suas
atividades;

11 - a critcho do Fisco, for adotado o sistema de lan9amento de oficio para os
contribuintes da taxa em geral.

§ 2°. A Taxa a que se refere esta Secao sera devida anualmente e devefa ser recolhida
no mss de janeiro de cada exercicio.

Subsecao IV
Das Pena[idades
Art.186. 0 descumprimento do disposto nesta Secao sujeitafa o infrotor as seguintes

penalidades, sem prejuizo da interdicao ou suspensao das atividades pela autoridade competente e do
pagamento da taxa:
I - inicio das atividades sem a competente licenga do exercicio da atividede: multa de
100 (cem) UFIRMs, por veiculo irregular;
11 - exercer a atividade em desacordo com o estabe]ecido pelo Poder Ptib]ico.. multa
equivalente a 60 (sessenta) UFIRMs por veiculo considerado irregular;

Ill -multa de 150 (cento e cinquenta) UFIRMs, nas hip6teses de embarapar, dificultar
ou fmpedir apao fiscal, por qualquer meio ou forma, aplicando-se a multa em dobro, a partir da
segunda infrapao.

Secao IV
Da Taxa de Licenca para Execu§ao de Obras em Terrenos, Pr6dios ou Logradouros,
Instala¢6es de Mfquinas, Motores, Equipamentos e Correlatos
Subee§ao I

Do Fato Gerador
Art. 187. A Taxa de Licenga para Execapao de Obras, Arrunmentos e Loteamentos
(Taxa de Construgao) ten como fato gerador o pievio controle e a fiscalizagao, dentro do territorio
do Municipio de Abaiara, a que deveri se submeter qunlquer pessoa fisica ou juridica que pretenda

Pafagrafo Unico. Nenhuma constrngao, reconstrapfro, reforma, demoli9ao ou
insta]ap5es referidas no caput deste artigo poderi ser jhicjada sem pievio pedido de ljcenga e o

pagamento da taxa devida.
Art. 188` A Taxa de Coustrngao a que se refere esta Secao sera devida no caso de:
I - construcao;
11 - reconstrng5o;

Ill - reforma ou demoligfro de predios ou qualquer outra obra ou servigo;

IV - urbanxpfro;
V - arruamento e loteamento, ou parcelamento de terrenos particulares; e
VI - iustalap6es de maquinas, motores, equipamentos e servicos correlatos.

Pafagrafo inico. As situnc5es mencionadas nos incisos I a VI deste artigo, sd poderao
ser jnieiadas com o pievio pedido de licenga ao 6rgao municipal competente e o pagamento da Taxa
de Construc5o devida.

Subsapao H
Do Contribuinte
Art. 189. Contnbuinte da taxa 6 a pessoa fisica ou juridica interessada na execucao de
obras, aLrruamentos, loteamentos e jnstalae5o de maquinas e motores sujeito ao ljcencjamento,
controle e fiscalizapao do 6rgao municipal competente.

Subsecao HI
Do Lancamento e da Arreeadacao
Art. 190. A taxa sera langada em nome do contnbuinte, com base mos dados pelo
mesmo fomecidos ou apurados pelo Fisco municipal.

Pafagrafo tinico. Ap6s a concessao da licenga, o contribuinte tefa o prazo de 03 (rfes)
meses para iniciar a obra ou a atividade e, caso nao ocorra, haverd incidencia de nova taxa.
Art. 191. 0 calculo da taxa tern como base o custo da atividade de controle e
fiscalizapao e sch cobrada de acordo com a tabela constante do Anexo V, deste C6digo.

Pafagrafo hnico. 0 pedido de licenga a que se refere essa Secao somente devefa ser
protocolado mediante comprovapfro do pagamento da taxa.

Subsap5o IV
Das lsen¢6es
Art. 192. Sao isentas da Taxa:

I - as constrng5es de passeios;

11 - a execugao de servigos de limpeza ou pintura interna ou extema de piedios e

SubseSao V
Das Penalidades
Art.193. As pessoas fisicas ou juridicas que executarem obras de construgao,
reconstrapao, reforma ou demoli9ao de predios, de urbanizacao e de arruamento ou parcelamento de
terreno particular e iustalapao de maquinas e motores, sem pievia licenga de funcionamento, serao
consideradas irregulares, ficando sujeitas is seguintes penahdades, sem prejuizo do pagamento da
taxa:

I - interdicao, de acordo com o C6digo de Posturas do Municipio e multa equivalente
a 200 (duzentas) UFIRMs, cumulativamente;
11 -multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida, quando lniciar a obra
ap6s 03 (tres) meses da obtencao da licenga sem pagamento de nova taxa;

.Ill -multa de 150 (cento e cinquenta) UFIRMs, nas hip6teses de embarapar, dificultar
ou impedir apao fiscal, por qualquer mejo ou foma, aplicando-se a multa em dobro, a pardr da
segunda infracao.

Secao V
Da Taxa de Licenqu papa Funcionamento de Estabelecimentos em Horf rio Especial
Sul]secao I
Do Fato Gerador
Art. 194. A Taxa de Licenga para Funcionamento de Estabeleeimentos em Horalio
Especial ten como fato gerador, a pemissao concedida pela Prefeitura Municipal ao titular do
estabelecimento, para mante-lo aberto fora dos horinos normais de fimcionamento.

Art. 195. Ocorre o fato gerador da taxa, qunndo o estabelecimento funciomr em
horalios especials, das seguintes formas:
I - por antecipapao do horario normal de funcionamento;

Ill - por dias executados.

Subsecao 11

Do Contribuinte
Art. 196. Contribuinte da taxa e a pessoa titular do estabeLecimento comercial,
industrial ou de prestapao de servigos mantido em funcionamento, em horalo especial ou

extracrdinalo.

Subsecao nl
Do Langamento e da Arrecadacao
Art. 197. A Taxa tefa como base de calculo o custo da atividade de controle e
fiscalizapfro, sera langada em nome do contribuinte, com base mos dados fomecidos por ele ou
fomecidos ou levantados pela fiscalizacao municipal e sera recolhida de acordo com os valores
constantes da tabela do Anexo VI, deste C6digo.

Paragrafo inico. A licenga sera concedida por ocasiao do pagamento da taxa a que se
refere o caput deste ardgo, podendo abranger qualquer das modalidades referidas no art. 195 desta
Sapao, isolada ou conjuntamente, de acordo com o pedido do contribuinte.

Subsecao IV
Das Penalidades
Art. 198. 0 descumprimento do disposto nesta Se9ao sujeitafa o infrator ds seguintes

penalidades, sem prejuizo do pagamento da taxa.

UF"s;

I - multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa, nunca inferior a 50 (cinquenta)

11 -multa de 150 (cento e cinquenta) UFIRMs, nas hip6teses de embarapar, dificultar
ou impedir apao fiscal, por qualquer meio ou forma, aplicando-se a multa em dobro, a partir da
segunda infrapao.

Secao VI
Da Taxa de Licen¢a I)ara Veiculacao de Publicidade em Gera]
Subseqao I

Do Fato Gerador
Art. 199. A Taxa de Licenca para Veiculapao de Publicidade em Geral ten como fato
gerador o previo controle e fiscalizapao da veiculapfro, por qualquer meio de comunicapao, de

Paragrafo inico. 0 fato gerador da taxa dan-se-a no momento em que for reali2ada a
veiculapfro de publicidade.

Art. 200. Esfa sujeito a licenga e ao pagamento pievio da taxa, prevista nesta Segiv,
todo e qualquer meio ou forma de publicidade realizada no Municipio de Abaiara.
§ 1°. A taxa sera devida tamb6m para o licenciamento de engenhos de divulgapao de
propaganda e publicidade em veiculo de aluguel e de transporte coletivo urbano de passageiros, que
sejam utilizados para realizapao de atividades no territcho deste Municfpio.

§ 2°. Consideram-se engenhos de divulgacao de propaganda ou publicidade:

I - tabuleta ou outdoor: engenho fixo ou hao, destinado a colocapao de cartazes em
papel ou outro material, substLtuiveis periodicamente;
11 - painel ou placa: engenho fixo ou m6vel, luminoso ou nao, constituido por
materials que, expostos por longo periodo de tempo, n5o sofrem deterioracao fisica substancial,
caracterizando-se pela baixa rotatividade da mensagem;

Ill - Letreiro: afixa9ao ou pintura de signos ou simbolos em fachadas, marquises,
toldos, elementos do inobilidrio urbano ou em estrutura prdpria, ben como pintura executada sobre
muros de qualquer natureza;

IV - faixa, bandeira ou estandarte: aqueles executados em material nao n'gido, de
carater eventual ou transit6rio;
V - cartaz: constituido por material facilmente deteriorivel e que se caracteriza pela
alta rotatividade da mensagem; e

VI - dispositivo de trausmissao de mensagens: engenho que trausmite mensagens
publicitatas POT meio de visores, telas e outros dispositivos similares.

Subsecao 11
Do Contribuinte
Art. 201. Contribuinte da taxa e a pessoa fisica ou juridica beneficiaria da atividade

publicitata
Paragrafo iinico. Sao tambem responsaveis pelo pagamento da taxa os terceiros que
tiverem relapao com a veicuLacao da propaganda ou publicidade.

Subse¢o in
Do Lancamento e da ArrecadaQao

Art. 202. A taxa tefa como base de chlculo o custo da atividade de controle e
fiscalizap5o, sera [ancada em none do contribuinte com base mos elementos por ele declarados ou
apurados pelo Fisco e recolhjda conforme tabela constante no Anexo VII, deste C6digo.

Paragrafo thico. A licenca tefa validade pelo periodo mdximo de 12 (doze) meses, a

partir da data de sun concessao.

Subsapao IV
Da lsencao
Art. 203. Sao isentas do pagamento da taxa, a que se refere esta Secao:
I - propaganda eleitoral, politica, atividade sindical, culto reliSoso e atividade da
administrapao pdblica em geral;
11 - publicidade sonora em sistema de som fixa ou mdvel, pertencente a entidades
comunitalas sem fins ]ucrativos; e
Ill - indicativos de nomes de edificios ou piedios, sejam resldencials ou comerci.ai.s.

Pafagrafo inico. A isencao a que se refere este artigo independe de plevia autorizapao
da Administrapao Tributina para sua fruicao.

Subse€ao V
Das Penalidades
Art. 204. 0 descumprimento do disposto nesta Sec5o sujeitafa o infrator a penalidade
de 100% (cem por cento) do valor da taxa, nunca inferior a 50 (cjnquenta) UFRMs, sem prejulzo do

pagamento da taxa.
Pafagrafo inico. Na hipdtese de a atividade publicifaria ser desenvolvida por mais de
urn engenho, a multa sera aplicada por cada equipanento utilizado para realizar a publicidade, alnda
que se refira ao mesmo objeto de divulgacao.

Sapao VII
Da Taxa de Fiscalizacao Sanitf ria
Subeecao I

Do Fate Gerador
Art. 205. A Taxa de Fiscalizapao Sanifaria - TFS, fundada no poder de policia do
Municipio - limitando ou disciplinando dirdto, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou a
abstengfro de fato, em razao de interesse ptiblico concemente a higiene da producao e do mercado tern como fato gerador o desempenho, pelo 6rgao competente, mos linites da lei aplicavel e com
observancia do processo legal, da fiscalizapao exelcida sobre a localizapao, a instalacao e o

funcionamento de estabeleeimento, onde e fatricado, produzido, mampulado, acondicionado,
couservado, depositado, armazenado, trausportado, distribuldo, vendido ou consumido alimentos, ou
exercida outra atividade pertinente a higiene pbb]ica, ben como na defesa agropecuata, quarto aos
animais, aos vegetais, seus produtos, subprodutos e derivados e aos respectivos iusumos e residuos
em geral, em observincia ds normas municipals sanifarias.
§ 10 -0 fato gerador da Taxa de Fiscalizapfro Sanitina -TFS -considera-se ocomdo:

I- no primeiro exercicio, na data da inscri9ao cadastral, pelo desempenho, pelo 6rgao
competente, mos limites da lei aplicavel e com observancia do processo legal, da fiscalizapao
exercida sobre a localizapao e a instalapao de estabelectmento, onde i fabricado, produzido,
manipulado, acondicionado, couservado, depositado, armazenado, trausportado, distribuido, vendido
ou consumido alimentos, ou exercida outra atividade pertinente a higiene priblica, bern como na
defesa agropecuina, quanto aos animals, aos vegetais, seus produtos, subprodutos e derivados e aos
respectivos insumos e residuos em geral;
11- em qualquer exel.cicio, na data de alterapao cadastral de enderapo e/ou de
atividade, pelo desempenho, pelo 6rgao competente, mos limites da lei aplicavel e com observancia
do processo legal, da fiscaljzapfro exercjda sobre a ]ocallzagfro e a instalapao de estabelecimento,
onde e fabricado, produzido, manipulado, acondicionado, couservado, depositado, armazenado,
transportado, distnbuido, vendido ou cousumjdo alimentos, ou exercida outra atividade perdnente a
higiene phblica, bern como na defesa agropecuatia, quarto aos aulmals, aos vegetais, seus produtos,
subprodutos e derivados e aos respectivos insumos e residuos em geral.
§ 2° - A Taxa de Fiscalizapao Sandtiria -TFS - incide alnda sobre as pessoas juridicas
nfro estabelecidas que:

I - exercam suas atividades em suas prdprias residencias, ainda que nao abertas ao
ptlb]ico em geral;

11 - prestam seus servicos no estabelecimento ou na residencia dos respectivos
tomadores de serviaps.

§ 3° - A Taxa de Fiscalizapao Sanitina - TFS n5o incide sobre os estabelecimentos da
Uriao, dos Estados e do Municipio ben como de suas Autarquias e Fundap5es, dos partidos politicos
e dos templos reLigiosos e entidades de assistencia social ou filantr6pica.
§ 40. Dar-se-a fiscalizapao saniferia para verificar o previo controle da manutengao
dos padrdes de asseio, higiene e salubridade dos locals acima relacionados, postos a disposi9ao da

populapao do Municipio de Abalara.

§ 5°. 0 Poder Executivo podefa relacionar, por categorias, outras atividades nao
relacionadas no caput deste artigo por meio de ato regulamentar.

§ 6°. A fiscaljzacao sanitalia poderi verificar o pr6vlo controle do padrao saniferio de
abate de ahimais, quando for realizado fora de matadouro phblico e que nao haja fiscalizapao
sanjtata de drgaos federal ou estadual.
§ 70. Os animals inserviveis para o abate serao imediatamente retirados do lote,
incinerados ou destruidos por qunlquer foma.
§ 8°.

Para efeitos do servigo de vigilancia sanitoria:

I - atividade econ6mica: o ramo de atividade identificada a partir da Classificacao
Nacional de Atividades Econ6micas (CNAE) e da lista de estabelecf mentos auxjliares a ela
associados, se houver, regulamentada pela Comissao Nacional de Classificapao (Concla);
11 - estabelecimento: local que ocupa, no todo ou em parte, urn im6vel
indivjdualmente identificado, edificado, destjnado a atividades relativas a bens, produtos e servicos
sujeitos ds ap6es dos 6rgaos de vigilfncia saniferia, por empresalo ou pessoa juridica, de cafater

permanente, peri6dico ou eventual, inc]uindo residencias, qunndo estas forem utilizadas para a
realizapfro da atividade e nfro for indispensavel a existencia de local prdprio para seu exercicio.
Ill - grau de risco: nivel de perigo potencial de ocorrencia de danos a integridede
fisica e a sahde humana, ao meio ambiente em decorrencia de exercicio de atividade econ6mica;

IV - licen9a sanitata: documento emitido pelo 6rgao de vigilancia sanitala do
Sistema tJnico de Sahde que habiLita a operacao de atividade(s) especifica(s) sujeita(s) a vigilancja
sanitdria;
V - licenciamento saultirio: etapa do processo de registro e legalizapao, eletr6nica ou

presencial, que conduz o interessado a fomalizapao da licenga para o exercicio de deteminada
atividade econ6mjca, no fmbjto da vigjJancja sanjtala.
§ 6° - Para efeito de licenciamento sanitato, adota-se a seguinte classificapao do grau
de risco das atividades econ6micas:
I - Alto Risco - atividades econ6micas que exigem inspecao sanifaria ou analise
documental pr6via por parte do 6rgao responsavel pela emissao da licenga sanifaria, antes do inicto
da operap5o do estabelecimento.

11 - Baixo Risco - atividades econ6micas cujo iricio da operapao do estabelecimento
ocorrefa sem a realizapao de inspecao sanitiria ou analise documental pr6via por parte do 6rgao
responsaveL pela emissao da licenga sanitala.

Art. 206. A licenga samtina somente sera concedida ao estabelecimento quando o
local das atividades previstas no art. 205 atender aos padr6es de asseio, higiene e salubridade
determinados pela legislapao atestado pela fiscalizapao sanitdria do Municipio.

§ 1°. As autoridades sanitalias diretamente responsaveis pela inspegao e licenciamento
previstos nesta Secao, ser5o punidas civil, administrativa e criminalmente, pelos danos a sadde, que
possam causar a qualquer cidadio, em razao da jnobservancia dos preceitos aqui estabe]ecjdos.

§ 2°. 0 licenciarnento sanitalio sera realizado previamente ao inicio da atividade e
renovado anualmente, mos temos previstos neste C6digo.

Subse¢ao H
Do Contribuinte

Art. 207. 0 contnbuinte da Taxa de Fiscalizapao Sanitina - TFS 6 a pessoa fisica ou
juridica sujeita ao desempenho, pelo 6rgao competente, mos limites da lei apliedvel e com
observincia do processo legal, da fiscalizapfro exercida sobre a lcoalizapao, a instalapao e o
funcionamento de estabeLecimento, onde e fabricado, produzido, manipulado, acondicionado,
conservado, depositado, armazenado, trausportado, distribuido, vendido ou consumido alimentos, ou
exercida outra atividade pertineute a higiene pdblica, ben como na defesa agropecudria, quarto aos
animals, aos vegetals, seus produtos, subprodutos e derivados e aos respectivos insumos e residuos
em geral.

Subsecao Ill
Do Lancamento e da Arrecadacao
Art. 208. A Taxa de Fiscahzap5o Sanifaria - TFS - inspecao e fiscalizag5o sera
langada, de oficio pela autoridade adrmnjstrativa, em none do contribuinte, serao consjderadas a area
construlda, a area utilizada na atividade com base mos dados por ele fomecidos ou apurados pelo
Fisco Municipal e calculada mos termos do Anexo VIII, Tabela A e 8, desta Lei Complementar.

§ 10 - A Taxa de Fiscalizapao Sanitaria - TFS sera langada e recolhida anualmente,
atrav6s de Documento de Arrecadacao de Recejtas Muhicipajs. pe]a rede bancata, devidamente
autorizada pela Prefeitura:

I ~ no primeiro exercicio, na data da iuscri9ao cadastral;
11 - em qunlquer exercicio, havendo alterapao de endereco e/ou de atividade, na data
da alterapao cadastral.

§ 4° - 0 langamento da Taxa de Fiscaljzapao Sahifaria - TFS deverd ter em conta a
situapao fatica do estabelecimento no momento do hancamento.
§ 50 - Sempre que julgar necessario a correta administrapao do tribute, o 6rgao
fazendario competente poderd notificar o contribumte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da cientifLcapao, prestar decLarap6es sobre a situap5o do estabelecimento, com base nas qunis

podera ser lan9ada a Taxa de Fiscalizapao Sanitala - TFS.

Art. 209. Sao isentos do pagamento da TFIS:

I- os 6rgaos da administracao direta, autarquias e fundapdes iustituidas e mantidas
pelo Pnder Pbblico;
11 - as associap6es, fundap6es e entidades de carater beneficente, fi]antr6pico,
caritativo ou religioso que nao remunerem seus dirigentes, nao distribuam lucros a qualquer titulo e

apliquem seus recursos na manutengao e desenvolvimento dos objetivos sociais das respectivas
entidades;
Ill - templos de qualquer culto.

Subsapao V
Das Penalidades

Art. 210. 0 descumprimento do disposto nesta Segao sujeitat o infrator a penalidade
de 100% (cem por cento) do valor da TFIS, nunca inferior a loo (cem) UFIRMs, sem preju'zo do

pagamento da respectiva taxa.

Secao VIH
Da Taxa de Licence de Ocupaqao de Terrenos, Vjas e Logradouros Ptib[icos
Subse¢ao I
Do Fate Gerador
Art. 211. A Taxa de Licenga para Ocupapao de Terrenos, Vias e Logradouros
Prib]jcos tern como fato gerador a autori2agao para utiliza9ao de espacos e alcas ptib]jcas, para fins
comercials ou de prestapfro de servicos, inclusive diversionais, tendo ou nao os usuarios iustalap5es
pr6prias.

Paragrafo ihico. A utilizapao de areas ptiblicas deverd ser de forma precdria, em
carater tempofario e quando nao contrariar o interesse pdblico.
Subsapao H
Do Contribuinte
Art. 212. 0 contribuinte da Taxa de Ocupapao e a pessoa fisica ou juridica interessada
na concessao para utilizapao da area de terreno, via ou logradouro pdblicos.

da permissfro para utilizapao da area pdblica e recolhida de acordo com a tabela constante do Anexo
EL deste Cedigo.

Subsecao IV
Das Penalidades
Art. 214. 0 descumprimento do disposto nesta Segfro sujeitafa o infrator a penalidade
de 100% (cem por cento) do valor da taxa, nunca inferior a 60 (sessenta) UFRMs, sem prejuizo do

pagamento da taxa.

Secao K
Da Taxa de Licence Ambiental
subsapao I

Do Fate Gerador
Art. 215. A Taxa de Licenga Ambiental (TLA) tern como fato gerador, a fiscalizapao e
a concessao de:

I - licenga pievia, de instalapao e de operapao, com ou sem estudos ambientals
exigidos em temo de referfencia, para a exploracao de atividndes econ6micas que exijam, de acordo
com a legisLapao, licenciamento ambiental;

11 - autorizapao para retirada de inrores; e

Ill - Anuencia.
Pardgrafo hnjco. A taxa ambiental a que se refere este andgo incjde sobre a concessao
de autorizap6es de qualquer atividade que cause impacto ou degradapao ao meio ambiente.

subsecao 11
Do Contribuinte
Art. 216. Contribuinte da TLA e o interessado pessoa fisica ou juridica na concessfro
da Licenga ambiental ou pela aLttorizagao para a retirada de inrores.

Subsecao in
Do Lancamento e Arrecadacao
Art. 217. A Taxa de Licenga Ambiental -TLA -a que se refere esta Secao tern como
base de calculo, para concessao do licenciamento ambiental 30 (UFRMs) (uhidade), e Autorizag5o

para retirada de arvores 5 (UFIRMs) (unidade).

Paragrafo inico. 0 pedido de licenga a que se refere essa Sapfro somente devefa ser

protocolado mediante comprovapao do pagamento da taxa.

Subsecao IV
Das lsenc6es
Art. 218. Sao jsentos do pagamento da Taxa de Licenga Ambiental:

I - as obras em in6veis de propriedade ou cedidos aos 6rgaos da Uniao, dos estados e
do Municipio que estejam ou venham a ser utilizados no exercicio de suas atividades; e
11 - as obras em im6veis destinados ao uso de templos religiosos de qunlquer culto.

Paragrafo bnico. A isencao da TLA nao dispeusa o beneficidrio da pr6via licenga

anbiental.
Subsapao V
Das Penalida des
Art. 219. 0 descumprimento do disposto nesta Se9ao sujeitat o infrator a penalidade
de 100% (cem por cento) do valor da TLA, nunca inferior a loo (cem) UFIRMs, sem preju'zo do

pagamento da taxa.
§ 1°. 0 valor da multa prevista no caput deste artigo sera agravado ao dobro, no caso
de reincidencia de infrap6es previstas na legislapao.
§ 2°. A modificapao na natureza do empreendimento ou da atividade, assim como o
seu funcionamento ou exercicio em desacordo com as normas e padrdes para implantapao ou
instalap5o estabelecidos pe]a legislapao em vigor, ap6s a concessao da respectiva licenga, ensejafa
sun imediata cassapao, sujeitandorse o infrator ao pagamento de multa correspondente a ate 10 (dez)
vezes o valor da TLA, greduada pela autoridade competente, al6m ds responsabjli2acao pelos danos
causados ao meio ambiente ou a terceiros.

CAI,ino HI
DAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PtlBLICOS
Secao I
Da Taxa para Emissao de Documentos
subsecao I
Do Fato Gerador
Art. 220. A Taxa para Emissao de Documentos (TED) ten por fato gerador a
prestapao de servicos de emissao de documentos pela Admjnistrapao Pdblica.
Art. 221. A emissfro de guia de recolhimento de tributos, de interesse exclusivo da
Admiristrapao Phblica, sendo nero instrumento de arrecadapao, nao envolvendo a prestagao de uni
servico ptiblico, nao incidira a Taxa de que trata o art. 220.

Do Contribuinte
Art. 222. Contribujnte da taxa e o usudrjo do servigo pdblico.

Subsecao HI
Do Lancamento e Arrecadacao
Art. 223. A taxa a que se refere esta Secao ted como base de calculo o custo da
presta¢o do servico phblico para a emissao do dcoumento solicitado pelo contribuinte e sera
calculada mos temos do Anexo X deste C6digo.

Paragrafo ihico. 0 servigo pbblico somente sera prestado mediante comprovapao do
pagamento da taxa a que se refere esta Sapao.

Subsecao IV
Dos Penalidades
Art. 224. A obtencao dos servicos priblicos na forma prevista nesta Segao sem o

pagamento da taxa correspondente sujeitara o infrator a multa de 100 (cem por cento) do valor da
taxa devida, sem prejuizo do pagamento da taxa.

TITUL0 in
DAS CONTRIBUICOE S

cApiruLO I
DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA
Secao I
Da Incil]encia
Art. 225. A Contribuigao de Melhoria e instrfuida para custear obras ptiblicas de que
decorra valorizapao imobiharia, tendo como limite total a despesa realizada e como Limite individual,
o aciescimo de valor que da obra resultar para cada im6vel beneficiado e sera devida sempre que o
im6vel, situndo na sua zona de influencia, for beneficiado pela realiza9ao das obras pdblicas
relacionadas no § I a, deste artigo, inclusive quando resultante de convenio com a Uniao, o Estado ou
entidade estadunl ou federal.

§ 1°. A contnbui9ao a que se refere o caput deste artigo poderd ser exigida quando
houver a realizapao das seguintes obras:
I - abertura, alargamento, pavimentap5o, iluminapao, arborizagao, esgotos pluviais e
outros melhoramentos em prapas e vias pdblicas;

11 - constrapao e ampliapao de parques, campos de desportos, pontes, ttheis e

Ill - constn]9ao ou ampliap5o de sistemas de transito rapido, inclusive todas as obras e
edificap6es necessarias ao funcionamento do sistema;

IV - obras de abastecimento de agua potivel, esgotos, iustalap6es de redes eletricas,
telefonicas, transportes e comunicap6es e instalapdes de comodidade ptlblica;
V - construgao, pavimentapao ou me]horanento de estradas de rodagem; e
VI -outran obras ptiblicas sujeftas a aprovagfro Poder Lealslativo Municipal.

§ 2°. Ocorrendo a realizapao de obras pbblicas em regime de parceria entre o
municipio e outro ente tributante, a Contribuigao a que se refere o caput este artigo, podera ser
exigrda individualmente pelo municipio, relativamente a sua parcela de custo.
Secao 11
Do C£]culo

Art. 226. 0 calculo da Contribuigao de Melhoria tefa como limite total o custo da
obra, no qual serao inclufdas as despesas com estudos, projetos, desapropriap6es, servicos

preparat6rios, investimentos necessarios para que os beneficios sejam alcangados pelos im6veis
situados na zona de influencia, execngao, administragao, fiscalizapao e financiamento, inclusive os
encargos respectivos.

Paragrafo inico. A percentagem do custo da obra a ser cobrada como contribuigao
sera fixada pelo poder ptiblico municipal, tendo em vista a natureza da obra, os beneficios para os
usuarios, as atividades econ6micas predominantes e o hivel de desenvolvimento da regiao
beneficiada pela obra pdblica.
Art. 227. A determinacao da Contribuigao de Me]horia de coda contr].bulnte far-sera
rateando, proporcionalmente, o custo parcial ou total da obra entre todos os im6veis incluidos na
zona de influencia, levando em conta a localizapao do im6vel, seu valor venal, sua testada ou area e
o tim a que se destina, analisados esses elementos em conjunto ou isoladamente.

Parigrafo dnico. Os im6veis edificados em condominio participarao do rateio de
recuperapao do custo da obra, na propoxpao do ninero de unidades cadastradas, em razao de suas
respectivas ireas de constrngao.

Secao nl
Da Cobranca
Art. 228. Para a cobranca da Contribuic5o de Melhoria, a admiristrapao devera

publicar, antes do lancameuto do tributo, edital contendo, no minino os seguintes elementos:
I - memorial descritivo do projeto;

Ill - dcterminap5o da parcela do custo da obra a ser financiada pela Contribuicao de
Me]horia, com o correspondente plano de rateio entre os jm6vejs beneficiados;
IV - deljmitacao da zona diretamente beneficiada e a relapao dos im6veis nela
compreendidos.

Paragrafo inico. 0 disposto neste artigo se aplica tamb6m aos casos de cobranga de
Contribuicao de Melhoria por obras ptiblicas em execucao, constantes de projetos ainda nao
concluidos, desde que possa ser meusurada sua mais valia.
Art. 229. Os propriefarios dos im6veis situados nas zonas beneficiadas pelas obras

pdblicas t€m o prazo de 30 (tnnta) dias, a comecar da data da pub]icapao do edital a que se refere o
art. 228, para a impugnapao de qunlquer dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o
Onus da prova.
Parigrofo tihico. A impugnapfro deverd ser dirigida a autoridade admiristrativa,
atrav6s de peticao fundamentada, que servifa para o iulcio do processo administrativo fiscal, e nao
tern efeito suspensivo na cobranga da Conthbuigao de Me]horia.

Art. 230. Executada a obra de melhoramento na sun totalidade ou em parte suficiente

para beneficiar determndos im6veis, de modo a justificar o inicio da cobranca da Contribuigao de
Melhoria, proceder-se-a ao lanqanento referente a esses im6veis apds a conclusao da obra.
Art. 231. Os requerimentos de impugnapao, de reclamapao, como tambem quaisquer
recursos administrativos, nao suspendem o inicio ou o prosseguimento da obra, nem terao efeito de
obstar a administragao da pfatica dos atos necessdrios ao langamento e a cobranca da Contribuigfro
de Melhoria.

Art. 232. 0 prazo e o local para pagamento da Contribuicao de Melhoria serao
fixados, em cada caso, pela administrapfro fazendala.

§ 1°. A contribulcao a que se refere este Capitulo podefa ser paga parceladanente, em
ate 12 (doze) parcelas meusais, iguais e sucessivas, sem aciescimos morat6rios, quando pagas mos
prazos estabe]eeidos pela Fazenda Ptlblica.

§ 2°. A Contribuigao de Melhoria sera corrigida pelo indice aplicivel aos demals
tributos, a partir do mss subsequente ao do laneamento, mos casos em que a obra que lhes deu
origem, tenha sido executada com recursos de financjamentos sujeitos a corrapao, a partir da sua
liberapao para cobranca.

Secao IV
Dos Conv6nios para Execucao de Obras Federais e Estaduais

Art. 233. Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a firmar convenios
com a Urifro e o Estado, para efctuar o lancamento e a arrecadapfro da Contribuicfo devida por obra
pribljca federal ou estadual, cabendo ao Munjofpio percentagem na receita arrecadada.

LlvRO TERclimo
DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

TITUL0 I
DAS DISPOSICOES GHRAIS
Art. 234. A administrapao tributalia sera exercida pela Secretaria de Finangas do
Municipio, de acordo com as atnbui96es definidas peLa legisla9ao tributina.

Parisrafo dnico. Sefao privativas da administracao tributiria todas as funcoes
referentes a langamento, cobranga, restituicao e fiscalizapfro de tributos municipals, aplicaeao de
sang6es por infrap6es a lei tributiria e medidas de educa95o fiscal.

TiruL0 11
DOS CADASTROS, DA FISCALIZACA0 E DAS SANCOES

cApiruI.o I
Dos cADASTRos TRmuTARIos
Sccao I
Da lnscri¢@o e dos Cadastros
Art. 235. Toda pessoa fisica ou juridica, sujeita a obrigapao tributdria, devch
promover a inscric5o mos cadastros fiscais, mesmo que isenta ou imune de tributos, de acordo com as
formalidades exigidas neste C6digo ou em regulamento, ou ainda pelos atos administrativos de
cafater nomativo destinados a complemenfa-los.
Paragrafo tlnico. Os cadastros fiscais da Fazenda Municipal sao compostos:
I -do Cadastro de Produtores de Beus e Serviaps (CPBS), abrangendo:

a) atividades de prodngao;
b) atividades de inddstria;
c) atividades de comercio;

d) atividades de prestapao de servicos;
11 - do Cadastro de Beus lmobiliinos (CABIM);

Ill - do Cadastro dos Devedores da Fazenda Phblica Municipal (CADIM);

IV - de outros cadastros nao compreendidos mos incisos anteriores, necessdrios a
atender ds exigencias do Municipio, com relapao ao poder de policia ou a organizapao dos seas
sewigos.

Secao n
Do Cadastro de Produtores de Bens e Services (CPBS)
Art. 236. Todas as pessoas juridicas ou a estas equiparadas, com ou sem
estabelecimento fixo, que exexpam as atividades contidas no inciso I do pafagrafo rfuco, do art. 242,
habitual ou temporarianente, individualmente ou em sociedade, ficam obrigadas a inscri9ao no
Cadastro de Produtores de Bens e Servicos (CPBS) no municipio de Abalara.
§ 1°. A inscricao a que se refere este artigo sera promovida pelo obrigado na forma
estipulada em regulamento, mos seguintes prazos:

I - ate 30 (trmta) dias ap6s o registro dos atos coustitutivos no 6rgao competente, no
caso de pessoa juridica ou a esta equiparada;
11 - antes do inicjo da atividade, no caso de pessoa fislca.

§ 20. A iuscricao sera efetuada, de oficio, por ato da autoridade fazendalia, ante a
simples coustatap5o da sun inexistencia, sujeitando-se o infrator as penalidades previstas na
lectslapao.

§ 3°. Para efeito de inscricao no CPBS deverao ser anotados todos os dados relativos a
qualificap5o do sujeito passivo que possibilite a realizapao do lan9amento.
Art. 237. As declarap6es prestadas pelo sujeito passivo no ato da iuscri9ao ou da
atualj2agao dos dados cadastrais nao inp]jca em sua acejtagao pela Fazenda Municipal, que as
podera rever a qualquer epoca, independentemente de pr5via ressalva ou comuhicapao.

Pafagrafo inico. A obrigatoriedade da iuscricfro se estende as pessoas fisicas ou
juridicas, independentemente da condi9ao de imunidade, isengao ou nao incidencia.

Art. 238. As pessoas cadastradas no CBPS sfro obrigadas a comunjcar o encerranento
ou a paralisapao da atividade, no prazo e na forma do regulamento.
§ 1°. A iuscricao no CPBS podera ser baixada, de oficio, dentre outras situng6es
previstas na legislapao, na hip6tese de o sujeito passivo deixar de recolher o imposto por mais de 12
(doze) meses consecutivos, ou nao ser encontrade no domicilio fomecido a administra9ao tribufaria
para inscrigao e cadastramento.

§ 2°. A anotagao de encerramento ou paralisaeao de atividade nao extingue debitos
existentes, ainda que venham a ser apurados posteriormente a declarapao do sujeito passivo ou a

Art` 239. Alem dr inscricao e respectivas alterap6es, o contribuinte fica sujeito a

apresentapao de qunisquer declarap6es de dados, meusal ou anunl, rm forma e mos prazos que
dispuser a ]egislacao.

Paragrafo bnico. A Fazenda Municipal podefa promover, periodicamente, a
atunlizapao dos dados cadastrais, med].ante notificapao, fiscalizapao ou convocapfro do sujeito
passivo.

Secao in
Do Cadastro de Dens lmobilif rios (CABIM)
Subse¢ao I
Da Utilizaciio do CABIM
Art. 240. Todos os im6veis situndos no ambito territorial do Municipio de Abaiara, na
zona urbana, em areas urbaniziveis ou loteamentos aprovados pelo Poder Priblico, deverao ser
iuscritos no Cadastro de Bees lmobiliarios (CABIM).

§ 1°. 0 CABIM sera organizado e gerenciado pela Secretaria da Fazenda, na foma
por e]a deflnida, inclusive por meio eletr6njco ou outra foma que a admjhistragao ju]gar adequnda.
§ 2°. 0 pedido de inscricao devefa instmido com os elementos necessinos para o
lancamento do IPTU, tendo sempre como titular o propriethrio, o possuidor, a qunlquer titulo, ou o
titular do dominio htil do imdvel objeto da inscricao, ainda que sejan beneficiados por isencao ou

ninincidencia.
§ 3°. A cada unidade imobilidria autonoma, mos termos da lei civil, caberd uma
inscri9ao, podendo ser reali2ada de oficio ou a pedido do sujeito passivo.

§ 4°. Considera-se unidade inobjljaria o lote, a casa, o apartamento, a sala para fins
comercial, industrial ou profissional e o conjunto de pavilhdes que equipam ffrorica, col6giv, hospital
ou outras atividades.
§ 5°. Deverao ser inscritos no CABIM os im6veis que venham a surgir por
desmembramentos ou remembramentos dos atuais, realizados de oficio ou a pedido do sujeito
passivo, alnda que seus titulares sejam beneficiados por isengao ou imuhidade e nao se sujeitem ao
pagamento do IPTU.
§ 6°. Para a caracterizacao da unidade imobiliaria, devefa ser considerada a situapao
de fate do imdvel, coincidindo ou nao com a descrita no respechvo tltulo de propriedade, dominio ou
posse, ou no cadastro.
§ 7°. A inscri9ao ou alteracao serao feitas de oficio, se constatada qualquer infro¢ao a
legislap5o, aplicando-se ao infrator as penalidades correspondentes.
§ 8°. As construc6es ou edificap6es, ainda que realizadas sem licenga ou em
desobediencia ds normas previstas no Plano Diretor, no C6digo de Obras e Posturas e na Lei de Uso
Ocupapao do Solo do Muhicipio, tanbch serao cadastradas para efeitos dibutarios.

Art. 241. 0 CABIM sera atualizado quando se verificar qualquer alteracao decorrente
de transmissao, a qualquer titu]o, parce]amento, desmembramento, fusao, demarcapao, amp]japao ou
medida judicial definitiva, edificacao, reconstrng5o, reforma, demolicao ou outra alterapfro que
modifique a situapao anterior do im6vel.
Paragrafo hnico. Os responsavejs por loteamentos ficam obrigados a fomecer,
mensalmente, ao Fisco Municipal, relap5o dos lotes que no mss anterior tenham sido alienados
definitivamente ou mediante compromisso de alienapao, a qualquer titulo, indicando a quadra, o lote,

o none e o endereco do comprador, assim como o valor do contrato de compra e de venda, a fim de
ser feita a anotapao do CABIM.
Art. 242. As construc5es ou edificag5es realizadas sem licenga ou em desacordo com
as nomas fiscais, serao inscritas e langadas de oficio para firs de tributapao.

ParigTafo rfuco. A iuscrieao e os efeitos tributalos, no caso deste artigo, nao geram
direitos ao proprietalo ou titular do im6vel e nao excluem do Municipio o direito de promover a
adaptapao da coustrngao ds normas e prescric6es legais, ou a sun demoligao, ben como outras
sanc6es previstas em lei.

Subsecao 11

Do Cancelamento da Inscricao Ilo CABIM
Art. 243. 0 cancelamento de oficio da inscrioao no CABIM sera efetivado mos casos
de remembramento e incorporapao de im6vel ao patrim6nio pdblico para o fim de constrfuir leito de
via ou logradouro pdblico.

Pardgrafo hnico. 0 cancelamento por jmciativa do sujejto passjvo sera procedido em
decorrencia de remembramento, demolieao de edificio com mais de uma uridade imobiliaria, ou em
consequencia de fen6menos fisicos, casos em que, por ocasiao do pedido, deverd ser declarada a
uhidade porventura remanescente.

Secao IV
Do Cadastro de lnadimplentes da Fazenda Pdblica do Municipio (CADIM)
Art. 244. Fica instituido o Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Piiblica Municipal
(CADIM), do Munic{pio de Abaiara.

Art. 245. 0 CADIM de que trata esta Secao tern por finalidade fomecer a
Administrapao Ptiblica informapdes e registros relativos a inadimplencia de obrigap6es, de natureza
tributina ou hao, para com a Fazenda Pdblica municipal.
§ 1°. Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se inadimplentes as pessoas
fisicas oujuridicas enquadradas nas seguintes hip6teses:

I - que tenham debitos inscritos como Divida Ativa deste Municipio;

11 - que possuan d6bitos de qua]quer natureza para com drgaos ou entidades
integrantes da Administrapfro Pthlica municipal, direta, aufarquica, fundacional ou indireta, inclusive
as sociedades de economia mista e empresas ptibljcas;

Ill - que tenham sido declaradas inid6neas para contratar com a Administragao
Phblica municipal, em decorrencia da aplicapao de sancao prevista na legislagfro de licitap6es e
contratos;
IV - denunciadas por pratica de crimes contra a ordem tributdria, mos termos da Lei
Federal n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990;

V - que tenham decretadas contra si medida cautelar fiscal, na forma da Lei Federal n°
8.397, de 6 dejaneiro de 1992;

VI -consideradas deposjtalias infieis de tributos, mos termos da Lei Federal n° 8.866,
de 11 de abril de 1994;

VII - sujeitos passivos que estejan inadinplentes com o cumprimento de obrigapdes
tributinas principal e acess6rias;
VIII - ausencia de prestap5o de contas, exigivel em razao de disposigao legal ou de
clausulas de convenio, acordo ou contrato.
§ 2°` No caso de pessoas juridicas a iuscricao no CADIM estender-se-a aos seus
representantes legals, na forma prevista na legislacfro tnbutaria, aplicando-se-lhes os efeitos previstos
neste C6digo.
Art. 246. As pessoas fisicas ou juridicas, inclusive seus representantes legais, cujos
nomes venham a constar do CADIM ficarao impedidas de:

I - participar de llcitap5es pdblicas realizadas no inbito dos 6rgaos ou entidades
integrantes da Administrapao Pdblica municipal direta, autalquica, fundacional e indireta, inclusive
as socjedades de economia mf sta e empresas pdblicas;
11 - obter certidfro negativa de debitos fiscais e certidfro de regularidade fiscal,

emitidos pela Secrctaria da Fazenda, ben como celebrar conv€hios, ajustes ou contratos que
envolvam o desembolso, a qualquer trfulo, de recursos financeiros;
Ill - gozar de beneficios fiscals condicjonados, incentivos financeiros ou quaisquer
outros beneficios, auxilio ou subvencdes patrocinados pelo Muulcipio;

IV - obter regines especiais de tributapao;

V - obter repasse de valores de convenios ou pagamentos referentes a contratos.

Pafagrafo inico. 0 disposto neste artigo nfro se aplica as operag6es destirmdas a
composicao e regulanzapao das obrigag5es e deveres, objeto de registro no CADIM, sem
desembolso de recursos por parts do drgao ou entidade credora.
Art. 247. Os 6rgaos e entidades municipais suprirao o CADIM de informap6es
necessalias ao seu funcionamento, na forma que dispuser a legislapao.
§ 1°. A inclusao de registro no CADIM devefa ocorrer no prazo de ate 30 (trinta) dias,
contados da inadimplencia, pelas autoridades definidas em regulamento.

§ 2°. Os 6rgaos e entidades da Administrapao Pdblica municipal darao cumprimento
ao disposto neste artigo, utilizando-se, obrigatoriamente, para tanto, dos registros e informap6es
constantes do cadastro instituido por este C6digo.

Art. 248. 0 CADIM contefa, dentre outras, as seguintes informapdes:
I - identificapao do devedor;
11 - data da inclusfro no CADIM;

Ill - dados sobre as raz6es da inclusfro;

IV - 6rgao responsavel pela inclusao.

Art. 249. Os 6rgaos e entidades da Administrapao municipal mantefao registros
detalhados das pendencias inscritas no CADIM, fomecendo infomap5es qunndo solicitadas pe]o
devedor.

Pafagrafo inico. 0 regrstro do devedor no CADIM ficari suspenso nas hip6teses em
que a exigibjlidade da pend6ncia objeto do regstro esteja suspensa, mos termos da lei ou medida
liminarobtidajudicialmente.
Art. 250. Uma vez comprovada a regularizapao da situagao que deu causa a inscricao
no CADIM, o registro correspondente devefa ser excluido no prazo de ate 5 (cinco) dias, pelas
autoridades respousaveis pela inscricao.

Art. 251. Os atos praticados em desacordo com este C6digo, decorrentes de
negligencia, dolo ou fraude contra a Fazenda Ptiblica mun]cipal, acarretarao para o servidor priblico
municipal que lhes der causa, responsabilidade adrfunistrativa, civil e penal.

Art. 252. Compete, privativamente, a Fazenda Municipal a fiscalizapao do
cum mento das normas tributarias e o acompanhamento dos repasses e das transferencjas
constitueionais.
§ 10. A fiscalizapao sera exercida sobre as pessoas naturais, juridicas ou equiparadas,
contribuintes ou nao, inclusive as que gozam de imuhidade ou jsengao.

§ 2°. A fiscalizapao a que se refere este artigo podera estender-se alem dos limites do
Municipio, desde que prevista em convenios celebrados com outros entes ptlblicos.

§ 3°. 0 servidor municipal, o sujeito passivo ou qualquer pessoa pode representar ou
denunciar a autoridade competente, toda apao ou omissao contrina a legislapao tnbutaria que
constitun infrapao.
Secao 11

Das Atribui€6es
Subsapao I
Exibi¢ao de Documentos
Art. 253. As pessoas sujeitas a fiscalizagfro exibirao a autoridade competente, quando
solicitadas, os livros das escritas fiscal e contabil e todos os documentos, inclusive os mantidos em
arquivos magn6ticos ou assemelhados, em uso ou ja arquivados, que forem julgados necessarios a
fiscalizapao, e lhe franquearao os seus estabelecimentos, dep6sitos e dependencjas, ben coma
veiculos, cofres e outros mdveis, a qunlquer hora do dia ou da noite, se a noite os estabelecimentos
estiverem funcionando.
§ 1°. Os livros obrigat6rios de escriturapao confabil e fiscal e os documentos que
deram origem aos lancamentos ne]es efetuados, inc]usjve em mejo magn6tico, serao conservados ate

que ocorra:

I - a decadencia, para cieditos tnbutarios nao coustituidos; ou
11 - a prescricao dos cr6ditos tributdrios coustituidos.

§ 2°. A fiscalizapao podefa reter, para analise fora do estabelecimento do sujeito
passivo, livros, documentos, arquivos magneticos e quaisquer outros elementos vinculados i
obrigapao tributaria, mediante termo de retengfro.

I - os tabeliaes, escrivaes e demals serventudrios de oficio;
11 - as instrfui£6es financeiras;

Ill - os corretores, leiloeiros e despachantes oficials;

IV - os inventariantes;

V - os sindicos, comissarios e liquidatirios;
VI - os contadores e tecnicos em contabilidade;

VII - qualsquer outras entidades ou pessoas que, em razao de seu cargo, oficio,
funcao, miristerio, atividade ou profissao, se relactonem com a obrigapao tributata.
§ 1°. A obrigacfro prevista neste artigo nao abrange a prestacao de informap6es quanto
a fatos sobre os qunis o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razao do cargo,
oficio, fungao, mimsterio, atividade ou profissao.

§ 2°. Sao cousideradas instituic6es financeiras, para os efeitos da legislapao;
I - os bancos de qualquer especie;
11 - distribuidoras de valores mobilidrios;

Ill - corrctoras de cambio e de valores mobiliarios;
IV - sociedades de credito, financiamento e investimentos;
V - sociedades de cr6dito imobilidrio;

VI - administradoras de cart6es de credito ou de d6bito;
VII - sociedades de arrendanento mercantil;
VIII - cooperativas de credito;

K - associap6es de poupan9a e empiestimo;
X -bolsas de valores e de mercadorias e futuros;
XI - entidades de liquidacao e compensapao;

XII - outras sociedades que, em razao da natureza de suas operap6es, assim venham a
ser cousideradas pelo Couselho Monefario Nacional.

§ 3°. As empresas de fomento comerctal ou factoring, para os efeitos desta Lei
Complementar, obedecerao is normas aplicaveis ds institui9des financeins previstas no § 2° deste
artigo.

Art. 255. A administrap5o tnbutina somente podefa examinar infomap5es relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituig6es financeiras, inclusive os
referentes a contas de dep6sitos e aplicap6es financeiras, quando houver procedimento de
fiscalizapao em curso e tais exames sejam considerados indispensaveis.

Parigrafo drico. 0 resultado dos exames, as informap6es e os documentos a que se
refere este artigo serao conservados em sigilo, observada a leSslapao tributrfua.
Art. 256. Sfro obrigados a auxiliar a administracao tnbutina, prestando infomap6es e
esclarecimentos que lhe forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir as disposic6es deste
C6digo, todos os servidores, 6rgaos e entidades da Administrapao Pi]blica municipal.
Art. 257. 0 Municipio podefa celebrar converios com outras pessoas de direito
pdblico ou de direito privado visando a utilizapao de dados e elementos disporiveis mos respectivos
cadastros, observadas as disposic6es previstas no arl. 267, deste C6digo.

Secao in
Dos Procedimentos de Fisca[izacao
Art, 258. A autoridade competente que proceder a qualquer apao de fiscalizapao
lavrara termos circunstanciados, onde consignara as datas inicial e final do periodo fiscalizado e a
relap5o dos livros e documentos a serem exibidos.
§ 1°. Os procedimentos fiscais terao inicio com a lavratura do Termo de Inicio de
Fjscalizapao, do auto de infrapao ou de termo de apreens5o de Hvros ou documentos fiscais ou
coutabeis relativos ds atividades do contribuinte.
§ 2°. A lavratura do Termo a que se refere o § 10 deste artigo, salvo disposicao de lei
em conhario, exclul a espontaneidade do sujeito passivo, sobre as infrapdes verificadas`

§ 3°. Os procedimentos de fiscalizapao serao encerrados com a ]avratura do Termo de
Conclusao de Fiscali2apao, conforme modelo a ser definido pela Administrapao.

Secao IV
Da Competencia para Designar FiscaLizacao
Art. 259. Consideram-se autoridades competentes para designar servidor fazendalio

para promover apao fiscal:
I - o Secretino de Financas;

Ill - Procurador Geral.

Art. 260. 0 Titular da Pasta Fazendaria podefa determinar repetic5o de fisealizapao,
em relapao a urn mesmo fato e pen'odo de tempo simultaneos, enquanto nao atjngido pela decadencia
o direito de a Fazenda Pdblica lancer o cr6dito tributario, na forma definda em regulamento.
§ 10. Na hip6tese de laneamento de ciedito tributirio atraves de auto de infrapfro
julgado nulo por vicio formal, nfro se considera repeticao de fiscalizapao, a realizapao de nova apao
fiscal visando coustituir o credito tributario objeto do auto de infrapao nulo.

§ 2°. A competencia a que se refere o art. 259 deste C6digo, nao depende de ordem
hierirquica entre as pessoas ali designadas, para ser exercida.

Se€ao V
Da Omjssao de Receita
Art. 261. Configura omissao de receita, caracterizando-se como fato gerador, a
ocorfencia dos seguintes fatos:

I - suprimento de caixa sem comprovapao da origem do numerato;
11 - saldo credor de calxa, apresentado na escriturapao ou apurado na acao fiscal, a|x}s
inclusfro de prestapdes ndo declaradas, assim como a manutengao no passivo de obrigap6es ja pagas
ou inexj stentes;

Ill - diferenca apurada pelo cotejo entre os servigos registrados e o valor dos servicos
efetivamente prestados ou atraves do confronto entre os reglstros confabil e fiscal;

IV - montante da receita liquida inferior ao custo dos servicos prestados no periodo
analisado;

V - deficit financeiro resultante do confronto entre o saldo das disponibilidades no
ihicio do periodo fiscalizado, acrescidos dos ingressos de numeralios e deduzidos os desembolsos e o
saldo final das dispohibilidades, considerando-se, ainda, os gastos indispensiveis a manutengao do
estabelecimento, mesmo que nfro escrituradas;

VI - diferenca apurada no confronto do movimento dialo do caixa com os valores
registrados mos arquivos magn6ticos dos equipamentos utilizados pelo contribuinte e com o total dos
documentos fiscais emitidos.

I - nao exibir a fiscalizapao os livros e documentos a que se refere o art. 253, deste
C6digo;

11 - impedir o acesso da autoridade fiscal as dependencias do estabelecimento ou ao
sistema informatizado que contenha infomap6es necessdrias para conclusao dos trabalhos de
fiscalizapao; ou
Ill - dificultar ou embarapar a realizapao da fiscalizacao.

Pafagrafo thco. A autoridade administrativa podefa requishar o auxilio da forca
ptiblica federal, estadual ou municipal, quando vitima de embarapo a apfro fiscal ou desacato no
exercicio de suas fung5es, ou quando necessario a efctivacfro de medida prevista na legislapao
tribufaria.

Secao VA
Da Apreensao de Dorumentos Fiscais
Art. 263. Poderao ser apreendidos livros e documentos fiscais ou nao fiscais existentes
em poder do sujeito passivo ou de terceiros, que se encontrem em situapfro irregular ou que
coustitunm prova de infrapfro da lei tnbutina.
§ 1°. A apreensao pode, inclusive, compreender equipamentos e bens, desde que
fagam prova de fraude, simulapao, adulteragao ou falsificapao.

§ 2°. Havendo prova ou fundada suspeita de que os documentos ou bens se encontrem
em local diverso do domicilio do sujeito passivo, sera solicitada a busca e a apreensao judicial, sem
prejuizo da adapao das medidas necessarias para evitar a sua remapao clandestina.
§ 3°. Devem, tambem, ser apreendidos os documentos fiscals do sujeito passjvo que
tenha encerrado as suas atividades ou cujo prazo de vaLidade tenha expirado.

Secao VIII
Do Regime es|)ecial de Fisca[iza€ao e Contl.o]e
Art. 264. 0 Regime Especial de Fiscalizapao e Controle, sem prejuizo da aplicapao de

penalidades cabiveis, compreenderd o seguinte :
I - execucao judicial, pelo 6rgfro competente, em carater prioritdrio, de todos os
creditos tributinos ;
11 - fixapao de prazo especial e sumario para recolhimento do tributo devido;
Ill -cancelamento de todos os beneficios fiscais que goze o sujeito passivo;

estabelecimento ou fora dele, a qualquer hora do dia e da noite, durante o periodo fixado no ato que
instituir o Regime Especial.
Art. 265. Podefa ser sujeito ao Regime Especial a que se refere o art. 264, o sujeito
passivo que:

I - deixar de reco]her, no todo ou em parte:

a) por 03 (rfes) meses conseculvos, o tributo relativo ds suas prestap6es; ou
b) credito tributato inscrito na dr'vida ativa do Munic]'pio.
11 - der causa a existencia de 02 (duas) ou mais denincias a admrfustrapao fazendaria,
relativas a pfatica de irregularidades pelo denunciado, confirmadas mediante diligencias fiscais;

Ill - atrasar o recolhimento referente ao parcelamento de creditos tributarios;
IV - praticar infrapdes da mesma natureza, reiteradamente por mais de 02 (duns)
vezes, no pen'odo de 12 (doze) meses, com a respechva lavratura de auto de infrapao;

V - deixar, na foma e mos prazos regulamentares, de entregar a administrapao
fazendina, declarapdes a que esteja obrigado, por periodo, a partir do terceiro mss;
VI - embarapar a fiscaliza95o;

VII- incidir em conduta que euseje representapao criminal, mos temos da legislacao
que rege os crimes contra a ordem tributdrja; ou

VIII - tenha praticado outras jrregularidades contra a adm]histra¢o fazendiria.
Pafagrafo tinico - 0 Regrme Especial de Fiscalizapao e Controle previsto neste artigo
podefa ser estendido aos demais estabelecimentos dr empresa.

Se¢ao IX
Do Sigilo Fiscal
Art. 266. Sem prejuizo do disposto na legislapfro penal, e vedada a divulgacao, por

parte da administrapao fazendaria ou de seus servidores, de informapdes obtidas em razao de oficio
sobre a situacao econ6mica ou flnanceira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o
estado de seus neg6cios ou atividades.
§ 10. Excetuam-se do disposto neste artigo:

11 - solicitap6es de autoridade admihistrativa no interesse da Administragao Phblica,
desde que seja comprovada a instauracao regular de processo admihistrativo, no 6rgao ou na
entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passjvo a que se refere a informacao, por

pratica de infrapfro administrativa.

§ 2°. 0 intercfmbio de infomapao sidrlosa, no ambito da Administracao Ptiblica, sera
rcalizado mediante processo regularmente iustaurado, e a entrega sera fejta pessoalmente a
autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferencia e assegure a preservap5o do
si8jlo.

§ 3°. Nfo e vedada a divulgapao de informap6es relativas a:
I - representap6es fiscals para fins penals;
11 - inscric5es na Divida Ativa da Fazenda Piibljca; ou

Ill - parcelamento.

Art. 267. A Fazenda Municipal podefa prestar mutun assistencia para as atividades da
administra9ao tributaria e permutar infomaedes com a Uniao, os Estados e outros Muhicipios, na
fomia estabelecida por lei nacional ou convenio.

Sec5o X

Da Proibicao de Contratar com o Municl'pio
Art. 268. As pessoas fisicas, juridicas ou a elas equiparadas ficam impedidas de
contratar, a qualquer titulo, com a admihistrapao pbblica, direta e indireta, do Municipio de Abalara,
quando tiverem quaisquer d6bitos tribufarios cuja exigibilidade nao esteja suspensa.

Pafagrafo thico. As pessoas referidas no caput deste artigo, nao poder5o receber
cieditos ou quaisquer recursos do Municipio, nem participar de qualquer modalidade de licitacao ou
celebrar contratos.

cApiruLO in
DAS INFRAC6ES E PENALIDADES
Secao I
Das Disposic6es Gerais
Art. 269. Constitui infrapao toda apao ou omissao contrina as disposic6es da
legislapao tributdria municipal.
§ 1°. Sera considerado infrotor todo aquele que cometer, ordenar, constranger ou
auxiliar alguem, no todo ou em parte, na pratica da infrapao e, alnda, o servidor municipal no
exercicio funcional que, tendo conhecimento da infrapao, deixar de denunciar, ou no exercicio da

§ 2°. Se a infrapao resultar de cunprimento de ordem recebida de superior
hiefarqulco, ficard este, solidariamente, responsavel com o infrator.
Art. 270. Sfro penalidades apliedveis separadas ou cumulativamente, sem prejuizo das
cominadas pela legislapao penal:
I - a multa;

11 - a perda de desconto ou dedap6es;
Ill - a cassapao dos beneficios fiscals;

IV - a cassap5o de regime especial para pagamento, emissao de documentos fiscais ou
escriturapao de livros fiscais;
V - suspensfro ou cassapao da inscric5o municipal.
Secao 11

Da Reducao dan Penalidades
Art. 271. As multas aphcadas por infragdes a legislapao tributhria sofrerao as
seguintes redng5es, quando pagas com o principal, se houver:

I - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo efetuar o paganento do d5bjto no prazo

previsto para defesa;
11 - 20% (vinte por cento), se desistir do recurso voluntino e efetuar o pagamento do
debito no prazo previsto para sua interposi9ao;

Ill - 20% (vinte por cento), se efctuar o pagamento do d6bito antes da iuscricao na
Divida Ativa.

Paragrafo iinico. Ocorrendo o pagamento na foma prevista neste artigo, o processo
sera arquivado e o credito tributino extinto.

cApiruLO IV
DA Di`rmA ATlvA E DA cHRTIDAo NEGATlvA
Sapao I
Da constituicao Da Divida Ativa

Art. 272. Constitul Divida Ativa do Mulcipio, de natureza tributhria e naotributina, a
proveniente de tributos e multas de qualquer natureza, decorrentes de quaisquer infrap6es a
legislapao, regularmente inscrita na reparticao administrativa competente, depois de esgotado o prazo
fixado para pagamento.

Paragrafo hnico. E facultado a admihistrapao tribufaria proceder a cobranga amigavel
do credito tributino vencido e nfro pago, enquanto nfro for iniciada a execu9fro judicial.
Art. 273. A divida ativa regulamente jnscrita goza da presun9ao de certeza e ljquidez
e ten o efeito de prova pie-coustituida.
§ 1°. A presungao, a que se refere este artigo, e relativa e pods ser elidida por prova
inequivoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

§ 2°. A fluencja de juros de mora e a aplicapao de indices de atualizapao monetiria
nao excluem a liquidez do credito,
Sapao 11

Da lnscricao na Divida Ativa
Art. 274. A inscrig5o na Divfda Ativa municipal e a expedicao das certiddes podelao
ser feitas, manunlmente, mecahicamente ou atrav6s de meios eletrdnicos, com a utilizagao de fichas e
relapdes em folhas soltas, a crit6rio e controle da Admiristrapao, desde que atendan aos requisitos
para iuscrieao.

Pafagrafo inico. Os debitos de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, sem
prejuizo da respectiva liquidez e certeza, dever5o ser inscritos em Divida Ativa, em ate 30 (trinta)
dias ap6s a notificapao de lancamento, vencido o prazo sem que haja o respectivo pagamento ou
contestapao, administrativa ou j ndicial.

Art. 275. 0 termo de inscricao na Divida Ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicard:

I - o none e o endereco do devedor e, sendo o caso, os dos corresponsfveis;
11 - o valor do principal devido e os respectivos acfescimos legais;

lil - a origem e a natureza do cfedito, especificando sua fundamentapao legal;
IV - a data de iuscricao na Divida Ativa;
V - o exercicio ou o periodo de referencia do cr6dito;

VI - o ninero do processo administrativo do qual se origma o cfedito, se for o caso.
§ 1°. A omissfro de qualquer dos requisitos previstos mos incisos deste artigo ou o erro

a eles relativos sao causas de nulidade da inscrigao e do processo de cobranga, mas a nulidade poded
ser sanada ate decisao de primeira iustfrocia, mediante substituicao da cer(idao nula.

Art. 276. Os servidores municipais, inclusive os procuradores do Muricipio, sob pena
de responsabilidade, adotarao providencias e praticarao os atos que forem necessatos para
jnterrupgao da prescrigao dos creditos tributaljos da Fazenda munjofpal.

Pafagrafo inico. Sempre que transitar em julgado qunlquer sentenga considerando
improcedente ou parcialmente procedente, a execngao fiscal, o procurador responsavel pela execucao
providenciari a balxa da inscricao do debito na Divida Ativa correspondente.
Art. 277. A cobranga da Divida Ativa do Municipio sera procedida por via
administrativa ou j udicial.
§ 1°. Na cobranca dos creditos tributarios iuscritos em Divida Ativa, a administrapao
fazendalia podefa estabelecer regras de parcelamento, fixando os valores minimos para pagamento
mensal, conforme o tributo, para pessoas fisicas e juridicas.

§ 2°. 0 nfro recolhimento de 3 (rfes) parcehas, cousecutivas ou nao, referidas no
paragrafo anterior, tomara sem efeito o parcelamento concedido, vencendo o debito em uma `inica
parcela, acrescido dos encargos legais.

Art. 278. 0 Poder Executivo podefa enviar para protesto as certid6es de divida ativa
dos creditos tributanos e nao thbutdrios, previamente analisados pela Procuradoria Geral do
Municipio.
§ 1°. Os efeitos do protesto alcangafao os respons5veis tribufarios, nos temos do art.
135 do Cddigo Tributdrio Nacional.

§ 2°. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convehios com os oficiais de protesto
de titulos e outros docunentos de divida, dispondo sobre as condi96es para a realizapao dos protestos
de que trata este artigo.

§ 3°. 0 protesto devefa ser precedido de prevla notificapao ao sujeito passivo, feita
pela Procuradoria Geral do Municipio, comunicando a irregularidade e fixando prazo para que o
jnteressado possa sanar a irregularidade.
§ 4°. Se nao for fixado outro prazo para atendimento do disposto no caput deste artigo,
este see de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciencia da notificapfro.
Art. 279. Os creditos tributarios a que se refere o art. 278, depois de iuscritos na
IHvida Ativa do Mumcipio poderao, ainda, serem inscritos no Servigo de Assessoria e Sociedade
Arfenima (SERASA) ou no Serviap de Protecao ao Cledito (SPC), ou em outras iustituicdes que
tenham a mesma finalidade, pela Procuradoria Geral do Muhicipio.

Se¢ao HI
Das Certid6es Negativas

Art. 280. E assegurado a pessoa fisica, juridica ou a esta equiparada o direito de obter
certidao negativa acerca de sue situngao financeira, tributala ou hao, independentemente do

pagamento de qun]quer taxa.

§ 1° A certidao a que se refere o caput deste artigo faz prova de quitapao de tributos,
multas ou outros creditos de titularidade do Municipio e sera expedida a vista de requerimento do
interessado, que contenha todas as infomap6es exigidas pelo Fisco.
§ 2°. Ten os mesmos efeitos prev]-stos neste artigo a certidao de que conste a
existencia de creditos nfro vencidos, em curso de cobranga executiva em que tenha sido efctivada a
penhora, ou cuja exjgibilidade esteja suspensa.
Art. 281. Sem a prova por certidao negativa, por declaragao de nao incidencia, isengao
ou reconhecimellto de imunidede, com relapao aos tributos ou a qualsquer outros Onus relativos ao
in6vel, os escrivaes, tabelibes e oficiais de registros nao poderao lavrar, inscrever, transcrever ou
averbar quaisquer atos ou contratos relativos a im6veis.

Art. 282. A certidfro negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a
Fazenda Muhicjpal, responsabjliza pessoalmente o servidor que a expedir, pe]o credito tributato.
§ 1°. 0 disposto nests artigo nao exclui a responsabilidade criminal e funcional do
agente, que no caso couber.

§ 20. A expedicao de certidfro negativa nao exclui o direito de a Fazenda Municipal
exigir, a qualquer tempo, os creditos a vencer e os que venham a seT apurados.

LIVR0 QUARTO
D0 PROCESS0 ADMINISTRATIVO TRIBUTARI0 E DA CONSULTA

TiruLo I
Do pRocnsso ADMINlsTRATrvo TRIBUTARIo (PAT)

cApiruLO I
DO PROCHSS0 ADMINISTRATIV0
Secao I
Do lnfcio do Procedimento
Art. 283. 0 procedimento fiscal tera iulcio com:

I - a notificapao do lan9amento nas formas previstas neste C6digo, inclusive lavratura
de auto de infrap5o;
11 - a intimagiv, a qunlquer titulo, ou a comunicapao de seu inicio;

Ill - lavratura do Temo de Inicio de Fiscalizacao;

§ 10. Na hipdtese da intimapao a que se refere o inciso 11, deste artigo, o sujeito
passivo podera, no prazo nela assinalado, adimpljr suas obrigac6es tribufarias, hjp6tese em qLle nao

se configura inicio de procedimento fiscal, aplicando-se, neste caso, a espontaneidade prevista no art.
45, caput, deste C6digo.
§ 2°. o processo adminjstrativo tributato (PAT) instaura-se pela impugnap5o a
exigencia do credito tributirio, langado pela autoridade fazendalia.

Secao n
Do Auto de lnfracao
Art. 284. Verificada infrapao a dispositivo deste C6digo, lavrar-se-a o auto de infrapao
correspondente.

Paragrafo hnico. 0 auto de infrapao a que se refere este artigo, preenchido todos os
seus canpos, sera lavrado em 3 (tres) vias, com a seguinte destinapao:
I . |a via: sujeito passivo;
11 - 2@ via: processo; e

Ill - 3a via: arquivo da reparticao.

Art. 285. 0 auto de infrapao, redigido com clareza e sem entrelinhas, sera numerado e
emitido por meio de sistema eletr6nico de processamento de dados ou manunlmente, na forum
prevjsta na legjslapao, e conteri, no minino, os seguintes e]ementos..

I - ndmero do auto de infrocao;
11 -rfumero e data de emissao do ato designat6rio da apao fiscal, quando for o caso;
Ill - jdentificapfro da autoridade designante;

IV - momento da lavratura, assinalando a hora. o dia, o mss e o ano da autuapao;

V - periodo fiscalizado;
VI - identificapfro do autuado, com o registro do nome, firma ou razao social,
1ocalidade, iuscric5es no CNPJ, CPBS, RG, CPF, qundo for o caso;

VIII - valor total do ciedito thbutirio devido, inclusive com indica9ao da base de
calculo, quando for o caso, discriminado por tributos ou multa, bern como os meses e exercicios a

que se refere;
IX - prazo em que o credito tributalo podefa ser recolhido com multa reduzida;
X - indicapfro expressa dos dispositivos legais e regulanientares infringidos e dos que
cominem a respectiva pena pecunidria;

XI - assirmtura e identificapao funcional da autoridade fazendaria autuante; e
XII - assinatura do sujeito passivo, seu mandatario ou preposto.
Art. 286. A ciencia do auto de infracao podefa ser firmada pelo autuado, no prdprio
auto de infrapao, ou per outra foma prevista na legislagao.
§ 1°. Sempre que necessdrio, deverao ser prestadas "Informap6es Complementares ao
Auto de Infrapfro" e anexadas a mesma, todos os documentos, pap6is, livros, e arquivos eletr6nicos,
com a indicagao dos meses e exercfcios a que se refere a acao fiscal, os quals nao tenham sido
mencionados no auto de infrapao.

§ 2°. A assinatura do autundo nao importa em confissao, nem a sun falta ou recusa em
nulidade do auto ou agravamento da infrapao.
§ 3°. As omiss6es ou incorrec6es do auto de infrapao nao o invalidam, quando do
processo constem elementos para a deteminapao da infrapao e a identifica9ao do infrator.

Secao Ill
DaNotirlca€ao
Art. 287. 0 autuado sera notificado da lavratura do auto de infragao:

I - pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega de c6pia do auto de infrogao ao
prdprio autuado, seu representante, mandatario ou preposto, contra assinatura-recibo ou a mengao da
circunstincia de que o mesmo nao pode ou se recusa a assinar;
11 - por carta, com aviso de recebimento (AR), acompanhada de cdpia do auto de

infrapao;

Ill - por meio de correio eletr6nico, na foma disposta na legislapao;
IV - por edital, publicado em 6rgao do Municipio ou afixado em local phblico, qunndo
nao realizada na forma prevista mos incisos anteriores.
§ 1°. A notificapao feita mos temos dos incisos I e 11 nao exige ordem de preferfencia.

§ 2°. A notificapao por edital sera efetuada quando nao for possivel notiflcar o sujeito
passivo pelas fomas constantes mos incisos I, 11 ou Ill, deste artigo, ou quando este encontrar-se em
local incerto e nao sabido.

Art. 288. Nenhum auto de infrapao sera arquivado, nem cancelada a multa por
infrap6es sem que seja submetido a apreciapfro do 6rgao julgador.

Segivo IV

Da Primeira Instancia Administrativa
Subsecao I
Da Impugnacao
Art. 289. 0 sujeito passivo da obrigapao tribufaria poderi impugnar a exigencia fiscal
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciencia da lavratura do auto de infrapao, mediante
defesa escrita, alegando, de uma s6 vez, toda materia que entender thtil e juntando os documentos
comprobatorios das raz5es apresentadas.
§ 1°. A impugnap5o da exigencia fiscal mencjonara:

I -a autoridade julgadora a quem 6 dirigida;

11 - a qualificacao do interessado, o ninero do conthbuinte no cadastro respectivo e o
endereap para a notif[capao;
Ill - os dados do im6vel ou a descrigfro das atividades exercidas e o periodo a que se
refere o tributo impugnado;

IV - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

V - as diligencjas que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, desde que
justificadas as sLias raz6es.

§ 2°. Caso o sujeito passivo solicite realizapao de pericia, deve formular os quesitos

que pretende ver respondidos na prdpria impugnapao e. querendo, indicar assistente para acompanhar
a reaLizacao dos trabalhos.
§ 3°. A impugnapfro tefa efeito suspensivo da cobran9a do credito tributino e
instaurari a fase contradit6ria do procedimento.
§ 4°. Findo o prazo sem apresentapao da impugnap5o, sera lavrado o termo de revelia
pelo setor competente, para os efeitos do disposto pafagrafo dnico do art. 274, deste Cbdigo.

Art. 290. A reclamapao 6 cabivel quando o langamento for efetundo de oficio, atraves
de notificacao, sem imposicao de penalidade pecuniina.

Pardgrafo inico. Aplica-se, no que couber, a reclama¢o, as disposic6es processuais
aplichveis a impugnapao.
Subse¢ao HI
Do Julgamento em Primeira lnstancia
Art. 291. 0 julgamento em primeira iustancia administrativa sera de natureza
monocratiea e proferida por servidor, lotado na Secretaria de Finaneas, designado para este fin.

§ 1°. 0 chefe do setor onde se fomalizar o processo administrativo- tributino, antes
do encaminhamento do processo para julgamento em primeira iustfrocia, deveri adotar as
providencias prelininares, objetivando sanar as inegularidades passiveis de reparapao.
§ 2°. 0 julgador de primeira instancia administrativa deteminarA, de oficio, ou a
requerimento do sujeito passivo, a realizapfro das diligencias ou pericias que entender necessarias,
fixando-]he o prazo, e indeferiri as que considerar prescindiveis, lmpraticaveis ou meramente
protelat6rias.

§ 30. Quande for deteminada a rcalizapao de pericia, deverao ser formulados os
quesitos que serao respondidos pelo encarregado da realiza9fro do trabalho pericial.
§ 4°. Concluso o processo, a autoridade admfnistrativa prolatat o julgamento no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, resolvendo todas as quest6es debatidas e pronunciando a
procedencia, improcedencia, nulidade ou extincao do mesmo.
§ 5°. 0 julgador de primeira jnstfrocia sera nomeado por ato do Secretdrio de Hnancas
e sera remunerado por fungao gratificada ou cargo em comissao.

Sapao V
Da Segunda lnstancia Administrativa
Art. 292. Das decis6es proferidas em primeira iustincia caberao recursos para a
segunda instincia administrativa na forma prevista neste C6djgo.
§ I °. Os recursos cabiveis contra a decis5o de primeira instincia sao:

I - recurso voluntario, utilizndo pelo sujeito passivo, no prazo de 20 (vinte) dias, a
contar da ciencia da decisao a ele desfavoravel proferida em primeira iustincia;

11 -recurso de oficio, obrigatoriamente interposto pelo julgador de primeira instincia,

§ 2°. Fica dispensada a interposicao do lecurso de oflcio a que se refere o incjso 11 do

pafagrafo anterior, na hip6tese de o montante do ciedito tributino a ser reexaminado ser inferior a
I.000 (nil) UFIRMs.
§ 3°. 0 Procedimento Admiristrativo Tributdrio - PAT - see julgado em segunda
iustancia administrativa, pelo Secretalo de Finances, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
§ 4°. Na hip6tese de ser solicitada a realizapao de pericia ou diligencia no curso do
julgainento da segunda instancia, aplica-se o prazo previsto no inciso I do § I ° deste ardgo.

Sapao VI
Dos Decis6es
Art. 293. As decisdes de primeira e segunda instancia administrativas deverao ser
claras e precisas e conter, no mirimo, os seguintes e]ementos:

I - relatcho, onde sfro mencionados os atos formadores do processo e a sintese do

procedimento de fiscalizapao efetuado;
11 - os fundamentos de fato e de direito que amparam a decisao;
Ill - a indicacao dos dispositivos legais aplicaveis ao processo; e

IV - o credito tribufario devido, discriminando as multas e os thbutos que o

constituen.
Art. 294. As decis6es a que se refere o art. 293, quando defmitivas, se o ciedito
tribufario nfro for quitado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciencia do julgamento,
deverao ser encamjnhadas ao setor de Divida Ativa para a competente inscrigao e execugao fiscal.
§ 1°. As decis5es sao definitivas, quando:

I - em pnmeira jnstancia, nao houver a intelposi95o do recul.so voluntato no prazo
legal, com a consequente lavratura do termo de revelia;
11 - em segunda instincia, ap6s a notificacao do sujeito passivo.

§ 2°. A notificapao do julgamento em primeira ou segunda iustancia far-se-a na forma
prevista no art. 287, deste C6digo.
Se¢ao VI
Das Nulidades
Art. 295. Sao absolutamente nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou
impedida, ou com preteri¢ao de qunlquer das garantias prcoessunis coustitucionais, devendo a
ulidade ser declarada de oficio pela autoridade julgadora.

§ 1°. Para os efeitos deste artigo, cousidera-se autoridade incompeteute aquela a quem
a legislapao nfo corfere atnbulg5es para a pratiea do ato e autoridade impedida aque]a que, embora a
legislap5o The confira originalmente competencia para a pratica do ate, esteja eventualmente
impossibilitada de pratica-lo, quer por afastamento das fun96es ou do cargo, quer por
extemporaneidade do ate praticado ou vedapao legal.

§ 2°. A participapao de autoridade incompetente ou impedida nfro dafa causa a
nulidade do ato por ela praticado, desde que dele participe urna autoridade com competencia plena e
no efetivo exercicio de suas fung6es.

§ 3°. Nenhum ato sera declarado nulo, se da nulidade nfo resultar prejuizo para as
partes.

§ 4°. Nao se tratando de nulidade absoluta, considera-se sanada se a parte a quem
aproveite deixar de argui-la na primeira ocasiao em que se manifestar no processo.

Sapao VII
Da Restituieao
Art. 296. Os tributos municipais, as penalidades pecuniarias e seus aciescimos legais,
ben como as atualizap6es monetalias oriundas de autos de infrapao e notificap6es tidos como
indevidamente recolhidos ao Eririo Municipal poderao ser restituldos, no todo ou em parte, a
requerimento do interessado.
§ 1°. A restituigao podefa ser efetunda em moeda corrente, na impossibilidade da
realizapao de compensapao do valor a ser restitufdo com creditos tributdrios lancados contra o sujeito
passivo.

§ 2°. Aplicam-se ao procedimento de restrfuicao as disposig6es constantes deste
Cddigo que regem o processo administrativo tributalio, devendo o processo ser apreciado em
instincia inica, pelo Secretdrio de Finangas.

SECAO VIII
DA EXECUCAO DAS DECISOES FISCAIS
Art. 297. As decis6es definitivas serao cumpridas:

I - pela notificapao do contribuinte e quando for o caso tambem do seu fiador para no
prazo de 10 (dez) dias satisfazer o pagamento do valor da condenagao;
11 - pela notificagao do contribuinte para vir receber indevidamente recolhida como
tnbuto, sus aciescimos legais e multas;
Ill - pela notificapfro do contribuinte para vir receber ou quando for o caso pagar no
prazo de 10 (dez) dias, a diferenga entre:

a) o valor da condenapfro e a importfrocia depositada em garanda de instancia;

b) o valor da condenapao e o produto da venda dos titulos caucionados, quando nfro
satisfeito o pagamento no prazo legal;

IV - pela liberapao dos bens mercadorias ou documentos apreendidos ou deposhados,
ou pela restituicao do produto de sua venda, se tiver havido alienapao, ou do seu valor de mercado se
houver ocorrido doapao;
V- pela jmediata inscric5o como divida ativa e remessa da certidao para cobranga
judicial dos debitos a que se referem os incisos I e Ill deste artigo, se nfro tiverem sido pagos no
prazo estabelecido.

TITUL0 11
DA CONSULTA
CApf TULO 11
DA CONSULTA E SEUS EFEITOS
Sapao I
Dos Procedimentos da Consulta
Art. 298. 0 sujeito passivo podefa formular, em none prdprio, cousulta sobre
situap6es concretas e determinadas, quanto a intexpretapao e aplicagao da legislapao tributin.a
municipal, por ped9ao escrita, ao Secretato de Finangas do Municipio.
Pafagrafo dnico. Os 6rgaos da Adminstrap5o Piiblica, os sindicatos e as entidades
representativas de atividades econ6micas ou profissionais tambem poderao formular consulta.

Art. 299. A mahifestap5o da administrapao tribufaria na consulta aproveita
exclusivamente ao consulente, vinculando-o rel ativamente a materia consultada.
§ I °. A observincia, pelo consulente, da resposta dada a consulta, exime-o de qualquer
penalidade e exonera-o do pagamento do tnbuto cousiderado indevido, enquanto prevalecer o
entendimento nela consubstanciado e nao houver modificapao na legislapao sobre a qual se amparou
a resposta.
§ 2°. Enquanto nao solucionada a cousulta, nenhum procedimento fiscal sera ihiciado
contra o contribuinte em relapfro a materia consultada.

Art. 300. A consulta nao suspende o prazo para recolhimento do tributo, nem elide a
incidencia dos acrfescimos legais, quando o tnbuto for pago fora dos prazos estabelecidos na
letislapao.

ATt. 301. Nao produrird qualquer efeito, nem sera conhecida, a cousulta formulada em
desacordo com a legislapao, e que:

I - sejam meramente protelat6rias, assim entendidas as que versem sobre dispositivos
cLaros da legislacao tribut5ria, ou sobre tese de direito ja resoLvida por decisao administrativa ou
judicial, definitiva ou passada em julgado;
11 - n5o descrevam completa e exatamente a situapfro de fato;

Ill - fomuladas por quem, a data de sua apresentapao, esteja sob apao fiscal,
notificado de Lan¢amento, de auto de infrapao ou termo de apreensao, ou citado para ae5o judicial de
natureza tribufaria, relativamente a materia consultada.

Seeso in
Da Solu€ao da Consulta
Art. 302. 0 Secretalo de Ffnancas darn solugfro a consulta no prazo de ate 30 (trinta)
dias, contados da data da sua apresentapao.
§ 1°. Do despacho prolatado em processo de cousulta, somente cabefa recurso quando
houver fato novo ou a resposta dada for contraria a lei ou divergente de outra sobre a mesma materia.

§ 20. Nao atendida pelo sujeito passivo solicha9ao ou exjgencia a cumprir, feita pela
autoridade, o processo sera arquivado, decorrido o prazo de 20 (vinte) dias.

Art. 303. 0 Secretino de Finaneas, ao homologar a solng5o dada a consulta, fixafa ao
sujeito passjvo prazo de 20 (vinte) dias, para o cumprlmento de eventual obrigae5o tributaria,
principal ou acess6ria, sem prejuizo da aplicap5o das penalidades cabiveis.

Pafagrafo dnico. A resposta a cousulta sera vinculante para a Admiristrapao, salvo se
obtida mediante elementos inexatos, fomecidos pelo consulente.

TfroLO in
DAS DEMAIS NORMAS CONCERENTES A ADMINISTRACA0 TRIBUTARIA

cApfroLO I
DAS NORMAS GERAIS
Art. 304. Os prazos fixados neste C6digo serao continuos, excluindo-se, na sua
contagem, o dia do inicio e incluindo-se o dia do vencimento.

Paragrafo dnico. Os prazos s6 se iniciain ou vencem em dia de expediente normal, na
reparticfro em que tenha curso o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 305. Os processos admihistrativos tributinos relativos a fatos que constituam
indicios de c mes contra a ordem tributaria, tipificados na Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
serao j u]gados pri oritari am ente.

Art. 306 0 reconhecimento da nao incidencia ou imuhidade e o beneficio da isencao
tributaria deverao ser requeridos, pelo interessado, na forma da legislapao e somente produzirao
efeitos ap6s serem outorgados ou reconhecidos pela autoridade competente para analise do pleito.
§ 1°. A concessao ou reconhecimento dos beneficios, a que se refere o caput deste
artigo, flea condicionado a que o interessado esteja adimplente com o Fisco Muricipal, em relapfro
ao cumprimento de suas obrigap6es tributatas e somente produzirao efeitos juridicos a partir de sua
concessao ou reconhecimento, conforme o caso.

§ 2°. Os beneficiarios, a que se refere este artigo, deverao a cada 02 (dois) anos, ate o
ultimo dia dtil de cada exerctcio, comprovar perante a Administrapao Fazendaria que preenchem os
requisites para continuarem mantendo sua condigao de isentos, de nao incidencia ou imunidade,
conforme o caso.
§ 3°. A nao comprovapfro dos requisitos, por parte do beneficiato, no prazo
estabelecido no § 2° deste artigo, implica na perda do beneficio, a partir do exercicio subsequente, ate

que comprove que satisfaz as condic6es para sua fruigao.

CApiTULO 11
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 307. 0 credito tributino, incluido o principal, os juros, as multas moratorias e as
demals penalidades, ben como todos os demals valores utilizados como base de calculo ou

::feerrcef::??cdoemca±ueL°nadeva:#:Sd:uindfc¥£Lfp¥edgeoss::rac°onas:::o¢°#i?oneE¥+::nt(err,SAC.#
acumulado mos tiltimos 12 (doze) meses, calculado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

(IBGE), ou outro que venha a substitui-lo, a ser divulgado em ato da autoridade administrativa,
editado em janeiro de cada exercicio.
Art. 308. 0 municipio institulfa, por lei municipal, a Unidade Fiscal de Referfencia do

Muhicipio de Abaiara (UFIRM), que sera adotada como parinetro para calculo de tributos, bern
como aplicap5o de penalidades pecunialias.
Art. 309. Os debitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza,
proveniente de impontualidade mos respectivos pagamentos, serao inscritos em Divida Ativa e
atunlizados monetariamente, na forma do art. 307, deste C6digo.
Art. 310. Fica o Prefeito Municipal autorizado a instituir precos phblicos, atraves de
decreto, para obter o ressarcimento do fomecimento de bens ou mercadorias de natureza comercial
ou industrial, da ooupapao de espacos em pledios, pracas, vies ou logradouros ptiblicos, ou de sun
atuap5o na organizapao e na explorapao de atividades econ6micas.

§ 1°. A fixapao dos pregos tefa por base o custo unitato do fomecimento dos bens ou
mercadorias, ou o valor estimado da area ocupada.
§ 2°. Qunndo nao for possfvel a obteng5o do custo unitalo, para fixapfro do preap
serao considerados o custo total da atividade, verificado no hltimo exercicio, e a flutuapao mos pregos
de aquisigao dos iusumos,

§ 3°. 0 custo total compreendefa o custo de producao, manutengao e administrapao,
quando for o caso, e de igual modo, as reservas para recuperapao ou manutengao do equipanento e
expansfro da atividade L

Art. 311. A Certidfro Negativa de Debitos Municipal tern validade de 90 (noventa)
dias, contados da emissao.

Art. 312. Esta Lei Complementar entrafa em vigor noventa dias ap6s a sua aprovapao
e mediante publicacao, revogadas as disposig6es em contrario.

Paco da Prefeitura Munic].pal de Abaiara/CE, em 15 de dezembro de 2021 .
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ANEX0 I
ALiQUOTAS DO "POSTO SOBRE SERVCOS DE QUALQUER NATUREZA

assQN)
TABELA A
LIQUOT

ODlco escrigao do serviap
1
I.01
I. 02

Servicos de informatica e congeneres
alise e desenvolviment o de sistemas.
ogramapao.
rocessamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens,
'deos, paginas elefronicas aplicativos e sjstemas de infomapao, entre outros

1.03

5,00%
5,00%

5,00%

fomatos, e congeneres.
laborapao de pl.ogramas de computadores, inclusive de jogos eletr6nicosam 5,00%
1.04
.ndependentemente da arquitetura construtiva da maquina em que o progr
era executado, incluindo tabl ets, smartphones e congeneres.
1.05
icenciamento ou cessao de direito de uso de programas de comi]utapao.
5,00%
1.06
ssessoria e consultoria ein infomatica.
5,00%
atica, inclusive instalapao, confi guracao e
1.07
SuP0rtetecnicoem informanutengaodeprogranas
5,00%

de computa¢o e bancos de dados.
1anejamento, confeccao,manuteneao e atualiza9ao de paginas eletr6nicas.
5,00%
isponibilizapao, sem cessao definitiva, de conteddos de audio, video, im
ageaisod 5,00%011'
e texto por meio da intemet, respeitada a imunidade de hvros, join

1.08

--I1.09

ri6dicos (exceto a distri buicao de conteddos pelas prestadoras de Servig
cesso Condicionado, de que trata a Lei n° 12.485. de 12 de setembro de 2
uieita ao ICMS).

2.01

.01

.o2

.03
3.04

Servicos de pesquisas e de senvolvimento de qualquer natureza
Servicos de I)esquisas e de senvolvimento de qunlquer natureza.

5,00%

Servi9os prestados medi an te locaeao, cessao de direito de uso e congeneres
essao de direitos de uso de marcas e de sinais de propaganda.

5,00%

xplorapao de sal6es de fe stas, centro de conveng6es, escrit6rios virtuais,
esfadios, gindsios, audit6rios, casas de espefacul
Os, 5,oo%
Stands, quadras esportivasarquesdedivers5es,canc
has e congeneres, para realizapao de eventos oueza.
neg6cios de qualquer natur
ocapao, sublocapao, arre
ndamento, direito de passagem ou permissfro de uSO,de 5,00%
ompartilhado ou rfeo, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos
ualquer natureza.
essao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporirio.
5,00%
Servicos de Satde, Assistsncia M6dica e congeneres

.01
.02

GB
RE

..1'
-

edicina e biomedicina.
5,00%
alises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioter
apia 5,00%
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trassonografia, ressonincia inaghetica, radiologia, tomografia e congener
es.
sanat6rios, manic6mios, casas de scongeneres.atlde 5,0o%
ospitais, clhicas, laboratdrios
rontos socorros, ambulatdr]os e
ustrumeutapao cirdrgica.
5,00%
cupuntura.
5,00%
nfermagem, inclusive servicos auxiliares.
5,00%
Servigos farmac€uticos,
5,00%
erapia ocupacional , fi sioterapia e fonoandjologia.
5,00%
destinadas ao tratamento fisico, orginicO
5,oo%
erapias de qualquer especie
ental.
uthcao.
5,00%
bstetricia.
5,00%
dontologia.
5,00%
rtoptica.
5,00%
rdteses sob encomenda.
5,00%

o3

. 04
.05
.06
. 07
. 08

og
• 10
.11

.12
• 13

.14
.15

sicanalise.

5,00%
5,00%
asas de repouso e de recuperap~ao, creches, asilos e congeneres.
5,00%
seminacao artificial, fertili2apao in vitro e congeneres.
5,00%
ancos de sangue,1eite, pole, olh
os, 6vulos, semen e congeneres.
5,00%
s, semen, 6rgaos e materiais hiol6gicos d 5,oo%
0leta de sangue, leite, tecido
unlquer espdeie.
nidade de atendimento, assistencia ou tratamento mdvel e congeneres.
5,00%
u individual e convenios para prestapa 0 d 5,oo%
lanos de medicina de grupo o
assistencia medica, hospitalar, od
ontol6gica e congeneres.
Outros planos de sadde que se cumpram atraves de servigos de terc eiro
contratados, credenciados, coope
rados ou apenas pagos pelo operador do p lan 5,00%
ediante indicacao do beneficiari 0.

.16

sicologia.

.17
.18
.19

2o
.21

22

.23

Servico de medicina e assistencia veterinina e congeneres
edicina veterinaria e zootechia.

5

.01

5,00%
5,oo%

.07
.08
5 .09

s, prontos-socorros e congeneres, na die
ospitais, clinicas, ambulat6rio
eterinal.a.
aborat6rios de ahalise na drca ve terinatansemirLapao ar(ificial, fertilizapao in vitro e congeneres.
ancos de sangue e de 6rgaos e c ongeneres.
s, semen, 6rgaos e materiais biol6gico
s d
0leta de Sangue, leite, tecido
qual quer espdefe.
nidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres.
uarda, tratamento, amestramen
to, embelezamento, aloiamento e congener
es.
lanos de atendimento e assistenc ia medico-veterinaria.

5,00%
5,00%
5,00%

6 .01

Sewigos de cuidados pessoais, estetica, atividades fisicas e congeneres
I,,,.
arbearia, cabeleireiros, manicur
os, pedicuros
e cong6neres.

5'000/o

5

02

03
5 . 04
5 .05
5

©

,lr8

®t(

htto

06

eaha lara
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5,00%
5,00%
5,00%
5,oo%
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.02
.03

.04
.05

.06

.01

5,00%
steticistas, tratamento de pele, depilapao e congeneres.
anhos, duchas, sauna, massageus e congeneres.
5,00%
candstica, danca, esportes, natacao, artes marcjais e demals atividades fisjcas. 5,00%
entros de emagrecimento, spa e congeneres.
5,00%
5,00%
plicacao de tatuageus, I)iercings e congeneres

Servicos relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, coustruca
jvil, manutengao, hmpeza, mcto ambjente, saneanento e congeneres
ngenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
5,00%
isa8ismo e congeneres.
xecugao, por admindstracao, empreitada ou subempreitada, de obras d
onstrucfro civil, hidrrfulica ou eletrica e de outras obras semeLhantes, incLusiv

7.02

7.03

.04
.05

.06

.07
.08
.09
7.10
7.11

7,12
7.13

7.14

.15

sondagem, perfurapao de pocos, escavapao, drenagem e irrigagao
erraplanagem, pavinentaeao, concretagem e a iustalapao e montagem d 5,00%
rodutos, pecas e equipamentos (exceto o fomecimento de mercadoria
roduzidas pelo prestador de servigos fora do local da prestapao dos serviaps
ue fica sujeito ao ICMS).
laborap5o de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacional
outros, relacionados com obras e servi9os de engenharia; elaborapao d
5,00%
teprojetos, projetos basicos e projctos executivos para trabalhos d
ngenharia.
emoLi9ao.
5,00%
eparacao, conservapao e reforma de edificios, estradas, pontes, portos
congeneres (exceto o fomecimento de mercadorias produzidas pelo prestado 5,00%
dos servicos, fora do local da prestapao dos servicos, que fica suieito ao ICMS).
Colocapao e instalap5o de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimento
de parede, vidros, divis6rias, placas de gesso e congeneres, com materia
5,00%
fomecido pelo tomador do servico.
ecuperacao, raspagem, polimento e lustrapao de pisos e congeneres.
5,00%
alafetapao.
5,00%
Varrigao, coleta, remapao, incineragao, tratamento, reciclagem, separapao
5,00%
estinapao final de lixo, reieitos e outros residuos quaisquer.
impeza, manutengfro e conservapao de vias e logradouros phblicos, im6veis,
5,00%
hamirfes, piscinas, parques, jardius e congeneres.
ecorap5o e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.
5,00%
ontrole e tratamento de efluentes de qunlquer natureza e de agentes fisicos,
5,00%

uimicos e biol6gicos.

edetizapao,
desinfeccao,
desinsetha9ao,
imuniza9ao,
higierizapao
5.00%
esratizapao, pulverizapao e congeneres.
lorestamento, reflorestamento, semeadura, adubapao, reparagao de solo
lantio, silagem, colheita, corte e descascamento de arvores, silvicultura
5,00%
xp]orapao florestal e dos servigos congeneres indissociaveis da formapao,
manutengao e colheita de florestas, para quaisquer fins e por qualsquer meios.
scoramento, contengao de encostas e serviaps congeneres.
5,00%

.16

.17

7.18

.19

.20

8
8.01

8.02

`

.01

9.02
.03

impeza e dragagem de rios, portos, canals, baias, lagos, lagoas, represas
5,00%
gudes e congenel.es.
companhanento e fiscaljza€ao da execngao de obras de engenharia
5,00%
quitetura e urbanismo.
erofotograrnetria (inclusive interpretacao), cartografia, mapeanento
levantamentos topograficos, batimetricos, geoghaficos, geodesicos, geol6gicos,
5,00%
geofisicos e congeneres.
esquisa, perfuragao, cjmentagao, mergulho, perfi]agem, concretacao
estemunhagem, pescaria, estimulagao e outros servi9os relacionados com 5,00%
xploragao e explotapao de petr6leo, gis natural e de outros recursos minerais.
ucleapao e bombardeamento de nuvens e congeneres.
5,00%
Servicos de educacao, ensino, orientagao pedeg6gica e educacional, instrucao
reinamento e avaliapao pessoal de qualquer grau ou natureza
nsino regular pie€scolar, fundamental, medio e superior.
5,00%
ustrucao, treinamento, orientapao pedag6gica e educacional, avaliap5o d
5,00%
onhecimentos de qunlquer natureza

Servicos relativos a hospedagem, turismo, viagens e congeneres
ospedagem de qualquer natureza em hotels, apart-service condominiais, flat
apart-hot6is,
hoteis
residencia, residence-service, suiteservice,
hotelari
aritima, motels, pens6es e congeneres; ocupapao por temporada co 5,00%
fomecimento de servico (o valor da alimentapao e gor]eta, quando incluido n
reco da dialja, fica sujeito ao Imposto Sobre Servigos).

genciamento, orga zapao, promapfro, intemediapao e execucao d5,00%
rogramas de turismo, passeios, viagens, excurs5es, hospedagens e congeneres.
uias de turismo.
5,00%

10

Servigos de intermediapao e congeneres

10.0]

genciamento, cor[ctagem ou intermediapao de cambio, de seguros, de cartde5,00%
e cr6dito, de planos de sadde e de planos de previdencia privada.

10.02

genciamento, corretagem ou intermediap5o de titulos em geral, valore 5,00%
obihdrios e contratos quaisquer.

10.03

genciamento,
corretagem
Industrial,
artistica
ou literina.ou intermediap5o de direitos de propriedad 5,00%

10.04

genciamento, corretagem ou intemediapao de contratos de arrendament 5,00%
ercantil (leasing), de franciuia (franchising) e de faturizacao (factoring).

10.05

10.06
10.07
10.08

genciamento, corretagem ou intemediapao de bens m6veis ou im6veis, na
brangidos em outros items ou subitens, inclusive aqueles realizados no ainbi 5,00%
de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por qualsquer meios.
5,00%
genciamento maritimo.
5,00%
genciamento de noticias.
genciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento d 5,00%
eiculapao por quaisquer meios.

10.09
10.10

11

11.01

11.02
11.03

11.04

11.05

epresentapao de qualquer natureza, inclusive comercial.
istribuigao de beds de terceiros.

00%
5,00%

Servicos de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilancia e congeneres
Gunrda e estacionamento de veiculos terrestres automotores, de aeronaves e d
5,00%
mbarca9des.
igil£ncia, seguranga ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
5,00%
scolta, Inclusive de vctculos e cargas.
5,00%
azenamento, dep6sito, carga, descarga, amrmapao e gunrda de bens d
5,00%
qunlquer esbecie.
Servicos relacionados ao monitoramento e rastreamento a distincia, em
ualquer via ou local, de veiculos, cargas, pessoas e semoventes em circulapa
u movimento, realj2ndos por mejo de te]efonja m6vel, transmjssao de sate]jtes,
'dio ou qunlquer outro meio, inclusive pelas empresas de Teenologia

nformapao Veicular, independentemente de o prestador de servicos se
5,00%
proprietino ou nao da infraestrutura de telecomunicap6es que utiliza.
12

12.01

12-02
12.03
12.04
12.05

12.06
12.07
12.08

12.09
12.10
12. 1 1

12.12

12. 13

12.14
12.15

12. I 6

12.17

13
13.01

Servi?os de divers6es, lazer, entretenimento e congeneres
spetdeulos teatrais.
5,00%
xibi96es cinematogrificas.
5,00%
spetdeulos circenses.
5,00%
rogramas de auditdrio`
5,00%
arques de divers5es, centros de lazer e congeneres.
5,00%
oates, taxirdancing e congeneres.
5,00%
Shows, ballet, dan9as. desfiles, bailes, Operas, concertos, recitals, festivais
5'000/o
ongeneres.
eiras, exposie5es, congressos e cong6neres.
5,00%
ilhares, bo]jches e divers6es eletr6nicas ou nao.
5,00%
orridas e competic6es de animals.
5,00%
ompetig6es esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem
5,00%
participapao do espectador.
xecapao de mdsica.
5,00%
rodugao, mediante ou sem encomenda plevia, de eventos, espetdeulos
ntrevistas ,shows, ballet, dangas, desfiles, balles, teatros, Operas, concertos
5,00%
ecitals, festivais e congeneres.
omecimento de mdsica para ambientes fechados ou hao, mediante transmlss5
5,00%
r qualquer processo.
es files de blocos carnavalescos ou folcl6ricos, trios eletricos e congeneres.
5,00%
xibicto de filmes, entrevistas, musicais, espeticulos, shows, concertos,
5,00%
esfiles, 6peras, competicdes espor[ivas, de destreza intelectual ou congeneres.
ecreapao e animapao, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
5,00%

Servicos relativos a fonografia, fotografia, cinematografro e reprografia
onografia ou gravapfro de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem 5,00%

ongeneres.
13.02

13.03

13.04

14

14.01

14.02
14-03

14.04

14.05

otografia e cinematografia, inclusive revelapao, ampliapao, c6pia, reproducao
5,00%
cagem e congeneres.
eprografia, microfilmagem e digitalizapao.
5,00%
omposicao
grafica,
inclusive
confeccao
de
impressos
graficos,
fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto
destinados a posterior operap5o de comercializapao ou industrializapao, aim
5,00%
ue jncorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto d
sterior circulapao, tais como bulas, r6tulos, etiquetas, caixas, cartuchos
mbalagens e manuais t6cnicos e de instrucfo, quando ficarao sujeitos ao ICMS
Servicos relativos a bens de terceiros
ubrificapao, limpeza, lustraeao, revjsao, carga e recarga, conserto, restauracao,
hndagem, manutencao e conservapao de maquinas, veiculos, aparelhos,
5,00%
quipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e parte
mpregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
ssi stencia Tdenica.
5,00%
econdicionamento de motores (exceto pecas e partes empregadas, que fica
5,00%
suieitas ao ICMS).
ecauchutagem ou regenerapao de pneus.
5,00%
estauracao, recondicjonamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizapao, corte, recorte
5,00%
lastificagao, costura, acabamento, polimento e congeneres de objeto
unisquer.

14.06
14.07

14.08
14.09
14.]0
14.11

14.12
14.13

14.14

15

15.01

15.02

nstalapao e montagem de aparelhos, ndquinas e equipamentos, inclusiv
ontagem industrial, prestados ao usualfo final, exclusivamente com materia5,00%
r ele fomecido.
olocacao de molduras e congeneres.
5,00%
ncadernac5o, gravapao e douracfo de livros, revistas e congeneres.
5,00%
lfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo usualo final, excet
5,00%
viamento.
inturaria e Lavanderia.
5,00%
apegaria e reforma de estofamentos em geral.
5,00%
unilaria e lantemagem.
5,00%
arpintari a e serralheria.
5,00%
Guincho intramunjcipal, guindaste e icamento
5,00%
Servicos relacionados ao setor bancario ou financeiro, inclusive aquele
restados por iustrfuic6es financeiras autorizadas a funcionar peha Uulao ou po
uem de direito
dmhistracao de fundos qualsquer, de cous6rcio, de cartao de credito o
ebito e congeneres, de carteira de clientes, de cheques pre-datados 5,00%
ongeneres.
bertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos 5,00%

15.03

15.04

15.05

15.06

15.07

15.08

15.09

plicapfo e cademeta de poupanga, no Pals e no exterior, ben como
nutengao das referidas contas ativas e inativas.
ocagao e manutencao de cofres partjculares, de teminais e]etr6njcos, d
5,00%
terminais de atendinento e de beus e equipamentos em geral.
omecimento ou emissao de atestadus em geral, inclusive atestado d
5,00%
idoneidade, atestado de capacidade financeira e congeneres.
adastro, elaboraeao de ficha cadastral, renovapao cadastral e congeneres,
•nclusao ou exclusao no Cadastro de Emjtentes de Cheques sem Fundos-CCF
00%
u em qunisquer outros bancos cadastrals.
missao, reemissao e fomecimento de avisos, comprovantes e documentos e
geral; abono de fimas; coleta e entrega de documentos, bens e valores;
omunicapao com outra agencia ou com a admjnistrapao central; licenciament 5,00%
lefronico de veiculos; transferencia de veiculos; agenciamento fiduciario o
epositdrio; devolu9ao de hens em custedia.
cesso, movimentapao, atendimento e consulta a contas em geral, por qualque
eio ou processo, inclusive por telefone, fac-simile, intemct e telex, acesso
erminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco 5,00%
rede compartilhada; fomecimento de saldo, extrato e demals informapde
elativas a contas em geral, por qunlquer meio ou processo.
missao, reemissao, alterapao, cessao, substitui9ao, cancelanento e registro d
contrato de crddito; estudo, analise e avaliagao de operapdes de ciedito;
5,00%
emissao, concessao, alteragao ou contratagao de aval, fianga, anuencia
congeneres; servieos relativos a abertura de ciedito, para quaisquer fins.
endamento mercantil (leasing) de qualsquer bens, inclusive cess5o d
ireitos e obrigapdes, substituieao de garantia, alteracao, cancelamento
registro de contrato, e demais serviaps rehacionados ao arrendamento mercanti 5,00%
(leasing).

Servicos relacionados a cobrangas, recebimentos ou pagamentos em geral, d
'tulos quaisquer, de contas ou canies, de cambio, de tributos e por conta d
15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

erceiros, inclusive os efetundos por meio eletrdnico, automatico ou po
5,00%
fauinas de atendimento; fomecimento deposjgfro de cobranga, recehiment
u pagamento; emissao de canes, fichas de compeusapao, impressos
ocumentos em geral.
evolu9ao de titulos, protesto de titulos, sustapfro de protesto, manutengao
5,00%
itulos, reapresentacao de titulos, e demals servigos a eles relacionados.
ustedia em geral, inclusive de titulos e valores mobiliarios.
5,00%
Servi9os relacionados a operac6es de cambio em geral, edicfro, alterapao
rorrogapao, cance]amento e baixa de contrato de cfimhio; emissao de registr
de exportapao ou de cfedito; cobranca ou depdsito no exterior; emissao,
omecimento e cancelamento de cheques de viagem; fomecimento 5,00%
ransfer€ncia, cancelamento e demais servigos relativos a carta de credito d
lmportap5o, exportapao e garantias recebidas; envio e recebimento d
ensagens em geral relacionadas a operac6es de cambio.
omecimento, emissao, reemissao, renovapao e manutengao de carts
5,00%
aghetico, cartao de cfedito, cartao de debito, cartao salario e congeneres.

15.15

15.16

15.17

15.18

16
16.01

16.02

17

17.01

17.02

17.03

17.04
17.05

17.06
17.07
17.08
17.09
1 7. I 0
17.11

17.12

ompensapao de cheques e trfulos qualsquer; servicos relacionados a dep6sito
inclusive depdsito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer mei 5,00%
u processo, jnc]usive em terminals e]etr6njcos e de atendimento.
missao,129emissao, liquidapao, alterapao, cancelamento e baixa de ordens d
agamento, ordens de credito e sjmilares, por qualquer meio ou processo;
5,0.0%
servieos relaciondos a trausferencia de valores, dados, fundos, pagamentos
similares, inclusive entre contas em geral.
missao, fomecimento, devolucao, sustapfro, cancelamento e oposiqao d
5,00%
heques qualsquer, avulso ou por talao.
Servicos relacionados a credito imobiliario, avaliapao e vistoria de im6vel o
bra, analise tecnica e juridica, emissao, 129emissao, alterapao, transferencia
5,00%
enegociapao de contrato, emissfro e 129emissao do termo de quitapao e demai
servicos reLacionados a credito inobiliario.

Servicos de transporte de natureza municipal
Servigos de transporte coletivo municipal rodoviino, metrovialio, ferroviario
5,00%
unvialio de passageiros.
utros servicos de transporte de natureza municipal.
5,00%
Servicos de apoio t6chico, administrativo, juridico, corfebil, comercial
ongenel.es
ssessona ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros its
esta lista; analise, exame, pesquisa, co]eta, compilagao e fomecimento d
5,00%
dados e informact5es de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
atilografia, digitapfro, estenografia, expediente, secretaria em geral, respost
audivel, redapfro, edicfro, interpretapao, revisao, tradngao, apoio e infraestnitur
5,00%
administrativa e congeneres.
lanejamento, coordenagao, programapao ou organizagao tecnica, financeira o
5,0007(o
inistrativa.
ecrutamento, agenciamento, selecao e colocapfo de mao de obra.
5,00%
omecimento de mao de obra, mesmo em cafater tempofario, inclusive d
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporatos, contratados pel 5,00%
prestador de servico.
ropaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento d
ampanhas ou sjstemas de publicjdade, elaboracao de desenhos, textos e demai 5,00%
ateriais publicitinos.
ranquia (franchi sing).
5,00%
ericias, laudos, exames tdenicos e analises tecnicas.
5,00%
1anejamento, organizapao e admiristrapao de fejras, exposig6es, congressos
5,00%
ongeneres.
rganizacao de festas e recepe5es; bure (exceto o fomecimento de alimentapa
5,00%
bebidas, que fica suieito ao ICMS).
dministra9ao em EeraL, inclusive de bens e neg6cios de terceiros.
5,00%
eilfro e congeneres.

5,00%

17. 13

17.14
1 7. I 5
17.16

17.17
17. I 8

17.19

17.20
17.21

17.22
17.23

17.24

18

18.01

19

19.01

0

0.01

0.02

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
000/o
cadastro, selecao
gerenciamento de jnfomapdes, adminstrap5o de contas a receber ou a pagar 5,00%
in geral,relacionados a operap5es de faturizapfro (factoring).
5,00%
presentacfro de palestras, conferencjas, semjnatos e congeneres.
dvocacia.
bitragem de qualquer especie, inclusive juridica.
uditoria.
alise de Organizapao e Metodos.
tuaria e calculos tecnicos de qualquer natureza,
ontabilidade, inclusive servi9os tecnicos e auxiliares.
Consultoria e assessoria econ6mica ou financeira.
statistica.
obranca em geral.
ssessoria, ahalise, avaliapao, atendimento, consulta,

sergfro de textos, desenhos e outos materials de propaganda e publicidade
in quelquer meio (exceto em livros, jornais, peri6dicos e nas modalidades d
5,00%
servicos de radiodifusao sonora e de sons e imagens de recepefro livre
atuita).
Servicos de regulapao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeeao
avaliapao de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevencao
gerencia de riscos seguraveis e congeneres
Servicos de regulapao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspecao
va]ia¢o de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenqao 5,00%
erencia de riscos seguriveis e congeneres.
Servi9os de distribuigfro e venda de bilhetes e demais
ingos, cart6es, pules ou cupons de apostas, sorteios,
decorrentes de titulos de capitalizapfro e congeneres
Servicos de distribui9fro e venda de bilhetes e demals
ingos, cart6es, pules ou cupons de apostas, sorteios,
ecorrentes de titulos de capitalizapao e congeneres.

produtos de loteria,
premios. inclusive o
produtos de loteria,
premios, inclusive 5,00%
o

Servicos portutrios, aeroportuarios, ferroportualos, de terminals rodovjaljos
erroviarios e metrovj trios
Servicos portuirios, ferroportudrios, utilizapao de porto, movimentapao d
assageiros, reboque de embarcap6es, rebocador escoteiro, atracapao
esatracapao, servicos de praticagem, capatazia, armazenagem de qualque
5,00%
atureza, servicos acess6nos, movimentapao de mercadorias, servigos de apof
ritimo, de movinentapao ao largo, servicos de armadores, estiva
onferencia, logistica e congeneres.
Servicos aeroportudrios, utilizapfro de aeroporto, movimentapao de passageiros,
azenagem de qunlquer natureza, capatazia, movimentapao de aeronaves,
5,00%
servicos de apoio aeroportuinos, servicos acess6rios, movimentapao d
ercadorias, logistica e congeneres.

0.03

1
1.01

2

2.01

Servigos de termjnais rodoviirios, ferrovi&rios, metroviirios, movimentapao d
5,00%
passageiros, mercadorias, inclusive suas operap6es, logistica e congeneres`

Servicos de registros pdblicos, cartorinos e notariais
Servigos de registros pdblicos, cartorinos e notariais.

5,00%

Servicos de explorap5o de rodovia
Servi9os de expJorapao de rodovia mediante cobranca de pz-eco ou pedag]o dos
usudrios, envoivendo execngao de serviaps de conservapao, manutengao
elhoramentos para adequapao de capacidade e seguranga de transito 5,00%

perapao, monitora9ao, assistencia aos usuinos e outros servicos definidos e
ontratos, atos de concessao ou de permissao ou em normas oficiais.

3
23.01

4
4.01

5

5.01

25.02
5.03

5.04

5,05

6

6.01

27
7.01

Servi9os de programapao e comunicacao visual, desenho industrial
congeneres.
Servi9os de programa9ao e comunicapao visual, desenho industrial
congeneres.

5,00%

Servicos de chaveiros, confec9ao de carimbos, placas, sinaliza9ao visual
anners, adesivos e congeneres.
Servicos de chaveiros, confecgao de carimbos, placas, sinalizacao visual
5,00%
anners, adesivos e congeneres.

Servicos funeratos
unerais, inclusive fomecimento de caixfro, uma ou esquifes; aluguel de capela.
ansporte do corpo cadaverico; fomecimento de flores, coroas e outro
aramentos; desembarapo de certidao de 6bjto; fomecimento de veu, essa 5,00%
utros adomos; embalsamento, embelezamento, conservacao ou restaurapfro d
adiveres.
ranslado intramunicipal e cremaqao de coriros e partes de corpos cadavericos. 5,00%
lanos ou convenio funeralos.
5,00%
anutengao e conservap5o de jazigos e cemiterios.
essao de uso de espaco em cemiterios pbblicos para sepultamento

5,00%
5,00%

Servicos de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos
bjetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas.
ourner e congeneres.
Servicos de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, docunentos
bjetos, beus ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas.5,00%
oumer e congeneres.
Servico de assistencia social
Servicos de assistencia social.

5,00%

8
28.01

9
9.01

0
0.01

31

31.01

2
2.01

33
3.01

4
34.01

5
35.01

6
6.01

7
7.01

8
8.01

39
39.0]

0
0.01

Servicos de avaliapao de bens e servicos de qualquer natureza`
Servicos de avaliapfo de beus e servicos de qualquer natureza.

5,00%

Servicos de bib] ioteconomia.
Servicos de bibhoteconomia.

5,00%

Servicos de bioLogia, biotecnologia e quinica.
Serviaps de biologla, biotecnologia e quimica.

5,00%

Servicos tecnicos em edifica9des,
elecomuhicap6es e congeneres.
Servicos tecnicos em edificacdes,
elecomurijcap6es e congeneres.

eletr6niea,

eletrotecnica,

mecanica,

eletr6nica,

eletrotecnica,

mecanica
5,00%

Servicos de desenhos tecnicos
Servigos de desenhos t6cnicos

5,00%

Servi9os de desembaraap adunneiro, comiss4rios, despachantes e congeneres.
Servicos de desembarapo aduaneiro, comissarios, despachantes e congeneres. 5,00%
Servicos de investigap6es particulares, detetives e congeneres.
Servicos de investigag6es particulares, detetives e cong6neres.

5,00%

Sewi9os de reporlagem, assessoria de inprensa, jomalismo e relap6es pdblicas.
Servicos de reportagem, assessoria de impreusa, iomalismo e relapses rfublicas.5,00%
Servigos de meteorologia.
Servicos de meteorologia.

5,00%

Servicos de art]stas, atletas, modelos e manequins.
Serviaps de artistas, atletas, modelos e manequius.

5,00%

Servicos de museologia.
Serviaps de museologia.

5,00%

Servicos de ourivesaria e lapida9ao
Servigos de ourivesaria e lapidapao (qunndo o material for fomecido pel
5,00%
omador do servico).

Servicos relativos a obras de ate sob encomenda
bras de arte sob encomenda.

5,00%

TABELA 8

VALOR quF"s)

NATURE ZA JURiDICA
1 - Profissional de Nivel Superior
2 - Profissional de Nivel M6dio
3 -Profissional de N]'vel Bdsjco

4 - Motorista Autonomo
5 - Sociedade de Profissionais

6 -Moto taxista

MEs

ANO

-

100

80

50
25
45
-

-

20

ANEXO 11

TABELAS PARA CALCUL0 D0 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU
PLANTA GENERICA DE VALORES
FORMULA PARA 0 CALCULO DO II'TU

Item

Descricao do Calculo

I

Formula para calculo do valor venal do terreno
onde:

VVT (valor venal do terreno)

VVT = AT x VM2T x FCL

AT (area do terreno/frapao ideal)
VM2T(valor do metro quadrado do terreno)
FCL (media dos fatores corretivos cadastrados do
terreno)

Item

Descricfro do Calculo

2

Formula para calculo do valor venal da edificapao
onde:

VVE (valor venal da edificacao)

VVE = AE x VM2E x FCE

AT (area privativa da edificaeao)
VM2E(valor do metro quadrado da classificapfro da
edificapao)
FCE (media dos fatores corretivos cadastrados da
edifica9ao)

Item

Descricao do Calculo

3

Calculo do valor venal do lm6vel

VVI = VVT + VVE

onde:

VVI (valor venal do lm6vel)

Item

Descricao do Calculo

4

Formula para calculo do Valor do IPTU
Valor do IPTU = (VVT + VVE) x ali'quota(%)

Valores de Metro Quadrado de Ediflca€6es/CLassificaeao Arquitet6nica
6digo
I

I

escr[cao

alor do Metro Quadrado

ARRACO

2,50

ASA

84,00

PARTARENTO FRENTE
ARTAMENTO LATERAL
ARTAMENTO FUNDOS
ARTARENTO COBERTURA

115,00
115,00

115,00

80,00

SALA
8
.
10
11

12
13

14
15

16
17
18

120,75

ONJUNTO DE SALAS
OJA
ALERIA LOJA
SOBRELOJA
ALPAO
ALPAO ABERTO
ALPAO INDUSTRIAL
STACIONARENTO
SUBSOLO

0,75

55,00
175,00

5,00
102,00

82,60
102,60

6,00
150,00

80,00

QUITETURA ESPECIAL

unos

80,00

Fatores Corretivosmesos para Terrenos e Edificac6es
Grupo

Item
1

2
3

4
101

dequapao para ocupapao

5

6
7
8

9

102

Situagfro do lote

Descricao

IRRE
AVEL
LAGADO
NCOSTAS
GUE
OCHOSO
UNAS

SUJEITOA~
UTROS

PESO
2,0
0,2
0,1

0,5
0,I
I,2
1,0

0,2
I,0

1

ORRAL

i,0

2

SQUINA

1,5

3

ILA

0,8

4

NCRAVADO
UADRA
LEBA

0,1

5

6

2,0
0,5

103

7
8
I
2
3
4

opografia

ANTERO CENTRAL
UNDOS
LANO
CLIVE
ECLIVE
GULAR

0,5

0,7
2,0
1,5

1,0
1,0

2,0

1EM
104

enfeitorias

20

1,6

3
4

AS SEIO
0AIA SSEIO

0,4
2,0

5
1

ERCADO
EM MEIO-Flo

0,8

2

0M REIO-Flo

3

EM PAVIMENTACAO

4
105

106

107

asseio

ipo de ocupapao

avimenta9ao

0,2
0,6
0,3

EM PAvll\neNTACAo/sE10Flo M0,5

5

SEMPAVIRENTACAO/C10Flo OM

0,9

6
7

0M PAVIMENTACAO
0M PAVIMENTACAO/S10FIO EM

1,4

8

0M PAVIMENTACAO/C10Flo OM

2,0

I,6

IBM
2
M CONSTRUCAO
3
0NSTRUCAO PARALIZ ADA
4
EPOSITO DE MATERIAL
5
UINAS
6
DIFICADO
7
STACIONARENTO
8
AZER
9
GRICULTURA
10
FIC INA/GALPAO

0,1

1SEM
2
SFALTO

0,5
2,0

3
4
5
6

1,5

0,2
0,1
0,5

0,0
I,0
1,0
1,0

0,5
1,0

ARALELEPIPEDO
EDRA TOSCA
RE MOLDADO
ICARRA

1,0

I,8q
0,8
0,5

1EM
108

1109
-J"|II±

E)

tfl -rna,RE'»

2
3
4

luninapao
ede eletrica

)r(1I I,

CANDESCENTE
APOR DE RERCURIO
APOR DE SODIO

1,0

I,0
1,0

I,0

1IM

I . .

-,,,,,1',,I

|rlm

-.1`

L'.11Hail,rzRIIllll'_I.I

ede dagun

Ilo

ede sanifaria

lH
112

ede telefonica

113

arrigao

114

oleta de lixo

2AO

0,5

1SIM

1,

2AO

0,

1SIM

1,

2AO

0'

1SIM

1,

2AO

0,

1IM

1'

2AO

0,

1IM

1,

2AO
0'
1
SIDENCIA HORIZONT AL1'
2
SIDENCIA HOR. C/ORERCIO
0,

3
4
04

05

06

ipo de Edificapao

Situn9ao

Situn¢ao dos lados

07

tributos especiais

-11-

SIDENCIA VIRTICAL
SIDENCIA VER. C/ORERCIO

I,
1,

5
6

0RERCIO HORIZONTAL
0RERCIO VERTICAL

7
8

USTRIAIS
SCOLA

9

0SPITAL

10
11

LIGIOSO
UTROS

1,0

1

CUADA

1,5

1'

1,3
1,4
1,4
1,5

1,0

2
3
4
I
2
3

LINHADA
VANCADA
UNDOS
SOLADOS
0NJUGADO 1 LADO
0NJUGAD0 2 LADOS

1
2
3

ARDIM
I SCINA
ARDIM/PISCINA

4
5
6
7
8
9

UADRA
ARDIM/QUADRA
ISCINA/QUADRA
ARDIM/PISCINA/QUAD RA
AUNA
ARDIM/SAUNA

Io
11
12
13

I SCINA/SAur`IA
ARDIM/PISC INA/SAUNA
UADRA/SAUNA
ARDIM/QUADRA/SAUN A0,6

1,1

0,5
0,9
1,5
1,3

0,9
0,I

0,5
0,6
0,2
0,3

0,7
0,8
0,3
0,4
0,8
0,9
0,5

__I------------

iflEFi-i-lfp5,rs
".

||u,ce

i,, , ,'[ I

,i(-

,

, |r'ffl'

.Nt'70,CentAbaiaia-C-,.

LlENtqu11111

ISCINA/QUADRA/SAUNA
ARDIM/PISCINA/QUADRA/SUNA

1,Oq

0,9

21

LEVADOR
ARDIM/ELEVADOR
ISCINA/ELEVADOR
ARDIM/PISCINA/ELEVADOR
UADRA/ELEVADOR
ARDIM/QUADRA/ELEVADO

22

ISCINA/QUADRA/ELEVADO

1,6

23

ARD"/PISCINA/QUADRA/EEVADOR

I,7

24

AUNA/ELEVADOR
ARDIM/SAUNA/ELEVADOR
ISCINA/SAUNA/ELEVADOR
ARDn\4/plsclNAVsAUNA/ELVADOR

1,1q

25
26
27

28

UADRA/ELEVADOR/SAUN

1,4

29

ARDIM/QUADRA/ELEVADO

I,5

30

ISCINA/QUADRA/SAUNA/EEVADOR

1,9

31

ARDfflsc/QUADRA/SAUNA/LEVADO

2,0

14
15

16
17
18

19

20

1

2
3

08

cabamento extemo

4
5

6

7
8

SEM
AIACAO
INTURA LATEX
INTURA OLEO
ULEJO/CERAMICA
ONCRETO APARENTE
VESTIRENTO LUXO
VE STIRENTO E SPECIAL
SEM

1,1

1,0
1,4
1,5
I,1

1,2

1,3tl
1,7tl
1,8

0,2
0,5
I,0
1,2
1,3

1,4
1,5

2,0

0,2

I

09

ustalapao sanifaria

0,5

4

OSSA/SUMIDOURO
DE DE ESGOTO
STACAO DE TRATARENTO

I

EM

0,I

2

0,6

3

OCO
DE

4

OCOREDE

1,6

2
3

10

bastecimento d'agun

1,2
1,2

1,0

5
1

11

eservatorio d ' agua

2
3

4
I

12

strutura

2
3

4
5

6
1

2
3
]3

obertura

4
5

6
7
1

2
3

4
5

6
7
8
14

lassificapao

9
10
11

12
13

14

ARTAMENTO FRENTE
ARTARENTO LATERAL
ARTARENTO FUNDOS
ARTARENTOOBERTURA
SALA
ONJUNTO DE SALAS
OJA
ALERIA LOJA
SOBRELOJA
ALPAO
ALPAO ABERTO
ALPAO INDUSTRIAL

STACIONARENTO

16

UBSOLO

17

QUITETURA ESPECIAL
UTROS

I

2
3

cabamento intemo

ASA

15

18

15

IIAFARIZ
SEM
LEVADO
NTERRADO
LEVADO/ENTERRADO
ONCRETO
LVENARIA
EIRA
TALICA
AIPA
UTROS
ALHA
ERAMICA
NIANTO
AJE
TALICA
SPECIAL
IBRA DE VIDRO
ARRACO

4
5

6
7

0,3tl

0,lq
I,0
0,5
1,5
1,8
1,0

0,8
1,0

0,I
I,0
0,1
1,0
1,1

I,I

1,0

2,0
I,5
0,I
1,0
1,5
1,5

I,5

2,0
0,8
0,9
1,0

1,0

0,5
0.6
0,3
1,3

0,5
0,3
2,0
1,0

EM

0,2

AIACAO
INTURA LATEX
OLEO
ONCRETO APARENTE
ULEIJO/CERAMICA

0,5

VESTRENTO LUXO

1,0
1,2
1.4

I,2
1,5

8

REVESTmffNTo EspECIAL

1

SEM

2

la€fo eletrica

16

3

4
5
I

17

anitrfuos

2
3

4
1

18

tili2apao

2
3
4
5
1

2
3

19

iso

6
7
8
9

3

4

INTETICO
USTRIAL
ORE
RANITO
SPECIAL
SEM
DEHIA
ESSO

AI

0,70
0,25

2,0
0,2
I,0

0,5
1,5

I,0

0,5
0,2
0,1
0,1

0,1

0,2
0,4
1,0
1,3
1,1

1,5

I,5

2,0
2,0
0,I
1,0

0,5
1,2

VC
SPECIAL

2,0

1

EM

0,I

3

4
5

6
I

onservapfro

IJOLO

I,Oq

6
2

22

RNA
XTERNA
SPECIAL
ROpRIO
LUGADO
EDIDO
ESOCUPADO
VADIDO
SEM

ADERA

5

squadria

EM

5

1

21

ARENrlE Sm4PLES
LUXO

4

2
Orro

SEM ErmuTIDA

IRENTO
ERANICA

10

20

REUTIDA

2,Oq
0,1q

2
3

ERA
ERRO

LUwho
XTA

1,0

1,0

1,2
1,3

1,5

SPECIAL
OA

2,0

REGULAR
MA

0,5

I,0
0,1

Va[ores de Metro Quadrado de Terreno:
QDesignac od Logradour Stdme
egnt

C6dig0

[lr8l

Z2

Z3

Z4

ZOS

5Z6

ELLZEu LEITE SArmAlo

I

25,00

2

NIZAEL ALVES DEREDEIROS

5

25,00 40,00 50,00 25,00

3

AV. CEL HUMBERTOBEZERRA

5

25,00 40,00 68,00

4

AV. PADRE IBIAPINA

9

12,00

5

JoSIAS LEITE TEDnniA

7

60,00 68,00 68,00 60,00 40,
00

6

JOSE LEITE MARTINS

7

60,00 50,00 40,00

7

JOSE DANTAS DE MORAIS

8

JOSE LEITE TAVARES

9

9

JOAO FILINTO DE SOUSA

9

12,00 20,00 30,00 40,00 60,
00

10

cLovls LErm MARTINs

8

12,00 20,00 25,00

11

SAO FRANCISCO

8

20,00 30,00 20,00

12

JOAQUIM FELIX DAFONSECA

2

13

JOAQUIM RAIMUNDOSAunAlo

3

12,00 20,00

14

SAO PEDRO

2

17,00 20,00

15

ANTONIO MACEDOslM6ES

I

17,00

16

JOAQUIM ROMAO DOSSANTOS

1

17,00

17

JULIO SAh4PAIOSOBRINHO

2

17,00

18

JOSE DE ALENCAR

I

25,00

19

JOSE AVELINO SAMPAIO

1

17,00

20

ERTEDITo oLlvEn`A DASNNEVES

5

75,00 68,00 60,00 30,00

21

PADRE JOSE LEITE

3

1

©

ZI

in,n »'HHl#I'i. I
ua'

I

10

Z7

12,00

17,00 25,00 30,00 60,
00 75,00 20,00

12,00 40,00 60,00 68,00 30,
00 25,00

60,00 30,00

12,00

20,00

75,00 68,00 60,00

- Hill1]HamI Im-`

I . - ,
I.

,

I

,I,,

I,-

Ll. .'iftzLll111[[

sArmAlo
22

LlclNlo LEITE SAunAlo

7

50,00 60,00 50,00 60,00

23

DUQUE DE CAXIAS

5

60,00 50,00 30,00 60,00

24

JOAQUIM LEITE DACUNHA

8

40,00 50,00 60,00

25

JOAO JUSTINO FLORES

3

30,00 25,00

26

]OsE TAVAREs sAunAIO

5

12,00 20,00

27

AMANclo SAunAlo DEREDEROS

5

12,00 20,00 25,00

28

JOAO TAVARES DEREDEIROS

7

12,00 20,00

29

ANTONIO DANTASSAivffAIO

7

25,00 20,00 12,00

30

DEODATO FERREIRA DASNEVES

5

12,00

31

VALDEMIRO sAunAIOCRUZ

1

12,00

32

TRAV. CEL. HUMBERTOBEZERRAI

1

25,00

C6di80

QtdSegmentos

Zl

Designacao do Logradouro

33

TRAv. CEL. HurmERToBEZERRA11

1

68,00

34

RUA SDO 8

1

12,00

35

RUA SDO 9

1

12,00

36

RUA SDO 10

1

17,00

37

RUA SDO I I

I

12,00

38

RUA JOSE FELIX DAFONSECA

1

20,00

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

ANEXO Ill

ESTABELECELN]f8ECEAcPoAERLc?8,AE[D#sCTAfiEEFEE:[ENs#¥5°DEESERv]cos
(ALVARA DE FUNCI0NAMENTO)

DISC~ACAO
01 - COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICO
I -0 Ate 25m2
1 . I De 26a 50m2
1.2 De 51 a |00m2

QTDE. UFI"s
13

25
50

1.3 De 101 a 200m2

110

1.4 De 201 a 500m2
1.5 De 501 a 1.000m2

200
270

1.6 De 1.001 a 2.000m2

405

I.7 De 2.001 a 3.000m2

540
600 + 50 a cada 500m2

I .8 Acima de 3.000m2

02
INSTITUICOES
FINANCEIRAS,
DE
FINANCIAMENT0 E INVESTIMENTO
03 - DEPOSITOS DE INFLAMAVEIS, EXPLOSIVOS

250

E snvRAREs
3.1 Ate loom
3.2 De 101 a 300 in
3.3 De 301 a 500 in
3.4 Acima de 501 in

o4 - CoNSTRuCA CrvlL
05 - DEPOSITO DE MERCADORIAS EM GERAL
06 - TRANSPORTES DH CARGAS HM GERAL
07 - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
08 - ESCRITORIOS VIRTUAIS
09 - LICENCA RELATIVA A LOCALIZACAO E AO
FUNCIONAMENT0 DE ESTABELEC IMENTOS

loo
150

200
250
400
loo
100
100

40

9.1 Torres de Transmissao ou Recepeao ou Retransmissao
de Telefonia Mdvel ou Fixa (uhidade)

500

10 - DEMAIS ATIVIDADES SUJEITAS A LICENCA
DE LOCAI.IZACAO E FUNCIONAMENTO

Aplica-se 25 UFIRMs

ANEX0 IV
TABELA A - TAXA DE LICENCA E VISTORIA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES
MUNICIPAIS

ITEM

TIP0 DE LICENCA

pERIODlclDADn

QTDE.UF"s

01

Vistoria em 6hibus e micro-6nibus
Vistoria de caminhdes
Vistoria em veiculos de lotacao
Vistoria em taxi
Vistoria em mototaxj
Vistoria de outros veiculos utilizados

Anual
Anual
Anual
Anunl
Anunl
Anunl

60
60
60
45

para frets
Permissao para operar vaga de tali
Permissao para operar vaga de

Na concessao
Na concessao

20

Por evento

20 por veiculo

Por evento

20 por vefculo

Por evento

10 por veiculo

Por evento

06

0203

04
0506

070809101112

25

60

15

mototat
Inclusao, permuta ou substituicao de
veiculo do transcorte escolar
Inclusao, permuta ou substituigao de
veiculo tall
Inclusao, permuta ou substitulcao de
veiculo motofaxi

Mudanca de categoria ou transferencia
de propriedade

TABELA 8 - OUTROS SERVICOS
ATIVIDADE

QTDE. UFIRMs

Altera95o de enderego no alvara
Declarapao de isengao de imposto na compra de carro novo

10

5

(tin)
Declarapao de isengao de IPVA (tcki e mototcki)
2fl via de oficio para emp]acar veiculo
2a via de oficio para iustalacao ou trausferfencia de taximetro

10
10

10

ANEXO V

TABEIA PARA COBRANCA DA TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS

ITEM

DISCR-ACAO

QTDE.UF"s

01

Edificac6es residencials, por metro quadrado de area
construida, inclusive reformas
Edificac6es classificadas como para uso industrial, comercial
e prestap5o de servigos, por metro quadrado de area
construida
Aprovapao do projeto de conjunto habitacional, por metro
quedrado
Galpao, por metro quadrado
Fachadas, por metro qundrado
Marciuises, toldos e cobertas, por metro quadrado
Demolic6es de edificac6es, por metro quadrado
Expedicao de HABITE-SE
Colocapao ou substituic5o de bombas de combustiveis e
lubrificantes, inclusive tanques, por unidade
Loteamentos, excluidos as areas para logradouros pdblicos e
as destinadas ao Municipio (area institucional), por metro
quadrado de area loteada
Escavapao da via Ddblica, por metro linear

1,0

02

03

04
05
06
07

08
09
10

11

1,5

0,3

0,6
0,9
2,2
0,5

40
loo

0,4

3,5

INSTALACAO DE MAQUINAS, MOTORES, EQUIPAMENTOS E CORRELATOS
12
13

Ate 100 HP
Acima de I 00 HP

70
100

ANEX0 VI

TABI£IA PARA COBRANCA DA TAXA DE LICENCA PARA FUNCI0NAMENTO EM
HORARI0 ESPECIAL

ITEM
0]

02

DlscrmINACAo
Prorrogaeao de horino:
a) ate 22 horas
b) alem das 22 horas
Antecipacfro de hordrio

Q TDE. UFIRM S

DIA

MEs

5

6

30
40

3

20

ANO
50

60
60

ANEXO VII
TABELA PARA COBRANCA DA TAXA DE LICENCA PARA VEICULACAO DE
PUBLICIDADE

ITEM

DISCRIMINACAO

REs
01

02

03

04

Por publicidade afixada na parte extema de
estabelecimentos
industnal s,
comereiai s,
agropecuarios, e prestapao de servicos e outros
Publictdade no interior de veiculos e uso pdblico nfro
destinado a publicidade como ramo de negdeio, por
publicidade
Publicidade sonora, em veiculos destinados a
qualquer modalidade de publicidade
Por publicidade, colocada em terrenos, campos de
esporte, clubes, associapdes, qualquer que seja o
sistema de colocapao, desde que visiveis de

QTDE. UFIRE
ANO

10

50

3

15

3

20

10

50

15

60

quaisquer vias ou Logradouros ptlblicos, inclusive
rodovias, estradas e caminhos munfciT)als
05

Qualsquer outros tipos de publicidade nao constante
dos items anteriores, inclusive publicidade tipo
outdoor

ANEXO VIII
TABELA PARA C0BRANCA DA TAXA DE INSPECA0 SANITARIA
TABELA `A'
Estabe]ecimentos Comerciais, Industriais, de prestacao de services e simi]ares:

DISCRIMINACAO

QTDE. UFIRMs

Ate 25 m2
De 26 a 50 m2
De 51 a 100 m2

18

De 101 a 150 m2

22

De 151 a 250 m2

26
30

10
14

De 251 a 500 m2
De 501 a 750 m2
De 751 a |000 m2
De 1001 a 1500 m2
Acima de 1500 m2

50

70
80
100

TABEIA `8.
PARA COBRANCA DA TAXA DE INSPECAO SANITARIA DO ABATE DE ANIMAIS
TIPO DE AN"AL
QUANTIDADE
QTDE. UFIRMs
Bovinos ou Vacrm
01
30
Ovino
Caprino
Suino
Aves

01

15

01

15

01

20

50 ou fracao

1

ANEX0 IX
TABELA PARA C0BRANCA DA TAXA DE LICENCA PARA 0CUPACAO DE AREAS
EM VIAS E/OU LOGRADOUROS PUBLICOS

DISCR-ACAO

ITEM
01

02
03

04
05

Barracas, quiosque, banca de revistas
Feirantes (por metro quadrado)

QTDE. UFIRMs
DIA

MEs

ANO

5

20

loo

-

1

5

-

Veiculos de aluguel:
Taxis
Caminh6es, 6nibus e reboque

6

Utilitiros

5

20
24
20

10

-

-

6

24

150

Circos, I)arques de divers6es
Demais pessoas que ocupem area I)dblica

5

-

ANEXO X

TABELA PARA EMISSA0 I)E DOCURENTOS
SERVICO

UF"s

Laudo de avaliapao de im6vel
Emissao de carta de aforamento
Fomecimento de c6pia (fotosfatica)
Certidao de averbapao de coustrngao
Desmembramento de area loteada (por hectare ou fracao)
Vlstoria de hahite-se por unidade imobilidria
Vistoria de edificap6es para regularizapao
Numerapao de Im6vel por (Unidade) Sjnali2apfro
Referencial
Outros servi9os nfro especificados

30

E=
AFONS

i,"-,--

VARES
Pr feito Municipal

10

0,3

20
30
30
30
10

20

EDITAL DE PUBLICACAO

0 Prefeito Municipal de Abaiara - Ceafa, no uso das suas atribui96es legais e mos termos defiridos
na Lei Organica Municipal, toma priblico achar-se afixada no Quadro de Editais da sede desta
Prefeitura, a Lei n° 500/2021, de 15 de Dezembro de 2021, que "DISPOE S0BRE 0 C6DIG0

TRIBUTARI0 D0 MUNlctpIO DE ABAIARA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

Prefeitura Municipal de Abaiara ~ Ceard, 15 de Dezembro de 202 I .

CERTIDA0 DE PUBLICACAO

Certifico para os devidos firs e especialmente, para que sirva de documento junto ao Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado do Ceafa, que a Lei n° 500/2021, de 15 de Dezembro de 2021, que

"DlspoE SOBRE 0 c6DIGO TRIBUTARIO DO MUNlcirlo DE ABAIARA E DA

0UTRAS PROVIDfiNCIAS." foi publicada no Qundro de Editals da Prefeitura Municipal de
Abaiara, local destinado a divulgaeao dos atos oficiais do Municipio de Abalara - Ceara.

0 referido 6 verdade. Dou fe.

Papo da Prefeitura Municipal de Abaiara -Ceara, 15 de Dezembro de 2021.

Cear& , 20 de Dezembro de 202l

. Dialio oficial due Municipios do Estado do ceara

ANO XII I N° 285 I

Pubucado I)oi.:
Jaiison Rodrigues de Oliveira
C6digo ldentlficador:OE4843 7 I

SETOR DE LlclTACAo E cor`rvENIos
ExmATo Do coNTRATo Tap oo4-og.I 2.2o2 I

Publicado pot.:
Jailson Rodrigues de Oliveira
C6digo ldentificador: A278894E

SETOR DE I.ICITACAO E CONVBNIOS

EXTRATo Do I u TERMo AI)TTrvo Ao coNTRATo N"
2021.09.03.2 -F.M.E.

Extrato do Contrato n° 004i)9.12.2021. EgE a Municipio de
V6Tzea AJegre, atrav6s da Secrctaria Municipal de lnfroe8tniami e a

EXTRAT0

empresa L E. OLIVEIRA SOUSA - ME. Oblcto: Contrataq6o de

CONTRATUAL-SECRETARI A MUNlclpAL DE EDucA¢AO de

services especializados a serem prestados no planqjamezito anuaL c
artrtieulap5oquantovinbiLidademscontratap6cspribLicaseadequap6e+96es
orgamentanas, com indicap5o da necessidade de estudos tecmcos

Varzea Alegre - CE, tomam pdblico o extrato do Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato n° 2021.09.03.2, deconente do Pregao Eletr6mco
n° 2021.08.05.I, cujo objeto 6 Contratasao de §crviprs a sol.em

pprelininares` bern como de futuros elaborac6es de termos de
refiriencias e necessidade possivcis j\istificativas tecnicas, juno a
Ssecrctaria Municipal de lnfraestr`itura de Vlrzca AlegretrE. ]Zg!p!:

presfados in irca de bufre[ e coffe brcack, composto de servifus
culinirius tia prquTacfio e fomedmento de alinentus c tanches

|9£a|i R$ 6,000,00 (seis nil reais). Haze de Execucio: 30 (trinfa)

DE

ADITIV0

A0

INSTRtJMENT0

destinadou ao atendimento das necesstdad€s da Secretaria de
Educa¢ao do Municipio de Vfrzea Alegre - CE, resolvem prorrogar
o refiindo contrato ate 31 de dezembro dc 2022. CONTRATANTE:

dias. Vif!8ntia do Contrato: 31 de Janeiro de 2022. Sigunlirios:
Elorimarcos Candido Correia e hois Edson Oliveira Sousa. Data de
AAssinaturadoContrato:09dedezeinbrode2021.

Antonio Fermdes de Linra` CONTRATADO: RANmLA ALVES
DA SILVA DE SOUSA.

Vdraea Alegre/CE, 09 de dezembro de 2021.

Vfrzea Alcgre/CE, 06 de Dezembro de 2021.

El,ONM ARCOS CANDIDO COB REIA
Sseoretario Municipal de lnfroestnit`ira

ANTONIO FEENANDES DE I.IMA
Secretalo de Educapao.
Prefatim de Vdrzea Alegre/CE.

Thbticwh per:

Publlcado por:

Jailson Rodrigue§ de OlivcLra
C6digoldentificador:F51CAIC.6

Jal]son Rodrigues de Olivcira

SETOR DE LlclTACAo E cor`IVENIos
EXTRATo Do cor`ITRATo N. ooi-io.i2.202i -Fn4.s.

C6digo ldentilicador: E9BA4084

SETOR I)E LlcITAc`io E cor`IVENIus
AVISO DE JUI.GAMENTO FINAL - PREGAO ELETRONIC0
No 2o2i.uni.I

ExlitratodoCorfuatofl°001-10.I2.2021-I.M,S.£gEg§;oMunicipio
de Vdrzea Alcgrct amvds ha Seerctaria Municipal de Salde e a

Aviso de Jo]!amento - PreE!£o Eleti.@ndco n° 2021.12.01.1. A

empresa JOSE LIMA I)A SILVA - ME. Obieto: Contmacfro de

Pritgoena Oficial do M`ricfpio de Vdrzea A]egre/CE. no uso de suds

services especializados a sereni prestados no i]laneyamento anual e
artiouLapin q`ianto vrabiLidade ms conmtapdes phblicas e adequap6es
oorcamentirias, com indicap5o da necessidade de estudos {6enicoscos

preliminares, ben como de futlms elaborac6es de termos de
TefiFencias e necessidrde possiveis justLficativas tecnicas. jumo a
Seorrfuria Municipal de Salde de ViTzea Alegre/CE. Valor Total: RE
7.000.00 (sets nil reads). PraLzo de Execuc5o: 30 (trmta) dias.
VI7ig6nc]a do Contrato: 31 de Janeiro de 2022. Simatfriou: Ivo de
oliveira Leal e Jose ljima da Silva. Data de Assinat\ira do Contrato:
10 tlg dezembro de 2021.

func6es, torna pdblico, para conhccimento dos interessados, que fora

concluido o julgammio fiml do neg3o Eletr6nico n° 2021.12.01.1,
sendo declarado vencedor do ccrtane o seguinte licitanre: VIA SUL
VVItouLOS S/A, inscrita no CNPJ n° 40.841.736/0003-79,
cdassificada no late 01. A empresa fora declarada habilitada e
vencedora por cLmpnr integralincnte is exigchcias do Edital
Convocat6rio. Maiores infomra96es na sede da Prefeitura, sito na Rna
DDep. Luiz Otacilio Correia. rf 153 -Centro, Vfrzea Alegre/CE, oil
pelo tdefone (88) 9 9839-7074.
VfirzEa Alegre - CE, 17 de dezembro de 2021.

Vdrzea AIegre/CE, 10 de dezenlbro de 2021.

IVO DE OLIVBIRA LEAL
Secrefario Municipal de Salde

MARIA FERNANDA BEZERRA
Pregrdra Oficial do Munic[pio

Pubncrfu pop:
Jaitson Rodligues de OliveiraL

C6digo ldentificador: OB0DB9DA

ESTADO D0 CEARA
pREFEITUR^ MUNicm^L DE ABAiARA

PREFErruRA MUNlclpAL DE ABAIARA
LET MUNICTPAL N° 500/2o2 I

EMEt`ITA: DTspoE SOBRE 0 c6DTGO TRTBUTARTO DO MUNicipio DE ABATARA E DA OuTRAs pROVIDeNCTAs.

0 PREFEIT0 MUNICII'AL DE ABAIARA ESTAD0 D0 CEARA3 N0 US0 DE SUAS ATRIBU[C6ES LEGAIS, COM FUNDAMENTO
NO ART. I 56, D^ cONSTITurcAO FEDERAL, LF.I ORG^NIc^ DO MUNTcfpTO I]E ^B^T^R^.
Fapo saber que a Camara Munidpa] aprovou c eu sanciono a seguinte lei comp[ementar.

I)^s I)Tspos[coEs 1.REL[MmTAREs
Art. 1°. Esta Let Comp]ementar disp6e sabre o C6digo Tnbufano do Munic{pio de Abina (CTMA) que trata do fato gerador, incidencia. aliquotas.
base d€ cilculo. sujcic5o passiva, laapamento. prescricao, decadincia. frscalizap5o® inscricao cm divida ativa e obrigap6cs acess6rias rehativas aos
dibutos devidos ao Municipio.
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Art. 2°. 0 Sistema Tnbutario do Mun]cipio de Abaiara comp5e-se dos principios e das nonms gerais estabclecidas pela Constitur¢o Federal, dos
Tratados htemacionais recepcionados pelo Estedo Brasilefro, do C6digo Tributrio Nacional q.ei n° 5.I 72, de 25 de outubro de 1966) e leis
complementares. federais, da Coustituieao Estadul, da Lei Organica do Municipio, e, espectalmente deste C6digo Tributario. alch dos demals atos
normatjvos munjcipais.

Par5grafo inico` 0 Sistema Tnbutano a que se refere o caput deste artigo compreende o conjunto de prineipios, regras, institutos e priticas que
incidrm direta ou indLretanente sobre fatos ou atos jun'dicos de natureza tr)butata.
Art. 3°. 0 Chefe do Poder Executivo munie`ipal expedin os ato8 rormativos heeessinos ao ficl cumprimento desta Lei Complementar, observadas as
Limi(ap6es legais, inclusive as que constam deste diploma.

LTVRO PRTMBIRO

srsTEMA TRmuTdrlo MUNIclpAL
TfTULO I
I)A COMPETENCIA TRIBUTARIA

c^pfTuo trNIco
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA COMPETENCIA

Se¢o I
Dos Tributos Municipals
Art. 4°. Sao tributos de compEtchcia do Municipjo de Abaiara:

I - Impostus sobre:
Servicos de Qualquer Natureza (ISS);

a Propriedade Predial e Temtorial Urbana (mTU);
c) a Tmnsmissfro de Bcus lm6veis e Direitos a elcs Relativos ([TBI).
1[ - Taxas decorrentes:

do exercfcio regular (lo podcr de poJicia; e
b) da utilizapao, efetiva ou potencial, de serviqos pdblicos especificos e divisiveis, prestados flo contnbuinte ou postos a sua disposigao.

Ill - contribucdes municipais:
de Melhoria;
para o Custeio do ServL¢o de ILuminacao P`1bLica (CIP);

Parigrafo hnico. Papa os fins deste C6digo entende-se por:
I - imposto, o tributo cuja obrigac5o ten por fato gerador uma sitiiap5o independentc de qualquer ativIdade estatal especifica, relativa ao
contribumte;
11 - [axa, o tributo que ten como fato gerador o exercicio regular do poder de pol{cia ou a utilizaFio efctiva ou potencial de servico pbblico
espeeifico e divi§iveL, pTestado ao contribuinte ou posto a sua disposi¢ao;
Ill - contnbuicao de melhoria, o tribute instit`iido para fazer i.ace ao custo de obras pdblicas de que decorra valorizap5o imobiliaria;
IV - contribuicao de ilurninapao pdbLica 6 o rributo destinado a custear o scrvico dc ilumina9ao phblica do Municipio;
Secao 11

Da Competencla
Art. 5°. A atribuicao coustitucional de competthcja tnbut6ria compreende a compet€ncia JegisJativa plena, ressalvadas as Limitac6cs contidas na
Constituiqao Federal` na Constwhicao do Estado e na Lei Organica dci Municipio, observado o disposto neste C6digo.

Art. 60. A competincia ndbutim 6 indelegavel, salvo a atnbuipfro das fung5es de arrecadar ou fiscalizar tnbutos, ou de exccutar leis. atos ou decis6es
adrmnistrativas em materia tr]butiria conferida per uma pessoa jundica de direito phbLico a ouna,
§ 1°. A atribuicao a que se refere o caput deste artigo compreende as ganntias e as |]rivil€gios processuais que competrm a pessoa juridica de direito
pthblico que a coi]ferir.

§ 2°. A atribui9ao pods ser re`'ogada, a q`ialquer tempo, par ate unilateral da pEssoa juridica de tlircito ptibheo que a tenda conferido.

§ 30. N5o clmstifui delegap5o de conipetincia o cometrmemo, a pessoas de direito pnvado, dD encargo ou da funcao de arrecadar tributos`

Serio Ill
Dos Limitac6es da Comi]etencia Tritiutiria

Subse¢o I
Das Disposi98es Gerals
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Art. 7a` Sam prejuizo de oums garantlas asseguradas ao cortnbuinte, 6 vedado ao Mu"cipio de Aba]ara:
I - institur ou aumentar tnbutos sem lei que o cstabe]e¢a;

IJ - cobrar tnbutos:
em relapao a fatos geradores ocorridos arites do inicio da `.igencia da lei que os houver instituido ou aunenrado;
no mesmo exercicio financeiro eni que haja sido publjcada a lei que os instit`liu ou aumentou;

c) antes de deconidos 90 (noventa dias) da data em que haja 8ido publicada a lei que os insutuiu ou aunen[ou, observado o disposto no inciso 11,
deste artigo.

Parigrafo inico. A vedacao constante da alinca "b" do inciso 11, destc artigo, nao se aplica fla fixacao da base dc calculo do haposto Propriedade
Predial e Temtonal Urbana (mTU) a que se referc a alinea ..b" do inciso I, do art. 4D, deste C6d]go.

Art. 8°. i vedado ao Municipio instifuir tratamento desigual entrc contribuntes que se encontrem em situapio equi`'alente, proitiida qualquer
distin?ao em razao de ocupa9ao profissional ou fungao por eles exercida, indapendememente da denominapfo juridica dos rcndimento§. tfulDs ou
direitos.

subscrio 11
Das lmqnidade§
Art. 9D. i vedado ao Municipio itistituir impostos sobre:
I -o patrl-m6nio` renda ou servj¢os da Uniao. dos Estados, do Distr]to Federal e dos Municlpios;
H - os templo§ de qualquer cutto;

Ill - D parim6njo, renda ou servigos dos partidos politieos, inclusive sLias fiindapdes, das entidndes sindicals dos trabalhadores e das instituig5es de
edrcacao e de assistencia social, sem fins lucratlvos, atendidos os requisitos previstos em lei;

IV - os li`rros, jomais, peri6dicos e o papel destinado a sua iixpressao;

V - fonogramas e vldeofonogranias musicais produzidos Do Brasil contendo obras musjcai§ ou litrmmusicais dc at][ores brasilc;res ou obras cm

ggral interpretadas por artigtas brasileiros, ben como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenhant salvo na etapa de raplica9ao
industnal de midias 6pticas de leitura a laser.
§ 1°. 0 disposto no inciso I deste artigo e extensivo ds antarqulas e ds funda96es instituidas e mantichs pelo Poder mblico, no quc se rcfere ao
patrim6nio, a renda e aos servi¢os, vinculndos a suas fimlidades e§sencial§ ou as delas decon.ente§.
§ 20. As vedap6es do inciso I e do § 1°, deste ar[igo, n5o se aplicam ao p@trim6rio, a renda e cos serviqas, relacionedos Com exploracao de dtividndes
ccondmicas regidas pelas nomas aphcaveis a ernpreendimentos privados, ou en que haja contraprestai;ao ou pagamento de precos ou tar]fas pelo
usuirio, ne[ri cxonera o promitente comprador da obrigag5o de pagan inposto relativamente ao ben in]6veL.
§ 3°. 0 dispo8to Dos incisos [1 c 1[1 compi.eendem somente o patrim6nio, a reniLa c os scrviqus. rcLacionados com as finalidades essencials das
entidades tielas mencionadas.

.§ 40. 0 reconhecimen{o da imunidade de que trafa o inciso Ill deste artigo e siibordinndo a observalcia dos seguintes requlsj(os, peJas cz]tidades n€le

refaldas:
I -nao di§tnbuirent qualquer parcela dc sou patrrm6nio ou de §uas rendas, a qualquer titulo;
11 - aplicarem integralmente` no Pals, os sells recursos na manuten9ao dos scus objctivos instituciomLs;

Ill - manterem escrltura9ao de suas receitas e despesas em li`ms revestidos de formalidades capazes dc assegurar sua exatldin, na forma exig]da
pela lei.
Art. 10. As disposic6es e os requisitos estabelecidos neste C6digo para gozo da imunihade serio verificados pela Administla95o Tributaria.

§ L°. A imunidade serf reconhecida For ate do Secretfrio de Financas do Municipio. a pedido ou de oficio. gerando efatos juridicos somente a parrir
da data do reeonhecimenlo.

§ 20. Ouando a administracio thbutfroa vedficar, em proccsso regular. o descumprimento das condic6es e requisitos para gozo da imunidade de
entidade ou instituicao j i autonzada polo M`mic{pio, o reconhecinento sera suxpmso ou cancelado, por ato do Secrefario de Finan9as.

§ 3°. OcoTrendo a suspensao ou cancelanento de imunidade tnbutina i]os termos deste ar(igo, o sujeito passivo fica obrigado. no prazo e forma
estabelecidos em regulanento, a recolher os impostos municipais incidentes sobre o sou patrLminio e sgrvicos, acompanhados de atualizagao
moi]ctala e dos acTescimos moratdrios apliofveis.

§ 40. 0 §ujeito pas§ivo que river a apllcagio de s`ia inuuldade suspensa ou cancelada poderi requerer novamelite o sell reconhecimento a pardr de J°
dejaneiro do ado subsequcnte aquele em que houver oeorndo a s`ispeus5o ou cancelamcnto do beneficio.
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§ 5°. 0 reconhecimento da imunidade tnbutaria previsto no § 40 deste ardgo 6 condicionado a verificapao do atendimento aos requisitos legals
previstos nests C6digo, cuja apreciaeao see fejta ate o final do uno em que foi I)rctocolado ci ped]do, podendo ser novanente reconhecida a i>artir do
excrcieio seguinte.

§ 6°. 0 recoulerimcnto da imuldnde a que se refere este artigo nhs desobngfl o sujejto pussivo do oumprimento das demajs obriga¢6es tr]butdiias
previstas na legislapao.
§ 7°. A administrapao tributiria podera exigir, para reconhecimento ch imunidade das instifuig6es de assis(encia social a que se refere o inciso TTT do

art. 9°, desta Sec5o, certificndo de entidnde de fins filantr6picos emitido pelo Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS).

Art. I I. Cessa a imunidade para as pessoas jur'dicas de direito pbblico ou privado cm relap5o aos im6veis promctidos a venda. desde o monento em

que se cousrfujr a neg6cio jun'dico.
Parigmfo rinico - Nos casos de transfereflcia de dominio ou de posse de im6vel, pcrtencenle ds entidades rofaldrs neste artlgo, o tnbuto recaira
sobre o promitente comprador, enfiteuta, fidrciario, usuino, usufutuario, comodatario, concessioriario, pemissionino, superficiario ou possuidor a
qualquer tituto.

riTULo 11

=£piE#SoT+CAOTRIBurARIA
?e¥oDu[Snfcg]¢°ESGERAls
I)a8 Norma§ Tril]utirias e das Regras Gerals
Art. 12. A express50 legisla¢5o tnbutina compreende as leis complcmentares, as leis ordinirias. os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e TeLap6es j`lridicas a eles pertincntes.
Art.13. Somentc a lei pode estabelecer:

I - a insrfui¢ao, extincao, majoragin ou redu¢ao de thbutos:
11 -a defini9ao do fate gerador da obrigaqfro tributiria principal e do sou sujeito passivo;

HI - a fixapao de aliquota do tribu[o e da sua base dc cilculo;

IV - a cominap§o de penalidades para as a¢6es ou omiss6es contriria8 a seus dispositivos, ou para outras infrac6es nela definidas;
V - a atribuicao de responsabilidade tributdria a tcrceiros;
VI - a§ hip6teses de exclusao, suapensao c extin¢5o de ereditos tnbwirios e de dispensa ou redugao de penaLidades.

Parigrafo rinico. N5o constit`ri majoTapao de tnbuto, para os fins do diaposto no inciso I deste aTtigo, a atualizapin de valor monetalo da respcctiva
base de caloulo ou do pr6prio tribute.
Arc 14. 0 conteddo e o alcance dos decretos restringemrse flos das lcis em funlao das quais sejam expedidos, com observfrocia das regras de
mtaprctapao estal]€leciiLas neste Cddigo e na leg]slapio pcrtinente.
Art. L5. Sac iiomas complementares das leis complementares, leis ordinfroas e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pela autoridnde administrativa;
1[ - as decis6es dos 6rgaos singulares de jurisdi¢ao adTninistratrva, a que a lei atribua eficacia normativa;

Ill -as priticas reiteradanente observadas pclas autoridades admiristrativas ;
rv - os convenios que o Municipio celebrar com outros entes da Federapao, que tenham por objeto a aITecadap5o ou a fiscaliza9fo de tnbutos.
§ L°. A observincia dan normas I.efchdas nes[e artigo exclui a imposi¢ao de pcz]alidades e a cobranca de jums de mora.

§ 2°. Compete ao Chefe do Poder Executivo` Procuredor Geral ou o Secrefario de Finan¢as editar as norrnas complementares a que se refere o inciso

I deste ndgo.

cApi-11
I]A vlGENaA, APLlcACAO E INTERPRETACAO DA I.EGlslACAO TRIBUTARIA
Secao I
Da VIg6ncia
Art. 16. A vigchcja, no espaap e no tempo, dr legislacao tributina regerse pelas disposi96es legais apliedveis ds nomas juridicas em geral,
ressa]vado as normas especificas previstas neste Capitulo.
§ 1°. A legislapao tnbutiria do Municipio de Abaiara ten vig&ncia e €ficacia dentro de seus limltes terntoriais.

§ 20. A legislacao a que se refere este artigo passa a vigorar fora do sou tndt6rio, mos limites em que Lhe reconhecam extraterritorialidade as
convchios de que participe. ou do que disponha Ira Complemeutar federal que tratc de I]ormas gerais.

www.diariomumcipal.com.b[./aprece

87

Cent , 20 de Dezembro de 202l

. Dialooficial dosMuniofpios doEstadodo ceari .

ANOxn !N°285l

Art. 17. Salvo disposi9§o em contrino, entrain em v[gor:

I - na dan dr sun publjcapao, as portarias, as instm¢6es nonnativas c outros atos nomativos expedidos pelas autoridades admini strativas;
H -30 (tnntfl) dies apds a date da sua publicac5o, as decisdes dos 6rgaos singulares das instaz]cjas adminisfrorivas, quanto a sous efejtos normaljvos;
e
TTI -na data neles prevista, os convenios que o Municipio celebre com outros entes dr Federacao.

Parigrafo `inico. Entrain em vigor Ilo primeiro dia do exercicio segulnte aquele en que ocom a sua publ]cacao, observado o disposto na alinea .`c.',
inciso 11, do art. 7°, deste C6digo, os dispositivos de lei que:

I - instituam ou majonm tr]butos; e
11 - definam novas hip6teses de incidencia.
Se€5o 11

Da Aplicap5o
Art. 18. A legislap5o trjbutaria aplica-se imediatamentc aos fatos gerndoies ocorridos ap6s sua publjca¢o e aos fatos geredores pendentes.
AI+ 19. A lei aplicarse a ato ou fato pret6nto:

I - em qualquer caso, qunndo seja expressanente interprctativa. cxcJuida a aplicac5o de penalidade a infracao dos dispositivos interpretados;
11 - tratando-se de ato n5o definitivaniente julgado:

quando deixe de derini-lo como infraedo;
b) quando lhe comine penalidnde menos severa que a previsfa na lei vigente ao tempo da sua pritica.
Secfro Ill

Da II]lerpreta¢o
Art. 20. A lei tnbutiria n5o poderi alterar a definicao, o conteddo e o aJcance de instifutos, cone tos e formas dc direito pnvado, utilizados, expres§a
ou implicitamente, pela Constituic5o Federal da Repilblica Federativa do Brasil ou pela I.ei Organica do Munic{pio para definir ou limitar a
competchcia thoutiria des(e Municipio.
Art. 2 I . Interprets-se literalmente a legislagao tnbutiria do M`inicipio que disponha sobre os seguinte§ fatos:

I - suspensao do cr6dito tnbutalio;

11 - concessao de isencao ou anistia do credito tritiutalo; e
Ill - dlspensa do cumprimento de obrigap6es tributiria§ acess6rias.

Paragrafo inico. A lei tribufaria qui: define infrag6cs, ou the comina penalidades, intapreta-se da maneira mais favorivel ao acusado, em caso de

divida. quarto i:
I - capi.tula9ao legal do fate;

11 - natureza ou ds circunstancias matenals do fato, ou a nat\ireza ou extenrio dos sous efeitos; e

Ill - autorla. inputabiridade` ou punibilidade.

TiruLo Ill

=£pi#%A]c^OEDOcRfiDITOTRmurrfuo
DA OBRIGACAO TRIBUTARIA
Se¢ao I
Das Disposic6e§ Gerals
Art. 22. A obrigagao tributala 6 principal ou acess6ria.

§ L°. A obrigap5o tributiria principal surge com a ocorrincia do fato gerador, e ten por objeto o paganento de tribute de compctencia do Muniofpio
ou de ponalidade pccuniaria e ex[irigiierse junfamcn[e com o ciedito dela decorTen[e.

§ 2°. A chrigap5o tnbutiria acess6ria decone da legistap5o tributfroa e ten per objeto as prestap6es, positivas ou negativas nela previstas no interesse
da zLrrecadapao ou da fiscaliza95o dos tributos.

§ 3°. A obriga9ao acess6ria, pelo simples fato da sua inobservancia, converts-se em obrigacao principal relati\'amente a penalidade pec`iniira,
persjstindo a obrigatoriedadc de scu culxp
onto pelo suj'eito passivo.
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Art. 23. Ato do Poder Executivo estatieleced as obrigap6es acess6nas c os prazos de sou oumprimento, ben como os modelos de livIos, formulalios
e documentos, inclusive eletr6mcos, para controle, arreeadapao c fisedjzac5o dos tnbutos.
Sg,ao 11

Do FBto Gerajdor

si]bectio [
I)as Regras GeratB do Fato Gerador
Alt. 24. Diz-se fate gerador de obriga9ao:
I -principal: a situa9ao defmida em lei como nccessina e suficiente a sua ocorrencia; e

11 -aces§6ria.. qualquer situapao que, na foma da legislac5o, imp6e a pratica ou a abstencao de ato que flao configure obriga95o piincipal.
§ 1°. Considera-se ocomdo o fato gerErdor da obrigapao tributal]a e existentes os sous e±`eilos:

I - tratahdo-sc de situacao de fato` desde o momento em que se verifiqucm as circunstincias materiais necessarias a que produza os e±'eitos que
normalmente lhe sao prdprios;
H - tratandcrse de situapao j`ur!dica, desde o momento em que esteja derinitivamente coustitu(da, mos tcmos de dlreito aplicdvel.
§ 2°. A lcgislac5o tnbufaria que discii]lina o fate gerador do tnbuto 6 interprelfldr abstraindol;e:

I -da validede juridica dos atos efetivamente pralcados pelos conrribuintes. responsaveis, ou terccjros;
11 -a natureza do §eu objeto ou dos seus efefros; e

Ill - os cfeitos dos fatos efctrvamcnte ocorridos.
Subse€ao 11

Da Descousidem€io de Ato Jurfdico
Arfu 25. Os atos ou negdcios juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrchcia de fato gerador de tnl]uto ou a natureza dos elementos
consrfutivos de obnga9ao tribufaria serao desconsiderados, para fins thbuiarios, pela autondade administrativa competente, observados os

procedmentos estabelecidos nesta Subse€ao.
§ I D. 0 disposto neste amgo n5o inclui atos e neg6cios juridicos em que se venficar a ocoriencia de dolo, fraude ou simula9ao.

§ 20. S5o passiveis de descolisideracao os atos ou neg6cios juridicos que visem a reduzir o valor de chbuto, a evitar ou a postergar a seu pagamcnto
ou a ocultar o5 verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natueza dos elementos constintivos da obrigap5o tnbutana.
§ 3°. Papa a desconsidera¢ao de ato ou negdcio juri.dico de`.er-se-a lever em conta. entre outras` a ocorrchcia de:

I - falta de prapdsito negocial; ou
11 - abuse de fonrEL

§ 4°. Considera-se indicativo de falta de propdsito negocial a opgao pela foma mais conplexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou

mats formas pars a prattca de detcrminado ate.
§ 50. Para a efeito do disposto no inciso 11 do § 30, deste artigo, considera-se al]uso de I.oma jun'dica a pritica de ato ou neg6cio jur].dico indireto que
prodrza o mesmo Tesultado econ6mico do ato ou neg6cio juridico dissimulado.

§ 6°. A antorihatle fazcmlina, ao constatar a dissirmiLaqao do neg6cio I.uridico` devera lavrar infolmapio fiscal circunstanciada do fato e dar ciencia
ao acusado para que possa, querendo, exercer o direito a aapla defesa e ao contradiforio, no prazo de 15 (quinze) dies. em processo admiristrativo.
§ 7°. Ocorrendo contestac5o dos fatos descritos na informflgfio fiscal, sch formalizado o processo adm]iistrativo, que de`'eri ser apreciado pela
an(oridade competente, hierarquicamentc supenor i autondade fazcndiria que praticou o ate administrativo de desconsiderapao.
§ 8°. A autorldade a que se refere o § 6° deste ndgo, no prazo dB 15 (quinze) dias, proferrfe deapacho circunstai`ciado, notificando o sujeito passivo
da decisao, que podera ser:

I -fat.orivel ao sujcilo passivo, hip6tese em que o processo sera arquivado:

IJ -contrino ao sujeito passivo, devendo, nests caso, ser lavrado o competence auto de infrapao para apulap5o do credito thbutirio devido.
§ 90. 0 auto de infrapio a que se refere o inciso 11 do § 80 deste aitigo somente devch scr la`'rado ap6s transcorndo o prazo de 15 (quinze) dias para
pagamcinto espontinco do credito trlbutirio devido, com os acr6scimos legars, quando for o caso.
§ LO. Na hip6tese dc silincio do acusado, no prazo previsto no § 6° deste artigo, a autoridade fazendala fari constar esta circunstalicia e larigari o
credito tnbufario relativo ao neg6cio juridico ocultado, com a imposicao das penalidades cabivcis, dandorse cichcia ao sujeito passive pars,
querendo, exerga sou direito de det`esa em processo administrativo tributdri'o junto ao 6rg5o compdente` mos prazos estabelecidos |]ela legislapao.

§ 11. A legislacao poderi estabeleeer outros procedinentos e I.ormas complementares pare aplicapao das disposic6es previstas neste artigo.
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Se,ao Ill
Do Sujctto Advo
Alt. 26. 0 Munjcipio de Abaiara 6 o sujeito ativo compctente para exigir o cumprimcrito das obrigag6es tiibutirias previstas I]este C6digo e na
leg;sla9Eo lributdr]a qLie venha a sea editeda cr]ando novas obrigap6es.

Se§ao ,V

I)o Sujeito Passivo

Subserio I
Das Diaposlc6es Gerajs
Art. 27. Sujeito pass;vo da obrigaeao pi.incjpal 6 a pcusoa fisica, jun'dica ou a esla equjparada, obrigada ao pagamento de tiibuto ou pci]all'drde
pecuni5ria. Pan4gral`o dnieo. 0 sujeito passivo dr obrigap5o principal diz-se:

I - contrlbuinte, quando tenha relac5o pessoal e direta com a situagao que constima o respec vo fato gerador do tnbuto;
1[ -responsavel, quando. sem revestir a condicao dc contnbuinte, sua obrigap5o decolra de dispo§icaci exprcssa de lei.

Art. 28. Sujeito passivo da obrigacao acess6ria 6 a pessoa natural, jutdica ou a esta equiparada obngada ds prestap6es que constiunm a seu objeto.

Art. 29. As conveng6es particulares, relativas a responsabilidade pelo prgamento do crddito tnbutirio, nao podem ser opostas i administra9ao
tnbutiria, para modi ficar a dcfinicfio legal do sujeito passivo das obrigap6es tributirias coITespondentes.
Sqhaecao TT

Da Solidndedad€
Aft, 3 0. S5o solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum zia situap5o que constitun o fate gerador da obrigapho principal; e
11 -as pessoas expressaneutc designadas per lei.

Parigrafo tinico. A solidariedrde refedda nestc artigo nao colxporta beneficio de ordem.
Art. 31. S5o os segllintes os efeitos da solidaricdade:

I - o pagamento efetundo pol urn dos obrigados aproveitfl aos dentals;

u - a isengho ou rcmissao de crddito tnbutdrio exonera todos os obngados, salvo §e outorgada pessoalmente a urn deles, subsistindo, nesse caso, a
soLidariedade quanto aos demais pelo saldo; e

Ill - a intempgao da prescncao, em favor ou contra `im dos obrigados` favorece ou prejudica aos demajs.

Subscsao Ill

Da Capacidade Tributiria
Art. 32. A capacidade tributiria passiva indapende:
I - da capacidade cjvi] das pessoas naturals;

11 - de achar-se a pessoa fisica sujeita a medidas que inportem pnvap5o ou limitac5o do cxercicio de atividades civis. conerciais ou profissionais, ou
da administrapao direta de seus bens ou ncg6cios; e
nl -de estaL. a pessoa jun'dica i`cgularmente constituida, L]astando que configure uma unidade econ6mica ou pi'ofissional.

Subsecto rv
Do I)otridlio Tributirio
Art 33. 0 sujeito passivo reguLarmente inschto goza da libgrdade de eLeger o sell domictlio chbutirio` assin entendido a lugar onde desenvolve sua
atividade, respondc e pratica os demals atos que coustitunm ou possam vir a coustituir obrigap5o tlfoutala.
§ 1°. Na falta de elcicao pelo sujeito pas§ivo, de scu domiciLio u.ibutirio, a administracio tnbuliria considera como tal:

I - quanta is pessoas fisicas, a sua residincia habitual, ou, sendo esto incerta ou desconhecida, a centro habitual de sua atividnde;
TT -quarto is pessoasjuJidicas de direito pnvado ou ds firmas indi`'idunis, o lugar da sua sede, ou, em rela9ao Sos atos ou fatos que derem otigem a
obrigapao, o de cada estabclecimento; e

Ill - quarto as pessoas jutidicas de direito pdblico, qualquer dc suas rapartig6es situadrs no temforio deste Municipio.

§ 2°. Quando njo couber a apllcapao das Tcgras fixadas em qualquer dos incisos deste ardgo, considerar-se-i para os efeitos lega!s, como domci.lio
tributirio do sujeito passivo a lugar da siruapao dos bcns ou da ocorrchcia dos atos ou fatos que deTan origem a obrigapao tributiria.
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§ 30. A autoridrde administrativa pods renisar o domicilio eleito quando impossibil]tc ou difioulte a arrecada9ao ou a fiscalizacao do tnbuto,
aplicando-se a regra do § I 0 deste artigo.

Se,ao V
DB Respozis&bilidnd€ Trlbut4rifl
SubseFfo I
I)a Digpos€£ao Geral
Art` 34. Sem prejui'zo da respousabilidade prevista nesta Se9ao, ser5o definidos para cada tnbutci os responsaveis tnbutarios de acordo com sues

pc"liindales.
§ I a. A responsal)ilidade prev[sta neste C6digo alcanca todas as pessoas. fisicas, ju.idicas ou a estas equiparadas, ainda qi]c amparades per iniiJ]jdade
ou isen€ao tnbutrfuas.
§ 2°. Aplica-se, tamb€m, a responsabilidade de que trata o caput deste artigo] ao recolhimento integral de multas, outros acrescimos legais e ao
cumprimento drs obrigapdes acess6rias, qundo for o caso.
Subse9ao 11
Respons8l)ilidade due Sqcessorcs

Art. 35. Os cfeditos tr.ibutal'ios I.elatwos a jmpostos cujo fato gender seja a propriedale, o dominio htil oo a posse de bens im6veis, e, bern assim, os
relativos a taxes pela prestapao de servi¢os referentes a tais bens, ou a contrib`iiq6es. subrogam-se rm pessoa dos respec{ivos adquirentes salvo
quando conste do titulo a prova de sua quitacao.
Par6grafo rihico. Ocorrendo arrematapao em hasta pdblica, a sub-rogacfro a quc se refere este artigo ocorre sobre a respectivo prcco.
Art. 36. 0 disposto nesta Subsecao aplica-se aos creditos trbut5rios definitivamente consrfuidos ou em curso de constituic5o i data dos atos nela
refiridos e aos constiruidos posteriomerite aos mesmos atos. desde que relatjvos a obrigag6es tnbutarias cujos fatos geradores tenhan ocomdo ate a

redrida data.
Art. 3 7. Sao pessoalmente respoiisiveis:

I -o adquirente ou Temitente, pelos cr6ditus tnbutalos originirios de tributos relativos aos bees adquindos ou rei]ritidos;

11 - o sucessor a qualquer n'tulo e o c6njugc mcei[o, pelos thbutos devidos pelo de cujus ate a data da part]tha ou adjudica95o, Iinitada esta
reaponsabilidade ao montante do quinhao do legado ou da rneap5o; e
111 - o esp6lio, pelos tributos devidos polo de cujus ate a data da abertura da sucess5o.

Art. 38. A pessoa juridica de dircito pnvado que resultar de fus5o, transformapao ou incorporac5o de outra ou em outra e responsivcl pelos tnbutos
devidos ate i data do ato pelas pessoas jun'dicas de direito pnvado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parigrafo inico. 0 disposto ncste artigo aplica-se inclusive aos casos de extin9ao de pessoas juridicas de direito privado, quando a explorapfro da
respec va atividade seja continuada por qualquer s6cio remanescente` ou seu esp6tio, sob a mesma ou outra raz5o social, ou sob firma individual.
Art. 39. A pessoa fisica ou juridica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer titulo, fundo de comdrcio ou estabelecimento comercial,
indusmal ou profissional e continuar a rcspeedva explorapao, sob a mesm ou outra razao social ou sob firma ou none individual, responde pcLos
tnbutos relativos ao fuiido on estabelecimento adquirido. devidos atf a dflta do respectivo ato de aquisicao:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploracao do comdrcto, indtlstm ou atividade antenorniente desenvolvlda; e
11 - subsidiariamente com o alienante. se este prossegur in explorap5o ou iniciar dentro de 6 (seis) meses a contar da data da alienagao, nova
atividade no mesmo ou en outro ranio de coniercio, ind`istria ou profissao.
§ 1°. 0 diaposto no capu( deste artigo nao se apLica ua hip6tese de alienap5o judicial:

I - em processo dc falfucia; e
11 - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperapao judicjal.
§ 2°. Nao sc apLica o disposto no § I 0 dcste artigo quando o adquirente for:

I - s6cio da sociedade falida ou em recuperapao judicial, ou sociedade controlada polo devedor falido ou em recupera0ao judicial;

11 - parente, em linha reta ou colateral ate o 4° (quarto) grau, consangLiineo ou afim. do devedor falido ou cm recuperapao judicial ou de qualquer de
sous sdeios: ou
HI - identificado como agente do falido ou do dcvedor em recupera€io judicial, com o objetivo de froudar a sucessao tnbutiiia.

Art. 40. 0 disposto nesta Subsecao aplica-se aos er6ditos tributirios definitivamente constituidos ou em curso de constituicfo a data dos atos nela
referidos e aos constituidos postcriomcnte aos mesmos atos, desde que relatives a fatos geradores de obrigag6es tnbutalias ocorides ate a referida

data
subsecao Ill
Responsabllidade de Terce(res
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Art. 41. Nos casos de impossibilidade de exigchcia do cumprimento da obrigagao principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
mos atos em que inteT\'ierem ou pe]as omiss6es de que forem responsivcjs:
I -os pais, pelos trjbu[os devidos por sous filhos mcnores;

11 - os tutores e curadores, pelos tributes devidos For seus tutelados ou curatelados;
TIT -os administl'edores de bens de lcrceiros, pe]os [ributos devidos per es(es;

IV - o inventarLante, pelos tributos devidos pelo esp61io;

V - o sindico, o comissal.io e o administrador judicial, pelos tributos devidos pela massa falida. pelo concordatdrio e o devedol em recuperapao

judicial:

VI - os tabeli5es, escnv5es e dermi8 serventuarios de oficio, pelos ributos devidos sobre os atos praticados par eles, ou perante eles, em razao do sou
oficio; e
VII - os s6cios, no case de liquidr;ao de sociedade de pessoas.

Palngrafo dnico. 0 disposto neste artigo s6 se apljca, em materia de penalidades, aquelas de cariter morat6rio.

Subsecto IV
Responsal]tlidade Pessoal
Art. 42. Sao pessoalmente respousiveis pelos cieditos correspondentcs a obr]ga96es tnbutarias resultantes de atos praticndos com excesso de poderes
ou infrac5o de lei. contrato social ou estatutos:
I -as pessoas referidas no art. 41. deste C6digo;

11 - os mandatinos, prapostos e empregados; e
HI -os diretores, gerentes ou representantes de pessoas juridicas de direito privade.

Stibse€ao V

Responsabmdrde por IDfra?6es
Art. 43. A responsabilidede por infrap6es da legislacao tribufaria independe da intencao do agents ou do respons6vel e da efetividade, natureza e
extensao dos efeitos do ato por ele praticado.
Arl 44. A responsabi]idade e pessoal ao agente:

I - quanta is infrap6es definidas em lei come cnmes ou contravcng6es, sal`'o quando praticadas no exerctcio regular de admimstraeao, Imndato,
funcao, cargo ou exprego` ou no outxprrmento de ordem expressa emitida por quem de direito;
H - quanto as inflap5es eni ouja defihiq5o o dolo espec{fico do ager]te seja elementar;

Ill - quanta is infrag6es que decorram direta e exclusivamente de dolo especifico:
a) das pcssoas rcfichdas no art. 41, desfa Lei Conplernentar, con fro aquehas par quern respondem;

b) dos mandatal]os. prepostos ou emi.regados, contra seus mandantes, preponentes ou cmpregadores; ou

c) dos

retores, gerentes ou representantes de pessoasjuridicas de direito privado, contra estas.

Subse§ao VI
Da Denlincia Esi)ontfnca
Art. 45. A responsabmdade per infrap6cs 6 excluida pela demincia espontanea da infrapao, mos segiiintes casos:

I -quando acompanhada, se for o caso` do pagamento do tritiuto devido e dos encargos morat6rios; ou
11 - quando ocorrer o recoLhimento do valor arbitrado pela antoridade coxpe(ente mos casos em que o momante do credito tribuldrio dependa de

poster or ap`lrxpao, sendo a providfncj a requenha, antealpadanente, pelo sujeitD passjvo.

Parigrafo `inico. Nao se considera esponfanca a denthcia apresentada ap6s o inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscahraqfio definidas pela leglsla9ao, relac]onadas com a infrapao.

CApf TULo 11

Do cREDITo TRmuTARlo
Sc,ao I
Das Disposic6es Gerals
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Art. 46. 0 cr6dito tr]butino regularmente constitu]'do somente se modifica ou extinguc, ou ten a sua exjgibilidrde suspensa ou excluida, mos casos

previstos IIeste C6digo, foe dos quais nao podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidrde fuflcional, in foma da lei, a sua efedvacao ou as
respectlvas garantias.
§ I a. Cousidcm-se credito tributario a valor correspondente a tributo, multa e juros momt6rros, pemtidades pecunjdms e atualiza¢ao monet5ria.
§ 2°. A mLilta, os acrescimos morat6nos e a atualizapao monefaria prevlstas Ilo parigrafo anterior sao decorrentes do descunprimento da obrigap5o
drt>ufaria.

AIL 47. Qualquer beneflcio ou incentivo fiscal que tcnha per objcto matdia tnbutiria, somente poderi ser concedido pe]o fisco mulcipal atravds de
lei e8pecifica, Dos termos do § 6° do art. 150. da Constituicao Federal.

Parigrafo dnico. Fora dos cases previstos neste artigo, a efetivaqao ou as ganntias do er6dito tnbutino n5o podelri ser dispensedas, sob pctia de
responsabiJidrde funcional, na fomia estabelecida em lei.
Sesao TI

Da Constituifao do Cr6dito Ttiblitfrio

subsceio I
the Lanfamento
Art. 48. Coznpete pnvativamente i autoTidrde admimstrativa minjcipal constitur o credito thbufano polo lancamento, assim cntendido o

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrencia do fate gerndor dr obriga95o correspondents, detenninar a mat6na tnbutavel, calcular
o montai]te do tributo devido, idendficar o sujeito passivo e, quando for o caso, apLicar a penalidade cabive].
§ I a. A at]vidade administrativa de lancamento e vinculada e obngat6ria, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 2°. 0 lancairiento do credito tributirio a quc §e refere o caput deste artigo e dc colnpct6ncia pnvativa dos ocupantes do setor de arrecada9ao e
tributa9ao do municipio lotados in Secretaria de Finarigas e/ou do Procurador Geral, por ocasi5o do desenvolvmento da acao fiscal, nos termos
previstos na legislagao.

§ 3u. Forrmliza-se a exigencia do cr6dito tnbutato pela intimacao do lan¢amento Tegularmente feita ao sujeito passivo, sou mandatdrio ou praposto,
nas formas previstas nests C.6digo. e, quando for ocaso, em li=gislapao complementar.

Art. 49. 0 laneamerito reportarse a data da ocorfencia do fato gcrador da obnga€6o c regc-se pela Jet ent5o vigeute, amda que postenormerLte
modifil`ada ou revogada.

Parigrafo dnico. Aplicatse ao lancamento a legislap5o que, postedomente i ocorrencia do l'ato gerador dr obngaFao, tenha:
I - in§titutdo novos critdio§ de apuraiao ou processos dc fiscaliza¢ao;
11 - ampliado os poderes de investigapao dos agl:n[es do Fisco; ou

Ill -outongado ao credito tributalio mfliores garantias ou privil6gios, exceto prra o efeito de atribuir respousabilidade tnbutdri a a tcrcciros.
Art. 50. 0 lanFammto reguLarmcnte notificado ao sujeito passivo s6 pods sex alterndo em virtudE de:

I -impugnap5o ou recurso do sujeito passivo em processo administrativo tributino; ou
H - inicianiva de oficio da autoridade admin]shati\.a. mos casos previ§tos no art. 54, dcste C6digo ou em lei superveriente.

Art. 51. Considerarse o sujeito pas§ivo notificado do lancamento ou de qualquer alterag5o que ocorra posteriomente, atraves de:
I - notificagao pessoal;

11 - remessa par carta, com Aviso de Reccbinento (AR);

Ill - comunicapso feita par correio clctrdnico ou eni domiofLio tributirio, conforme defimdo em regulamento; ou
IV -pubLieap5o no 6rgao de imprensa oficial do Municipio ou afixa9ao da notificapao em local ptiblico, como dispuser a legislapao.
§ 1°. Na impossibilidade de se localizar o sujeito passivo ou de se efetivar a notificapio par outra forrna prcvista na legislac5o, esfa de`.era sex feita
na forma prevista no inciso lv, deste artigo.

§ 2°. Considera-se feita a not]ficap5o, in reousa do sujcito passivo ou sou lapresentante em receber a corminica95o do lan9anento, com a assinafura
da au{oridade fazendiria e a cer(i ficatio dessa circunstancia no respeclivo documcnto.

Subsech H
Dan Modalidades de Lan§amento
Art. 52. 0 lancamen(o 6 efetundo:

I - com hose em decLarap5o do sujeito passivo ou de sou rapresentante legal;
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11 - de oficio, i]os casos preVIstos neste C6digo; e

Ill - por homo]ogagfro.

Art. 53. Far-se+6 o lan¢amento com base na dec]arap5o do sujeito pussivo, quando estc prestar a autoridade admnisrmtive informa¢des sobre a
matdia de fato, indispensaveis a efetivapao do lan€amento.
§ I a. A retificao5o dr dcclaraeao por iniciative do pr6prio declarante. qunndo vise ieduzir ou exc]uir tributo, s6 6 admissivel median.e comprova9fro

do uno en quc se funde.
§ 2°. Os erros contidos na declaraeao e apuraveis pelo seu exame serao retiflcedos, de oflcio, pela autoridade administrativa a que competir a revisao
daquela.

§ 3°. Quando o calculo do tributo tenha par base, ou tome em consideracao, a valor ou o preco de bens, direjtos, servicos ou atos jurid]cos, a
autoridede langadora, arbitrari aquele valor ou prcco, sempre que sejam omissos ou nao merecam fe as declarac6es ou os esclarecimentos prestados,
ou os dooumentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo tercciro legalmente obrigado, Iessalvada, em caso de ccintestapao, avaliapao contradit6na,
adm]nistrativa ou judicial.

Art. 54. 0 lancamento 6 revis[o e efetuado de oficio pela autondade admiristrativa nos seguntes casos:
I - quande assim a lei o dctermine;

H -qundo a dcclarap5o n5o seja prestada por quem de dneito, no prazo e na rorma estal)elecida por este C6digo;
nl -quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaracfro. mos temios do inciso anterior, deixe de atcnder, no prazo, ao pedido de
esclarecimento t`ormulado pela autoridade ad"nistrativa, recuse-se a presfa-lo ou nao preste a informacao §atisfatoriamente, a juizo daquela
outoridade;

IV - quando se conprove falsidade, erro ou omissao quarto a qualquer elemenlo definido na lcgislapao tributiria como sendo de dcolarapao
obrigat6ria;
V - quando se comprove apao ou omissao do sujeito passivo ou de lerceiro legalmentc obrigado, que conceda lugar a aplicaqao de penalidade

pecuniala;
VI - quando se comprove que o suj.eito passivo, ou terceiro em beneficjo daquele` agiu com dolo` fraude ou simulacao;

VII - qunndo deva ser apreciado fato nao conhecido ou nio provado quando do lancamento anterior;

Vm - qundo se comprovc que no lanpanento anterior ocoITeu fraude ou falta funcional da aiitoridade qua o eferuou, ou omissao, pela mE:sum
autoTidade, de ate ou formalidade es8encial; e
IX - quando se conxprove que no langamento antedor ocorreu erro na apreciac5o dos fatos ou in aplicacao da Jel..
An. 55. 0 lancamento pc.I homologagao, que ocone quanto aos impestos ouja leglsla95o atribua ao sujeito passivo o clever de antecipar o pagalnei]to
gem pievio exame da autoridade administrat`va, o|]era-se pelo ate em que a refialda autoridade, tomando conhecrmento da atividade assin exercida
pelo obrigndo, expressainente a homologa.
§ 1°. 0 pagamento antecipado pelo obrigado mos temos deste arrigo extingue o credito, sob condi9ao resolut6na da ulterior homologac5o ao
langanento.
§ 20. N5o influem sabre a obrigap5o tributirLa quaisquer atos antenores a homoLogapao. praricados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a
exringao total ou parcinl do credito.

§ 3°. Os atos a quc se ret`cre a paragrafo antenor serao` porin considerados na apuragao de credito tnbutario porventura devido c` sendo o caso, na
imposiFao de penaLidede, ou sua graduacao.

§ 4°. 0 prazo pare homologa9ao, de forma expressa, sera de 5 (cinco) ano§, a coutar ch ocorr6ncia do fato gerador.
§ 5°. Expirado o prazo a que se refere o § 4°, deste artigo, sem que a atlministrapao tributdria sc tenha prommcmdo, considera-se homologado o
lancammto e definitivaTnente extinto o credito, salvo se Gorxprovadr a ocoITencia de dolo, frauds ou simulap5o.

Secao Ill
Da Suspensio do Crfedito Tributirio
Subseeao I
Das Dispesi€6es G€rals
Alt. 56. Suspendem a exigibilitlaile do crfedito thbutirio:

I - o dcpdsito do seu montante integral;

H - as inpugnap6es e os reciusos, nos temos do processo admmistrativo ributirio;
Ill - a concessfro de medida liminar ou de tutela antecipada, em agao judicial;
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IV - a concessao de medida limi]]ar em mandndo de seguran9a;

V - o parcclanento; e
VI - 8 mor8t6ria.

§ 1°. 0 drsposto neste artigo nao dispensa o cumprimento das obngap5es acess6rias dependentes da obrigapao principal cujo credito tnbutino seja
suspenso, ou dela consequentes.
§ 2°. A situaOao prevista no inciso Ill deste artigo. nao impede a constituicao do eredjto tributario cono elcmento in`pedit]vo da decadencia.

§ 3°. Os servidcires munjciprJs competentes, sob pcqa de rest)onsahilidade, adotato providencias e prat;car5o os atos que forem flecessarios pars a
suspensao ch exigibilidade do crEdito tnbutdrio.

subet.rio n
Da Morat6tia
Art. 57. A lei especffica que conceder a moratoria en carater geral ou Individual definiri, obrigatorianente, sem prejulzo de outros requisi.os:
I -o prazo de dura¢ao do bencficio fiscal;
11 - as condic6es da conce8sao;

Ill - os tributes a que se aplica;
IV -o periodo cujos fatos geradores serfio alcancados pelo beneficio; e

V - a foma de concessfro, por despacho da autoridade competente, se concedida ern cndtcr indi`Jidual.
§ 1°. Salvo disposi¢5o de let em contrino, a moratoria somente abrange os cr6ditos definitivamente condtuidos a data da lei ou do despacho que a
conceder, ou cujo lan¢amento ji tenha side iniciado iquela data por ato regularmente notificndo ao sujeito passivo.
§ 2°. A morat6ria nao aproveita aos casos de dolo` fronde ou simulapho do sujeito passivo ou do tcrct:iro em beneficio daquele.

Art. 58. A concessao da moratdna, ern car5ter individual, n5o germ direito adquirido e sera revogada, de oficio, senapre que se apurar que o
beneficiado nao satisfez ou deixou de satisfazer as condi¢6es ou n5o cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos para conccss5o do favor, cobrandose o credito acrescido de juro8 c atualizap5o monetina:
I -com jmposieao dc penalidade cabivel, mos casos de dolo ou simula95o do belieficLado ou de terceiro em beneficio drquele; e

n - gem imposigao de penalidrde, mos demais cases.

§ 1°. No caso do inci§o I dcste amgo, o tenxpo decorndo entre a concess5o da moratoria e sua revogap5o, nao see computado para efeito da
prescrigao do direito a cobran9a do credito.
§ 20. No caso do inciso 11 deste ardgo, a revoga9fro sd pods ocorrer antes de prescnto o rrferido direito.

subserio Ill
Do Parcelamento
Art. 59. 0 parcelamento sera concedido nas condig6es estabElecidas nests C6digo ou em lei espeei'fica.

§ I ['. 0 |]arcelamento do cied]to tnbutirio nao exclui a incidencia dos encargos morat6rios, c, quando for o case, honordrios advocaticios.

§ 20. A administrapao tributiria ao conceder parcelanento, fica autorizada a emitir boletos de cobran¢a bancaria para efeito de pagarnento das
parcelas.
§ 3°. 0 cr6djto tributirio em execap5o jLidicial podera ser parcelado, atendidas as condic6es econ6ndco-financeiras do sujejto pa§sivo.

§ 4°.A criteria da adninistra95o tribufaria podera ser concedido ao sujeito passivo, mais de urn parcelamento simultaneamente.
§ 50. 0 parcelrmento do ci.edilo tributirio nao poderi set superior a 24 (vinte e quatro) prestap6es mensais, fixando o valor da pal.ceLa minima em
vinte e cinco (25) UFIRMs.

§ 6° -0 vale da pareela see atLLalizada molictaliamente na data do pagamcnto, utllj2ando o hdice Geral de Pre9os ao Consumdor Amplo Espec].al
(TPCA-E) e juius de mora equivalentc a I % (urn par canto) ao mes.
Art. 60. A concessao dc parcclaneiito nAo Sera dirctto adquirido e sera revogado de oficio, sempre que se verifique que o sujeito passivo n5o
satisfazia ou dcixou de satisfazer as condic6es ou o5o oumprira ou deixou de curxprir os requisitos para a concess5o do mesmo` cobTando-se o
credito trfoutdrio acrescido de juros de mora:
I ~ co:in inposiq6o de penali+1ede ctibive\, mos ct\sos de dolo. bE\nde ou sin:ulapaos

11 - sem imposig5o de penalidrde, mos demais casos.
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Parigrrfo bnico` No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorndo entre a concessao do parcelamento e sun re`'ogapao nao se compun para el`eito
da prescri9ao do direito a cobranga do cr6dito e no caso do inciso 11 deste artigo, a revogapao s6 pode ocorrer antes de prescrito o refcrido direito.

Subsefao ]V
Do Depds£.o
Art. 61. 0 sujeito passivo podera cfctuar o dep6sito do montante integral ou parcial da exigehcia tributaria, pare atnbuir efeito suspeusivo a qualquer
outro ato por ele impetrado, administrativa oujndiciulmente, visando a modificapao, extincao ou cxclus5o total ou parcial do cr6di`o tr.ibutalio.

§ 1°. A legislacao discii)lirmr5 os procedimentos necessdrios a efedvapio do dep6sito, podendo estabelecer a exigencia de dep6sito previo em
quaisquer circuuslancias nas qunis se flzcr necessario resguardar os interesses do Fisco.

§ 2°. Considerar-seli suspcilsa a exigibilidade do credito tnbutirio, a parLir dr data da efetivaFao do dep6sito a conta do Tesouro Mumcipal.

§ 30. Cabe ao sujeito passjvo. por ocasiao da efetivae5o do depdsito, especificar qual o cr6dito tributirio ou a sua parcela, quando este for exigido em
prestap6es, 6eri por elc abrangido.

§ 40. A efetiva95o do depdsito somente impolta em suspensao da exigibilidade do credito tnbutario, da parcela correspondente ao valor depositado.
Subsecao V Da Cessafao do Efeito Suspensivo
Art. 62, Cessan] os efeitos su§pcnsivos Telacionados com a cxigibilidade do ciedito tnbutirio:

I - pela extincao ou exclusao do cr6dito tributiiio, por qualquer das fomas previstas neste C6digo;
11 -peha decisao administrativa desfavorivcl ao sujeito passivo, no todo ou em parte; e
Ill - pela cassagao da inedida liminar concedida em mandado de seguranca ou de liminar ou antecipa¢ao de tutela elm outra8 especies de apao
judicial.

Pafagrafo inico. Cessados os efeitas da suapensao, a administTapao tributdria prosseguiri in pritica dos atos que estavam paralisades peLo efeito
suspensivo ou iniciar& a pratica de outTos, nccessirios a consccuqao da atividade administrativa.

Se§5o rv
D8 Ext]n§ao do Cr€dito TribDtirio
Subsefao I
Das Medalidades
Art. 63. Extinguem o credito tributirio:

I - o paganento;
H - a coapensE\eao;

Ill - a transa9ao;

IV - remissao;

V - a presancEo e a decadencia;

VI - a conversao de depdsito em renda.
VII - o pagamento antecipado e a homologapin do langamento:
VIII - a consi8ziapao em pa8amento;

IX - a decis5o administrativa ilTeformivel;
X - a decisfro j`idicial passada eni julgado; e

XI - a da9ao cm pagamento em bens imdveis. na forma c condi¢@es cstabelecidas em lei que Irate da matcha.
§ 1°. Os efeitos da extin9ao total ou parcial do credito tributario ficani sujeitos a ultchor \'erificacio da regularLdade da sua coiistit\iicin, observado
especialmente o disposto no art. 55, deste C6digo.

§ 20. A decis5o a que se refere o inciso IX, deste attigo, considcra-se definitiva, qundo nit mats possa ser objeto de apreciacao no imbjto
administrativo.
Subsecfro 11

Do Pagamento
Art 64. A legisLacao ndbufaria fixari o§ prazos e a foma de pagamento dos tnbutos municipais, podendo, inclusive, conceder, confome o caso,
descontos pela antecjpacao, nan condi96es que estabeleca.
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§ 1°. Ressalvados os casos expressos Deste C6digo, o desconto previsto nests artigo nao poach exceder a 10% (dez por cento) do `'alor do cr6dito
tributdrlo.
§ 2°. Na hip6tesc de nao ser fixado prazo pal.a pagamento do credito tributario, este sera o loo (d6cimo) dia do mes subscquente a o€orrencia do fate

gerndor.
§ 3°. 08 valores declarados pelo sujeito passivo e n5o pagos flos prazo8 fixndos, serio objeto de inscricao coriio Divida Ativa do Municipio.
independentemente da real i zac5o de procedi mento fiscal.
§ 40. A imposic5o de penalidrdc nao ilide o pagamento integral do cr6dito.

Art. 65. 0 pagamento de urn credito nao Lmpoita en presuncao de pagamento..
I - qundo parcial, das pre8tap6es em quc se decomponha; ou
11 - quando total, de outros creditos referentes ao mcsmo ou a ourros tnt)utos.

subserio Ill
Do Pagamen(o Ind€vido
Art. 66. 0 sujedo passivo ten direito a restituiOao total ou parcial do tnbuto. seja qual for a modalidade do sou pagamento, mos seguintes ca§os:

I - cobranEa ou pagamento espontineo de tr]buto indevido ou maior que o devido em face da legisl8cao tributha aplicavel, da nat`ireza ou
circunstincias matenals do fato gerador efctivamente oconddo;
11 - erro na e[eioao do sujeito passivo, no calculo do montante do credito tnbutirio ou na elaboracfro ou conferencia de qualquer dooumento relativo
ao pagamento; ou

HI -rcforrm` anulacao, revogacao ou rescisho dc decisao condenat6ria. Parigrafo `inico. A re.stituicao do tnbuto a que se refere este artigo devri ser
atualizada mos termo§ do art. 70, deste Cddigo.
Art. 67. 0 dileito de pleitear a res[ituiqao extingiie€e com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contndos:

I -nas hip6teses dos incisos I e 1[ do att. 66, da data da extincao do cr6dito ulbufario e no caso de inbuto suje]to a la]iquento porr homologa¢fro` do
momento do pagamento antecipado;

11 - na hip6tese do inciso " do art 66, da data enL que se tomar defiritiva a decisao administrativa ou passar em julgado a decisao judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisin condenat6ria.

Subse¢o rv
Dos encargus morat6rios e da afualiza¢ao tnonetfria
Art. 68. 0 credito tributalo referente a qualquer dos tnbutos pago fora dos prazos estatielecidos na legrslapao ficat sujeito a juros de mora de 1%
(`um por cento) ao hes ou fracao. a pardr do primeiro dia do mss subsequente ao vencimento.
Art. 69. Os thbutos nfro pagos ate o vencimento serao acrescidos dc multa morat6ria de 0,33% (ti.inta e tres ccnt€simos por ccnto) tlo valor devido,

por cia de atraso, no caso de pagamento espontinco, limtala a 20% (vmte por cento).
§ lD. 0 disposto mos arts. 68 e 69 deste Cddigo aplica-se, inclusi`'e, ds hip6te5es de pagamento parcelado dos tnbutos, exceto o II]TU do exercieio
vigente, desde que as parcelas sejam pagas mos pra2os.

§ 20. A intxposicfro de apao judieial favoreeida com media lindmr inteITonpe a incidchcia de multa de mora desde a concessao da medida judicial
ate 30 (trnta) dias ap6s a data da publicapao da decisao Judicial que considerar devido o tributo.
Art. 70. Todos os valore§ de[erminados neste C6digo, inclusive o de crEditos tribwirios decorreiites de tnbutos fixos, ser5o atualizados no primeiro
dia do m6s dejaneil.o de cnda exercicio orquentirio, tendo como base a variagao do indice Geral de Pi'e¢os ao Consumidor Amplo Especial (ITCAE), devidanente apurado pelo lnstltuto Brasileiro de Gcografia e Estatistica (IBGE), acumulado mos tiltilrios 12 (doze) meses imediatamente
anteriores a atualizacao ou qualqucr outro indice que venha substitui-Lo.

subs€¢ao v
Da Comi)cnsacao
Art. 71. A compensa¢5o sera efefuada Has condi£6es estabelecidas nes(e C-ddigo c cm lei especifica, editada para essa finalidade.

Art. 72. 0 Secretalo de Finan¢as, atendendo ao interesse e a convenichcia do Municipio, poderi autorizar, atravds de despacho fundanentado, a
compensapao de cTEdito ttibufario com credito li'quido e certo, vcncido ou vmcendo, do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal, mediantc
estipuJacho dc condi96es c garantias para cach caso.

§ 1°. No case de restituiqfro de pagamento indevido de tnbutos, a colxpensapao poderi ser efetuada de forma direta, entre cr6ditos tributinos
decorreutes de impostos dfi mesm8 espede ou de espbeies distintas.
§ 2a. Os crfeditos do sujeito passi\.o a serem compensarlos serao atualizados papa a data da compensapao peLo mesmo indicc utilizado pan
atualizacao dos creditos tnbutirios.
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§ 3°. Os crditos tributinos a sereni compensados deverio ser acrescidos de juros e muJta de mora, caso encontremrse com o iJaganento atTasado.
§ 4°. Sendo vincendo o er6dito do sujeito passivo. para os efeitos deste arigo, na ap`irapao do 8eu montante, serao descontados juros dc 1% (un par
canto) ao mss, pelo tempo a decoii.er cntre a data da compensa9ao e a do vencimento.

Art 73. E vedada a compensaeao mediante o aproveitamento de cr6dito tributario decorrente de tributo objeto de contes[apao judicial, polo sujeito
passivo, antes do thnsito ern j`ulgado da respeetiva decisao j\rdicial.

Parigrafo thico. Na auschcia de lei especifica, a coxpeosapao a que se refere esta Sub§ccao poder5 ser disciplirmda par regulanento.

Spbseeao V[
Da Transapao
Art. 74. Lei cspeeifica poderi autonzar a transacao de cr6dito tributario em execu95o fiscal, que inporte em teminapao de litigio c sun consequente
extine5o, mediante concess6es mdtuas, quando:
I - a incid6ncia do tnbuto I.or matEria controvertida;

11 - ocorrer conflito de competfucia com outras pessoas de direito irdbLico intemo;

JI[ - fiver por objeto matdia dc inteTesse pdblico relevance.
§ L°. A autonzacao da tTansapao sera prccedida de parecer t6cnico exarado peLa administra¢ao tributfroa do Municipio.

§ 2°. A transag5o de que trata este arigo n5o poded importar em redu9fro sipenor a 50% (cinquenta por canto) do or6dito tnbut:irio total ajuizado e
deveri ser §empre homologada judicialtnentc.
§ 3°. 0 Procurador Gcral do Mur]jcipjo realizari a hansa95o de cn5dito tnbutdrio in foma cstabelecida por ]cj`

Subse¢ao Vu
Da Remissao
Art. 75. A alministra95o tributiria, mediantc lei cspecifica, poderd conceder remissao total ou parcial de Gredito tributirio, observando :

I - a sjtuncao econ6nnca do sujeito passjvo;

11 - o erro ou ignorincia escusivcis do sujeito passivo: quarto a matria de fate;
Ill - a diminufa impohancia do credito tributirio; e
IV - as considerap5es de equidade, relacionadas com as caracteristicas pessoals ou matena]s do caso.

Art. 76. i facultado ao Chef'e do Poder Executivo conceder, por despacho fundamentndo, remiss5o total ou parcial de cr6dito tributino, atendendo:
I -a situap5o econ6m]ca do sujeito passivo; e

11 - i diminuta imporfencia de credito tnbutiro.
§ 1°. 0 despacho refieddo neste artigo n5o germ direito adquirido e sera revogado de oficio, sempre que se apure que o beneficiano nao satisfazia ou
deixou de satisfazer as col]dip6es exigidas. ou nao cuxprira ou deixou de ouinpnr os requisites pars a concessfro do favor, cobrando-se o credito
ulbutdrio com encargos moratchos e atualizap5o monetdria, alch de:
I - imposic5o de penaLidade, mos casos de dolo ou §imulapao do beneficiado, ou de terceiro em berieficio daquele; ou
1] - sem imposiq5o de penalidade mos demais casos.

§ 20, A compet6ncia a que se refere a caput deste artigo poderi ser delcgada. por ato do Chefe do Poder Executlvo` ao titular da Pasta Fazendiria ou
ao ProciLrador Geral.

Subsec5o VIII
Da Prescrlcao e da Decadencla
Art. 77. 0 direito de a administragao tributiria constituir o cred]to ributario extmgucrsc ap6s 5 (cinco) anos, contados:

I - do pnmeiro dia do exerc{cio seguinte aquele em que o lan¢amento poderia tor sido efetuado; ou

11 - tla tlata em que se tomar defihitwi a decisao que houver anulado, por vicio fomal, o lan¢amento antcriormente cfefuado.
Parigral`o `inieo. 0 direito a que se refere este artigo cxtmgLie-se delinitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituicao do credito tnbutalo pela no[ifica9ao, ao sujeito passivo. de qualquer medida pTcparatoria indispensdvel ao

langanento.
Art. 78. A apao pars a cobranca do credito tributirio prescreve tin 5 (cinco) anos, contados da data da sua constitui9fro definitiva.
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§ |°. A prescrl95o se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citap5o em execapao fiscal;
11 - pe\o protesto judiciE\l:

Ill - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; ou

IV - por qualquer ate inequivoco

nda que extrajudicial, que impor[e em re¢onhecinento do debito pelo devedor.

§ 2°. A prescricao pode ser reconhecida de oficio ou a pedido do sujeito passivo.

Subsc¢o IX
Da Conversao de Dep6sito cm Renda
Art.79. 0 credito tributirio se extingue tambin pela conversao eni renda] de depdsito em dinheiro, previamerite efetuado pelo sujeito passivo.
Parfgrafo froico. Convertido o dep6sito em lenda, o §aldo porventun apurado corfua ou a favor do Fisco. sera exig]do ou restiruido da seguinte
forma:

I -a ferenca a favor da Fazenda Mumcipal sera cxigidr atrav6s de notificaoao publicada ou entregue pessoalmente ao sujeito pa§sivo. na foma e
mos prazos previstos in legislacao; ou
n - o saldo a favor do sujeito passivo sera restituido, de oficio, na fomia estabelecida para as restitui96cs totals ou parciais do credito tributario.

Se,ao V

I)a Exdusao do Cr6diio Tribuialo
Subs€givo I

Day Dispesi€6es Geral§
Art. 80. ExcLueni o ciedito tnbutirio:
I - a isencao; e

H - a anistla.

Parigrafo tinico. A exclusao do ciedito tributrfuo. in forma prcvista no caput desle artigo, n5o dispensa o cumprmento das obrigap6es acess6rias
dependentes de obrigag5D principal oujo credito seja excluido. ou dela conscquente.
Sut.sefao 11

Da lsepeao
Art. 81. A isen¢5o, ainda quando prevista em contrato, E scnxpre decornente de lei especifica que estabelcca as condic6es e requisitos exigidos para a
§ua concess5o, os tributos a que se aplica e. sendo caso, o prazo de s`ia durapfo.
§ ]°. A concessao de isencao fica condicionaha i adilaplchcia do beneficiario com as obrigac6es tributfirias principal e acess6rias de sua
responsabilidadc, ate a data da aplicagao do beneficio fiscal e a continuidade do beneficio. a pemanchcia da adimpl€ncia com as obrigac6es
tribufarias n5o abrangidas pela isencao.

§ 2°. A isengao, salvo se concedida per prazo cer[o ou rm funcfro dc dctemnadas condie6es. pode ser re`'ogada ou modificada por lei especifica a
qualquer tempo.

Art. 82. A isen¢ao, quando n5o concedidr em cariter geral, e efetivada, em coda caso, por despacho fundamentado da autoridade administrndva, en
requchmento olide o interessado fa€a prova do preenchimento das condic6es e do cumprmento dos requisites previstos em lei especifica para sue
concEssao.

§ 1°, A isencfro que dependa de reconhecimento pela adrinistrxpfro tributriria sera efedvada para os fatos geradores posterlores a data do
requerinento, sendo vedada a restituicao dc valores pages ou a exclusao de creditos tribufarios referentes a fatos geradores anteriores.

§ 20. 0 despacho referido nests artigo nit gen direito adquirido, aplicandolse, quando cabivel, o disposto no art.60, deste C6digo.

subsecao Ill
D& Aulstl&

Art. 83. A anistia abrange exclusivamente as infrap5es cometidas antenormente a vigencia da lei especifica que a conceder. nio se aplicarLdo:

I - dos atos qualificados em lei como crime ou contraveng5o e aos que. mcsmo sem essa qualificaqao, sejam praticados com dolo, fraude ou
simulagao pelo sujeito passive ou por terceiro em beneficLo daquele; e

H -is infra96es resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas fisicas ouj.uldicas.
Art. 84. A ani8tia pods ser concedida:

I - em cariter geral: ou
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11 - limitadanente:

a) is il]froc6es dr legislapao relativa a dctermimdo ulbuto;
b) ds infracdes i]unidus com penalidedes pecunidzias ate deiermimdo montrm[e, conjL]gads ou n5o com pena]idndes dc outra n8tureza;

c) sob condi9ao do pagamento de tribu[o no prazo fixado pch lei que a conceder.

Art 85. A anistia, quando n5o coneedida em carater geral, 6 efe[ivada. em cads caso, i]or despacho fundamentado da autoridade admnistrativa, em
requcrimento onde o mteressado raga prova do preenchimento das condic6es e do cumprimento dos requisitos pre`;istos em lei para sua concessfro.
Par5gi.afo inicl). 0 despacho referido neste artjgo n5o gera d-rejto adquindo, apljcando-se, quando cablivel, o disposto flo art. 60, deste Cedjgo.

LIVRO SEGUND0
I)OS TRIBUTOS MUNICIPAIS

TfruLo I
I}OS IMPOSTOS MUNICIPAIS

CAPITULO I
DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)
Se,ao ,

Do Fato Gerador
Art 86. 0 Imposto sobre Servi¢o§ de Qualquer Natureza ¢SSQN) ten como fato gerador a prestagao, por pe8soa fisica ou juridica, domiciliada ou
nao no Municipio de Abaiara, dos servicos relacionados no Anexo I, deste C6digo, conforme previsto nas Leiscomplementares flaciom]sn° 116, de
31 dejulho de 2003, n° 157/2016, n° 175/2020 e 183/2021.

§ 1°. 0 fato gerador do imposto ocorre. aindr que os servI¢os nfro se coustitunm como atividrde preponderante do prestador.
§ 2°. 0 imposto incide tambem sobre:
I -o servlap proveniente do exterior do Pals ou cuja prestap5o se tenha iniciade no exterior do Pals;
11 - os servi9os prestndos mediante a utilizagao de bans e serviqos pbblicos exploialos economicarnente mediante autorizapao, permissfro ou
concessao, com o pagamento dc tarifa, prcfo ou pedagio, pelo usuirio final do servico.

§ 3°. Ressalvadas as excec6es expressas in lista constante do Anexo I deste C6digo, os servi9os nela mencionados ficam sujeitos apenas ao imposto
previsto no caput deste artigci, ainda que sejan prestados con fomecimento de mercadorias ou com a aplieapao de materials.

Art. 87. Consideraise ocorido o fate gerador do ]SSQN quaiido a servico for prestado sob a forma de trabalho pessoal do prdprio contribuinte, Ilo
primeiro dia segliinte ao de im'cio dr atividade e mos exerofcios subsequentes, no pTmeiro dia de cada ano.
Art. 88. A incidincia do imposto independe:

I - da exist6ncia de estabeLecinento fixo;
1[ - (lo cunlprinento dc quaisquer exigincias lcgais, regulamentares ou administrativas reLativas a atividnde;

Ill - do resultado froanceiro ou do pagamento do servigo prestado no mss;
IV - da destinap5o dos ser`'icos; ou

V - da denominapao drda ao servigo prestedo.
Se€ao 11

Do Local dr Prestacao e do Esthoelecimel)to Prestador
Subsc§5o I

Do Local da I'restaeso
Art. 89. 0 servico considera-se prestado, e o imposto, device, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no Local tlo
domic]'lio do prestado], exceto nas hip6teses previstas mos incisos I a XXIII, quando o inposto see devido no local:

I - do estabelecimento do tomrdor ou intermedialio do servigo ou. na falta de estabelecimcnto, ondc elc estiver domiciliado, in hip6.ese do inciso I
do § 20 do art. 86, dcste C6digo;
1[ -da instala¢5o dos andaimes, palcos, coberturas e outran esrmturas, no case dos servicos descntos no subitem 3.04 da Lisfa constante do Anexo I.
destc Cedigo;
Ill - da execapao da obra` no caso dos scrvigos descritos no subitern 7.02 a 7.17 da lista constante do Anexo I, deste C6digo;

IV -da dcinoli9ao, no caso dos serviaps descntos no subitem 7.04 da lista constante do Anexo I, deste C6digo;

V - (las edificap6es em geral, estra{las, pontes, portos e congcheres, no caso dos servigos descntos no subltem 7.05 (la lista constante dD Ancxo I,
deste C6digo;
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VI -da execugao da vam¢5o, coleta, remo9ao, incineracfio, tratamento, reciclagem, §eparasao e destihacao frial de lixo, rdcitos e outros residuos
qu squer, no caso dos servigos descritos no subitem 7.09 da llsta cohstante do Anexo I, deste C6digo;
VH -da execucao ch limpeza, manuten9ao a conservapao de vias e logindouros pbblicos, im6veis, chamines, piscmas, parques, jal.dims e congeneres,
no caso dos 8ervi¢os descritos no §ubitem 7.10 d8 hista constante do Anexo I, deste Cedigo;

VIII -da execuOao da decorag5o e jardinagem, do corte e poda de ar\rores, no caso dos serviaps descritos no subitem 7`11 da lista constante do
Anexo 1, destc C6digo;

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes fisicos, qulm]cos e biol6gicos, no ca8o dos servicos descrito8 no subitem
7.12 da lists coustante do Anexo I, deste C6digo;

X - do florestamento, reflorestamento, seneadun, ndubac5o, xparapao de solo, plant]o, silagem, co]beita, corte, descascamento de arvores.
silvicultura, explorapao florestal c selvicos congeneres indissociaveis da fomacao. manutencao e cotheita de florestas para quniapuer fins e por
qunisquer meios, no caso dos servieos descritos no subiteni 7.14 da lista coustante do Anexo I, deste C6digo;
XI -da exeou9ao dos servigos de cscorammto` conterLcao de encoscas e congcheres, no caso dos servicos descritos no subitem 7.15 da lista constante
do Anexo I, deste C6digo;
XII - da limpeza e dragageni no caso dos servicos descritos no subitem 7.16 da lista constantc do Ariexo I, deste Cddigo;

XIII -onde o ben estiver guardedo ou estacionado. no caso dos servi9os descntos no subitem 11.01 da lista constante do Ahcxo I, deste C6digo;

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicl'l]o das pessoas vigindos, segurados ou moriitorados, no caso dos servicos descritos no subitem I I.02
da Lista anexa;

XV -do armaarlamento, dep6sico, carga, descarga, amlrmEao e guarda do ben. i]o caso dos servngos dcscrltos no subitcm 11.04 da lista constante
do Anexo I, dc8te C6digo;
XVI - da exeoucao dos servL9os de diveTsin, lazer, entretenimento c congineres, no caso dos servicos descntos mos subitens do item L2, exccto o
12.13, da lista constante do Anexo I, de8te C6digo;

XVI] -do municipio onde esti sendo executado o transporte, no caso dos servicos descntos pelo item 16.01 do Anexo 1` deste C6digo;

XVIII - do estabelccimento do tomadoT da m5onderobra ou, in faha de estabelecimento. onde ele estiver domiciliado. no caso dos servi¢os descritos
pelo subitem 17.05 da lista anexa;

XIX - da I.eira, exposiqao, congresso ou congchere a que se refinr o |]lanejamerito, organizacho e administraqao, no caso dos servicos dcschtos pelo
subitEm 17.10 da [ista constante do ATiexo L deste C6digo;

XX - do porro. aeroporto, ferroFrorto, terminal rodoviirio, ferroviirio ou metrovLalo, no caso dos servicos descntos pelo item 20 da Lista constante
do Anexo I, deste C6digo.
XXI - do domicilio do tomador dos servigos dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09, da lista do Anexo I, deste C6digo;

XXII - do domicjl]o do tomador do scrvico no caso dos scrviEos prestatlos pclas admilustradoras de cartao de credito ou d6hito c demais descritos no
subitem 15.01, da lista do Anexo I, deste C6digo;
XXIIT -do domiciJio do tomedor do servigo do subjtem L5.09, listado no Anexo I, destc C6dlgo.

§ 1°. Ocorrendo a hip6tese dos servi9os a que se refere o subitem 3.03 da lista constante do Anexo I, deste C6digo, considera-se ocorndo o 1'ato
gerador e devido o imposto nests Municipio, quando haja extensao de ferrovia, rodovia, postes, col)os` duto§ e condutcis de quaLquer natureza,
objetos de locac5o, sublocacao, atrendamento, dircito de passagcm ou permis§5o de uso. compartilhado ou ndo.
§ 2''. No caso dos servlcos a que sc refere o subitem 22.01 da lista collstante do Anexo I. deste C6digo` considerarse ocorrldo a fate gerador e devido
o imposto neste Muricitno, caso halo extensEo de ndowi8 explon.dB.

§ 30. Considera-se ocorrido o fate gender do imposto, no Local do estabeLecimento prestador dos servicos executados em aguas maritirms,
excetuados os serviaps descritos no subitem 20.01 da lista constante do Anexo I, deste C6digo.

§ 40. Na hip6tese de serviaps prestados por administradoras de fundos de quaisquer de cons6rcios, de cartao de crdito ou d6bito. dc carteira dE
cLientes, dc cheques pre-datados e congeneres, o impos(o e devido ao Fisco do Mimicipio dc Abaiara.

§ 5° Ressalvadas as exceg6es e eapecifica¢des estabelecidas dos §§ 60 a 12 deste atigo. considera-se tomador dos servj¢os refridos mos incises "1,
XXII e XXI[I docaputdeste artigo o contrataiite do servi¢o e. no caso de neg6cio jLiridico que envolva estipulapao rm favor de unidade da pessoa
juridica contra[an(e, a unidndc cm favor da qual o servico foi estipulado, sendo irrelevantes para carac.crizi-la as denomina95es de sede, filial,
agencia, pos[o d€ atenilimento, sucursal, escrit6rio dc rcpresentaEfro ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
§ 6° No caso dos servicos de plarLos de saiide ou de medicina e congcheres, referidos mos subitens 4.22 e 4.23 dr lista de servicos anexa a esta Lot
Complementar, o tomador do ser`'ico e a pessoa fisica bcneficiiria vmculadr a operadora por meio de convchio ou contrato de pLano dc sadde
individual, familiar, coletivo emprEsarial ou coletivo per adesao.

§ 70 Nos casos cm que houver dependentes vinoulados ao titular do plano, sera considerado apenas o domic{tio do trfular para fins do disposto no §

60 deste also
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§ 8° No caso dos servicos de administrac5o de cart5o de credito ou d6bfto e congeneres, referidos no subiteni 15.01 da l]sta de servicos anexa a esta
Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de cart6es de cr6dito ou debito e congeneres, o tomedor 6 o primeiro tJtular do cartao.
§ 9° 0 local do estabelecimento credenciado 6 considerado o domicilio do tomador dos demais servi9os I.eferidos no subitem 15.01 da lisfa de

servI¢as anexa a esta Lei Complementhr relativos as transferencias realizadas par mcio de cart6o de credito ou debjto, ou 8 elcs conexo§, qtie sejam
prestados ao tomadoT, direta ou indiretamente, por:
I - bandeiras;
11 - credenciadoras; ou

HI - emissoras de cart6es de credito e debito.

§ 10. No caso dos servicos de administragfio de carteira de valores mobi]iarios e dos servicos de admnistracao e gestao de fundos e clubes de
iirvc§limento, refiuldos no §ubjtem 15.01 dr lista de servicos anexa a csta Lei Complementar, o tomador e o cotista.

§ I 1. No caso dos servicos de administracao de cons6rcios, o tormdor de servigo e o consorciado.

§ 12. No ca§o dos servicos de alrendamento mercantil, o tomador do serviFo e o aITendatino, pessoa fisica ou a unidade beneficiina da pessoa
juldica, domicilindo no Pals, e, no caso de arrendatirio n5o domiciliado no Pals, o tomadoL' e o beneficiirio do servi9o no Pals.
Art. 90. Ocorrendo a prestagao de servicos per prestador domiciliado em municipio ouja aliquota do imposto seja inferior aquela estabelecida pelo
art. 8-A da Lei Complementar n° Ilo, de 2003 ou que goze de beneflcjos fiscais por ela vedrdos, o ISSQN see devido a este Municipio, calculado
in forma previsto neste C6digo.
Subsecao 11

Estal)e]edmen(o prestador
Art. 91. Considera-se estabclecimento prestador o local onde o contrfouinte desenvolva a atividade de prestar servigos, de modo permanente ou
temporirio` c que configure unidade econ6mica ou profissional, sendo irrelcvantes para caracteriza-lo as dei]ominap6es de sede, final, agencia, posto
de atendimerito, sucursal , escrit6rio de rapresentapfro ou contato, ou quaisquer outras que venham a set utilizadas.
§ 1°. Quando a atividade tributavel for exercida em estabelecimentos distintos, o imposto sera langadD por estabelecimento.

§ 20. Pare efeito do parigrafo ar]tcrior, consideran-se estabeleeimentos disintos:
I - os que, embora no mesmo local, pertengam a dlferentes pessoas, fisicas ou juldicas;
n - os que, embora pertencentes a mesma pessoa. fisica ou juridica, estcjam situados mL locais diversos.
§ 3u. A existchcia de estabelecimento prestador que configure unidade econ6mica ou profissional 6 indicada pela conjuga¢o, parcial ou lctal, dos
seguntes eJementos :

I - nlanu[enq5o de pessoal, matenal, maquinas, instrumentos e equpamentos pr6prios ou de terceiros necessinos a exeougao dos servi¢os;
H - estnit\ira organizacional ou admln]strativa;
Ill - inscrigao mos 6rgaos previdenciirios;

lv - indica9ao como domicilio fiscal para efeito de outros tnbutos;

V - perrmnchcia ou inimo de permaneeer no local, pare a explorapao econ6mica de ativtdade de prestapao de servlcos, cx[chorizada, inclusive,
atrav6s da indicapao do endere9o rm impresses, formililios, correspondencias, "site" na internet, prapaganda ou publicidade, contas de telcfone,
contas dc fomccimento de energia eledca, agLia ou gis, em none do prestador, scu representante ou prxposto.
§ 4° Sin. tamb6m. consideTados cstabelecimentos prestadores, os ]ocais onde forezn exercidas as atividades de prestap5o de servicos de divers6es
pdb[icas de natureza itinerante ou temporir]a.
Se§ao Ill

Da nao Incidencia
Art. 92. 0 inposto nao incide sobrc:
I - as exportag6es de servigos pal.a o exterlor do Pats;

H - a prestapao de scrvIfos em reLapao de exprego` dos trabalhadores avulsos, dos diretores e menibros dc consclho consultivo ou de Gonselho fiscal
de soci cdades e fundap6es, bern como dos sbcios-gerentes e dos gerentesrdelegados;
Ill - o va)or intermediado no mclcado de titulos e valores mobili5rios, o valor dos dep6sitos bancalios, o principal. juros e acrEscimDs morat6rios
rdativos a opera96es de cr6dito realizadas por iustiniic6es financeiras; e
Pafagrafo rinico. Nao se enquadram no disposto no inciso I, deste artigo, os servi¢os desenvoLvidos no BTasil, cujo resultado aqui se venfique, aiJida

que o pagainento seja feito por residente no extenor.
Secao IV
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I)a Base de Cflcu]o
Subee9ao I
Das "spostc6es Gerais
Art. 93. A base de c6Iculo do ISSQN 6 o pre¢o do scrvico.
§ 1°. Cousidera-se pre€o do servico a reccita bruta a ele cor[espondente sem quaisquer deduc6es, ainda que a titulo de subempreitada, frete, despesa
ou imposto, exceto os descontos ou abatimentos concedidos, independentemente de obrigapao condicional.
§ 2u. Incluem-se na base de c&lculo do imposto quaisquer valore§ percebidos pela prestapao do sclvico, inclusive os decorrentes de acr6scimos
contratuais] multas ou outros que onerem o preco do servi9o.

§ 3°. Os descontos ou abatinentos concedidos sob condicao integram o prapo do scrvieo, quando previamente contratados.

§ 4". Esti sujeito aindr ao ISSQN o fomecimento de mercadorlas na prestacao de servicos constantes da lista do Ai]exo I desta Lei Complenentar,
salvo as exccc6e8 previstas tiela pr6pria.
§ 5°. Qiiando os servngos descntos pelo subitem 3.04 da lista constante do Anexo I. deste C6digo, forem prestados no ternt6no deste Municipio e
tambin no de outros mumcipios, a base de cilculo sera praporcional, conl`orme a caso, da extensao dr felrovia, dr rodovia, das pontes, dos tdreis.
dos dutos e dos condutos de qualquer nat`ireza. dos cabos de qualquer natureza, ou ao ulinero de poste§, existentes nests Mum.clpio.
§ 6°. Nao se inclul in base de caloulo do imposto os valores devidos por sociedades cooperatives de prestac5o de servicos reccbidos dos cooperados
a titulo de remuneracao dos §ervi9o§ a eles prestadcis.

§ 7°. Quando a contraprestacao s€ venficar atrav6s da troca de servicos ou o seu pagamcnto for realizado mediante o fomecimento de mercadorras. o
prcco do servico para calculo do ilxposto sera o preco cormte, na praga` des§es servicos ou mercadorias.
Sube€gio 11

Da Base de Cfl€ulo de ConstTu€ao Civil
Art. 94. Quando da prestag5o dos servi9os a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 constante do Anexo I, deste C6digo, nfro se inclui na base de
edloulo de lssQN o valor:
I - dos materials aplicados no respecrivo servico;

H - das subempreitadas, quando o ISSQN houver 8ido com|)rovadamente pago.
§ 1°. Oconendo a hip6tese prevista no inciso I do capu[ deste artigo, caso o sujeito passivo nao disponha das notas fisca]s relativas aos materlais
empregados na prestapao dos serviqos, poderi ser deduzido do valor total da obra, a percenrual dc 40% (quarerita por canto), sendo a base de caloulo
do imposto formada pelo restante dos valores.

§ 2°. 0 valor dos materials de que trata o inciso I do caput deste artigo, a sex comprovado para efeito de exclusao da base de calculo do imposto, E o
constante dos documentos tiscajs de aquisigao dos produtos ou do seu ousto de produg5o, confome o caso, ernitidos em none do prestador do
servigo e/ou do s€u contratantc` e com a devida identificapao do local dr prcsca¢ao e dos produtos utilizados.

§ 3°. A exclusao dos materials mencionatLa iieste artigo somente podera scr feita quando estes se inco]porarem direta c definitivaineme i obra,
perdendo s`ia idenddade fisica no ato da incolporapao, naci se aplicando aos gastos com ferramentas, equipamentos, combustivcts, materials de
consumo, matcriais de instalacao provis6ria e rcfeig5cs.

§ 40. Na hip6tese de a responsabiridade pclo Tccolhinento do imposto ser do contnbuintc substitwto e nao scndo comprovadas as condi¢des para a
deduc5o dos valores da base dc calculo nos lerrms previstos neste artigo, a reten¢ao devera ser frita sem qualquer deduc5o.
§ 5°. Para efeito de defini9ao da base de calculo do ISSQN - Coustrucao Civil, poderd ser utilizado o Custo Unitirio Bisico da Coustnlc5o (CUB/in2
), calculado conformc a Lei Federal n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e Noma T6cnica NBR 12.721 :2006, tla Associacao Brasileira de Normas
T6cnicas (ABNT), diviilgado periodicamente pelo Sindicato da lnddstna dr Consthi95o Civ.il do Estado do Ceari.
Subsegivo Ill

D8 Be.se de Cmculo de Outros Servieas
Art. 95. A base de calculo do ISSQN incidentc sobre os segliintes servicos see:

I - no caso de jogos e divers6es phblicas, o preap do ingresso. da entrada, da admiss5o ou participeq5o, cobrado de usuirio atrav6s de emiss5o de
biLhe[es de ingresso, entrada. inclusive fichas ou assemeLhadas` car[6es de posse dc mesa, convites, cart6e§ de danga, labelas, carteLas, convert, ou

per qualquer outro sistema:
1[ - mos serviaps de divers6es pdblicas consistentes no rome mento de mdsica ao vivo, shows ou espetioulos do genero, prcstndos em boates,
discotecas, dancetenas, dancings, cafes-concertos e outros da esp6cte, considera-se parte in[egrante do pTe9o do ingresso, ainda que cobrado cm
separado. o valor da cessao de aparelhos ou equipanentos fomecidos aos usulrios;
Ill - serviFos de t:nsino pardc`ilar, composta de:
a) mensaLidades ou anuidade§ pagas` inclusive as taxas de inscri¢ao ou matricula;

b) da receita oriunda do tranxporte de aluno§;
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c) de outras receitas obtidas, inclusive as decorrentes de acr6scimos moratorios.

Parigrafo thlco. Qundo se tratar de prestag5o de servigos previstos ro inciso I, in modalidade de logos en aparelhos, miqumas ou equipanentos,
mcdiante a venda de fichas ou outra forma de furicioriamento, o imposto podefa ser pago, a criteiio da autoridade administra[iva, atravds de valor
fixo, em razfo do ndmero de aparelhos util[zndos no estabelecimento.

Art. 96. Na prestapao dos servieos de registros pbblicos, cartorinos e aotariais constantes do item 21 do Anexo I, deste C6digo, considera-se base de
calculo os valores dos emolumentos e demais reeeilas relacionadas a estes servicos.

Paragrafo inico. Nao integram a base de chlcu]o. prevista no caput deste artigo, os valores recebido§ por conta de terceiros, que sdam a estes
integralmente repassados.
Art. 97. A base de calculo do ISSQN incidente sobre Ds servxps prestados por institunc6es firmceiras constantes dos subitens do item 15, do Anexo
I, desm Lei Complementar, sdi os valores cobrados a titulo de taxa. tarifa ou preco`

Art. 98. 0 prego de determinados servi¢os podefa ser fixado pela autoridade compctente, ch seguintc forma:

I - em pauta que reflita o preco correrlte na praca;
[1 - medjante estimativa, ou

Ill - por arbitramento, nos casos especificamente previstos.
Se§fro V

Do Art)itramento
Art. 99. Sew prejui'zo das penalidades cabivcis, o preap dos scrvi€os poded ser arbitrndo confomc os I.ndices de prepcis dc ativIdades assemc]hadas,
mos scguintes caso§:

I - o sujeito |]assivo nao possuir os documrmtos necessdrios a fiscalizapao das prestap5es realizadas, prmcipalmente iios casos de perda, extravio ou
inutilizapao de livros ou doc`mentos fiscajs de utilizap5o obrigatoria;
11 - a sujeito passivo` depois de intimado, deixar de exibir os documento§ necessirios i fiscaliza5in dan operal6es realizadas;

Ill - q`iando os livros ou docuncntos exibidos pelo sujeito passjvo sqiarn omissos ou nao mcregam fe, ou qiiarido n5o possibilitem a apura9ao dr
receitzL, ou, aindr7 peJa inobseTvfrocja de fomaljdndes intrinsecas ou extrinsecas a eles inerentes;

IV- existincia de atos qualificados como crimes ou contraven95es ou, mesmo sem essa qualifica¢ao, sedaln praticados com dolo, froude ou
simulacao` evidenciados pelo exame de livros c documen[os do sujeito pa§sivo, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos;
V -nao prestar o suj eito passivo , ap6s regularmente intimado, os esclarecimentos exigidos pela fiscalizacao, prestar eselarecimentos in§uficientes ou
que nfro merecam fe;

VI - exercicio de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto, §em se encontrar o sujeito passivD devidanenle iuscrito no drg5o
competente;

VII - pritica dc subfaturanento ou contl'ata95o de servicos por valores ahaixo dos precos usualmente praticados no mercndo;
VIII - servieos prestados sen] a dcterminapao do pi.e¢o ou a titulo de cortesia.

Parigrafo tinico. 0 arbitranento refcrir-se-i exclusivamente a matedalidade dos fatos, no periodo em que foran constatndos os everL[os
mencionados mos incisos deste artigo.

Art. 100. Q`iando o imposto for calculado sobre a reee[ta brute arbitrada, poderi o Fisco levar em consideracao:

I - os pagamentos de inpostos cfetuados |]elo sujeito passivo em outros excrcjcios, ou per outros contnbuintes da mesma atividade, em cozidig6es
semethantes:
11 - as pcouliaridades inerentcg i atividade exercLda;

Ill - o faturamento aufrido pelo sujeito passivo ou por outro contnbuinte de ativLdade eeon6mica similar, em periodos anteriores ou posteriores ao

pedode de apuncao;
IV -o valor das despesas, custos e gastos gerais do sujeito passivo, acrescido da margem de lucro praticnda no mercado para a atividade exercich;

V - a media aritmdica dos valores apurndos em periodos anterLores ou postenores aquele a ser arbjtr8do;
VI - o prego corrente dos servigos oferecidos a epoua a que sc refdir a ap`irngao;

VII - as irforrmg5cs obtidas junta a 6rgaos, entidndes ou quaisquer pessoas juridicas que se relacionem com o sujeito passivo ou com a sun
atividade; e
VIII - cm sc rmando de obras de constlapfio civil, avaliacao dc acordo com as nomas da Associapao Brasileira de No[rms T6cnJcas (AENT).
§ 1°. A receita bnita arbifroda poderi ainda ser calculada com bajse no somat6rio das parcelas a que §e refere este artigo.
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§ 2°. Do imposto resultante do arbitramento serao deduzidos os paganentos redizados no periodo sob apao fiscal ciu no qual est a o€oITcndo o

arbinento.

§ 3°. 0 arbitramento da base de chlculo nao cxclul os acr6scimos legais sobre o ciedito tributdrio quc venha a ser apuredo, nem a aplicacao das
s8n€6es cabiveis.

Se¢o VI
Das Aliquotas a Valores Fixos
ArL 101. As al{quotas e os valorcs f"os do ISSQN sao os Constantes do Anexo I, Tabelfls A e B, deste C6digo.

§ I a. 0 valor do ISSQN a ser recolhido pelo profissional aut6nomo a que se I.efere a Tabela 8 do Anexo I, deste Cedigo, no ato de inscricao no
cadastro de ccmtribuintes, see proporcional dos mescs restantes do cxercicio.
§ 2°. 0 contribuinte do ISSQN optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadag5o de Tritiutos e Contnbui96es (Simples Naci onal) classificado
como microcmpresa (ME), ricroenpi'eendedor individual (MEI) e emprcsa dc pequeno porle q=PP) que atender ds condi¢6es para enqundramento
nests rcgime` sch tnbutado mos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicandorse` subsidiariamente. as dsposic6es
deste C6digo.

§ 3°. Q`iando os servi9os constantes do Anexo I deste C6digo forem prestados por pessoas dormciliadas em outros municipios sern inscricao no
Municfpio de Abaiara, a aliquota aplicavel see de 5% (cinco por cento) sobre o valor do servigo prestado.
§ 4°. No ca8o de servicos compreendidos pelos subitens 7.02 e 7.05 da lista do Anexo I desde c6digo, desde que os mesmos sQ]am diretamente
prestados em prol de obras e/ou projetos de energias renovaveis, dentre os quais 8e destacam os de fonte e6lica e solar, sofreri a incidencia de urn
atquota de 3 % (ues por cento), referente ao ISSQN(imposto sobre servico8 de qualquer natureza).
Art.102. 0 imposto devido pelo sujeito passivo a que se refere o § 1° do art. ]01 deveri ser pago em parcela `inica, na data estabelecida pela
legisla9ao.

Secfro VII

Da Trlbqtafio do ProrLssional Autonomo e da Sociedade Uhiproflssioiial
Subsecto I
Do Profissional Aut6Iiomo
Art. ` 03. Quando sE tratar de prestapao de servi9os sob a forma de trabalho pessoal do proprio contrtbuinte, o inposto sera calculado com base mos
valores fixados na Tabe[a 8 do Anexo I, deste C6digo. nestes n5o colxpreendida a importincia paga a titulo de remunerapao do pr6prio trahalho.

§ 1°. Caracteriza servi9os prestados por aut6nomo, aquele cuja presta9ao tenha caratei. personalissimo, sqa rcalizada pelo pi.6pno prestador e com
responsabi]idade t6cnica, mos termos dr legislafao aplicave].
§ 2°. Para realizap5o da presta€ao de servi¢os previsca § 1° deste flrtigo, see permitido para tal realizapao, a auxilio de 01 (urn) funciol]drio, coin
vinculo empregaticjo e Gem a mesma habj]jtagao do prestador.

§ 3°. Caso o profissional aut6nomo nao seja regularmente inscrito, tch o ISSQN calculado aplicando-se a aliquota prevista para a prestaedo do
servigo, sobre a base de calculo a que se [Ofere a Tabela A do Anexo I, des[e C6digo.
§ 4°. Considcra-se ocomdo o t`ato gerador do ISSQN no caso de servi¢os prestados por profissionais au[anomos:

I -no dia I ° dejaneiro de cads exerelcio, para profissiorfus inscntos no cadastro de conchbuintes na condi9ao de ativD,.
11 - na data da realizap5o da inscri9ao cadastral. pars os profissionais que se inscrcverem no curso do exercicio; e

Ill - in data da pre§tag5o do servico para as liip6teses de servi§os prestados por contribuintes nao inscri[os no cadastro de contnbuintes.

Subserio 11
Da8 Soctedrdes Uulprorissionajs
Art 104. As socicdades uniprofissionais recolherao a imposto, res termos da Tabela 8 do Anexo I, deste C6digo, calculado cm relapao a cada
profissional habiLitado, scja s6cio. cmpregado ou nao` que preste ser\'icos em none da sociedade. cmhoi.a assumindo responsabilidade pessoal` mos
temos ha lei aplicavel.

§ 1°, Considera-se sociedadc iiuiprofissional. pan os fins deste ariigo, aquela constituida de profissionais liberais das categorias abalxo
discriminadas, sem natureza enpresarial :
I - medicos, inclusive veteiinirios, dentistas, psic6lc>gos e assjstentes sociais;
Tl -enfermciros, obstctras, oi.(opedjcos` fonoandi6 logos e protetl.cos;

Ill - advogados;

IV - agentes da propriedade industrial e relac6es pbblicas;
V - cconomistas, contadores` auditores e tecricos em contabiLidnde; e

VI - engmheiros, arquitetos, urbanistas e agr6nomo.
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§ 20. Nao se consideram uniprofissionais, devendo recolher o imposto sobre a sua receita bruta, as sociedades civis que apresentem pelo menos rna
due caracten'sticas abaixo relacjoliadrs :
I -que tenham como s6cio pessoajuridica;

11 - que estejani enquadradas nas norrms previstas no direito empresarial, inclusive a previsao de part]cipapao dos s6cios no lucro ou receita ljquidr,
em fun¢ao de cofas:
Ill - ou].os s6cios nao possuam, todos, a mesrm habiLitapao profissional;

IV - que exerqam atividade diversa da habilJta95o profissional dos s6cios;

V - que tenham mats de 0 I (urn) crapregado pot s6cjo; e
VI - que prestem servlcos previstos eni mats de urn item da lista a que se refere o Anexo I desta Lei Complementar.
§ 3°. Para et'eito do disposto no inciso V do §2°, deste alligo, §erao compu[ados todcis os empregados quc trahalhen nas dependchcias do
esfabelecimen[o` inclusive os pertencentes a empresas por este contratadas pars atendimento dc servigos auxiliares ou administTativos internos e
extemos.

§ 4°. Pare fins de disposto no § 1° deste ardgo, sao consideradas sociedades empresariais as sociedndes que ten por objcto o exercicio de ativ]dade
pr6pria de empresirio sujeitas a inscricao no Registro Ptiblico de Emprcsas Mercantis e constituidas segundo urn dos tipos regulados pelos arts.
1.039 a I.092 dr lei D° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (C6digo Civil).

§ 5°. Na determinapao do valor da cota par profissional see con8idernda a coma dos profissionais habititados de todos os estabclccirnentos da
sociedade, deverido o imposto ser recolhido por estabelecimento, in propapao do ndmero de profissionais.

Se,al, VIH
Do Stljeito Passivo
Subse¢ao I

Do Con(ribulnte
Art. 105. Contribuinte do imposto e o prestador do servi?o.

§ I a. Consldg[a-sc prestador do servlgo ci profissional autchomo ou a expresa quc exer€a` em caritcl-permanence ou eventual, quaisqucr das
atividades referidas na lista de servicos, Ancxo I, Tabela A, deste C6digo.
§ 2°. Por empresa se entende toda e qualquer pcssoa juridica. inch]sive a sociedade de I.ato ou cooperativa que exercer atividade de presta95o de

srfuco.
§ 30. Equipara-se a empresa. para firls de recolhimento do ISSQN, sobre o movimento econ6mico apurado ou estimado, o prestador de servico que se
enqundrar como.I

I - professional aut6nomo que contratar, para o exercieio de sua atividade profissional, mai§ de uma pessoa com ou sem vinculo e que n5o possua a
mesma habilifacao do proprietfrio do estabelecimento do pTestadoT;

11 - a sociedale uniprofissional que tenha em stu quadro, rmis de 03 (des) pcssoas com ou sem vinculo empregaticio e que n5o possuam a mesma
habilitaqao do proprictirio do estabelecimento prestador;
1[[ - os condominios que prestem ou tomem servi¢os;

IV - o empreendimento instifuido para prestar servicos com interesse econinico. sob a foma de sociedade de fato ou que tenha a cooperap5o entre
as pessoas fi8icas. prestadores de servI¢os como forma de redu9fro do Gusto da miordeobra, material ou dc infraestrut`m, quando localizado cm urn
mesma referincia carlastral.
Subs€C5o 11

I)o Respousfvel
Art 106. Alem dos respousiveis definido§ ne8te CapituLo, o Municipio poderi athbuir de modo expresso. a responsabilidade pelo recolhimento do
impo8to a tercem pessoa vinoulada ao fato geredor da t`eapec va obriga9ao. inclusive no que se referc i multa e aos aciescimos legais.

Se,ao IX

Do Substituto e do Respon§avel Tributirio
Subeegivo I

Do Substituto Tributirio
Art.107. Fica atnbui(la aos tomadores de servigos abaixo relaciomdos, in condi¢do de substinto triharfu.io, a responsabilitlnde pela rctengao e
recolhimento do IS SQN, incidente sobre os serviaps prestados por terceiros, inschtos ou nio no cadastro de contritiumtes:

I - os 6rgaos da Administra9fro Direta da Uniao, do Estado e do Municipio, bern come suas reapectivas autarquias, enpresas pdbl]cas, sociedndes de
coonoria misto e fundap6es, estabe\ecidas no Miiricipio de Abdizun> polo imposto incidents sabre os servicos a eles p[estedos;
11 - os titulares dos estabelecimentos onde se instalarem miquinas, aparelhos e equipamentos` pelo imposto dcvido em relapio aos serviqos
prestados, rclativo a cxplorap5o desses bells:
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Ill - os que pemltirem em seus estabelecimentos ou domicilios a explora9ao de atividade tnbutavel ou utilizareni servi¢os constantes IIo Anexo I,
deste Cedigo, cujo i]restedor ou proprietirlo nao seja estabelecido no Municipio de Abalara;
IV -os que efetuarem pagamentos de servigos a terceiros nao identificados, pelo imposto dcvido nas prcstap6es;

V -os que utilizarcm servioos de empresa§ ou profissionais aut6nonos, pelo imposto devido, se nao exigircm dos prestndores prova de quitacao do
respectivo ISSQN;
VI -as enpresas administradoras de cart6es de cr6ditos, pelo imposto incidente sobre a preco dos servicos prestados pclo8 estabelecimentos filiado8
1ocalizados no MunLcfpio, quando pagos atraves dc carfao de cTedito por elas emitido;
VII - as empresas que explorem servi¢os de planos de sadde ou de assistencia m6dica e hospitalar, atra`.ds de planos de medicina de grupo e
convchios, polo inposto devido sobrc serviqus a clas prestados pen

a) enipresas que agencielrL,intermediem ou fapam corretagem dos referidos planes junto ao pbbhico;
b) hospitals, clinicas, laborat6Tios de analises, de patologia, de elethcidade medica e assemelhados, anbulat6rios , prontos-socorros` e cong6neres;

empresas que executem remo9fo de doentes;
VI[I - us hosphais e clfnicas privados, pelo imp8sto devido sobre os servieos a eles prestados per:
a) empresas de g`larda e vigilincia e de conservacao e llmpeza dc m6vei6 e jm6veis; e
b) laborat6rios de analises, de patologia e de eletncidade rrfedica e assrmelhados` quando a assistencia a sous pacieiites se fizer sem inter\'en¢ao das
empresas das atividades refchdas no inci so anterior;

IX - os estabeJecinentos particulares de ensino, polo imposto devido sobre os sewi¢os a eJes prestados pelas empresas de gunda e vigilinci'a e de
conservapao e limpeza de im6vcts;
X - as empresas de comunicacfro, polo imposto devido sobre os servicos a elas prcstados por enpresas de:

a) gunda E vigiJincia:
b) conscrvap5o e linpeza de mdveis c: imdvcls;
c) leasing de equipamentos;

d) ser`ngos de locap5o de transporte intraminicipal rodoviirio de pessoas e matemis;
XI - os bancos e demais entidades financeiras, pelo imi.osto devido sobre os servi¢os a c]es prestados pelas empresas de:

a) gunda e vigilincia;
b) transpoTte de valores;

c) conservapfro e limpeza de mbveis e im6veis;

XII - as pessoas juridicas admimstradoras de bingos e qualsquer outras modalidades de jogos. apostas ou sorteios` pelo imposlo devido por suds
contratantes, pessoas flsicas ou j'un'dicas, autorizadas a explorar tais atividades;

XIII - o tomador ou intemediirio de servico proveniente do exterlor do Pals ou ouja prestagao se tenha miciado no exterior do Pals:
XIV - as pessoas rcferidas mos incisos 11 ou Ill do § 9° do Art. 89° desta Lei Complementar, pe[o imposto devido pelas pessoas a que sc rofere o
inciso I do [nesmo parigrafo, em decorredcia dos .servi9os prestados na forma do subitem 15.01 da lista de servicos anexa a esta Lei Complementap

XV - a Caixa Econinca Federal quando romar ou ill(ermediar servicos dos quals resultcm remunerac6e§ ou comiss6es. per ela pages a casas
lctchcas e de venda de bilhetes:
a) na cobranga, recebimcnto ou pagamento cm geraL e servigos coITelatos` de trfulos quaisquer, de contas ou canes, de tnbu(os e por conta de
terceiros;

b) in distribuiqao e venda de biLhetes e demais produtos de loteria, bingos, cart6es, pules ou cupons de apostas, sorteios, prinios, inclusive os
decoirenles de a.tutus de capitalimgao e congdrcres;

XV - a Empresa BTasjleira de Correios e Tel6grafos (EBCT), quando tomar ou intemediar servlcos prestndos pot suas agencias franqucadas
estabclecihas no Municfoio de Abaiara, dos quais resultcm remunera¢fro ou comissao por ela pagas;

XVI - os estal)elecimentos remetentes, pelo transporte de valores realizados por terceiros.

§ I a. A responsahiJjdade prevI§ta nesta Sec5o 6 inerente a todas as pessoas juridicas, aindr que alcangadas por inTmidedc oil par jsengao tnbutiria.
§ 2°. Os substitutos tnbutirios a que sc refere este artigo estao obrigados ao recolhimento integral do imposto devido e, quando for o caso. de multa e
acr6scjmos legais, independentemente de ter sido efetuada sun retengao na fonte.
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§ 3°. Os tomadores de servicos que realizarem a rctencao do ISSQN a que se referc este artigo, fomecerfro ao prestador de servico, recibo de retencfro
do valor do imposto e ficam obrigados a envlar ao Fisco as ]nformac6es objeto da reten9ao, uo prazo edp`ilado i]a legisla9ao.
Subsecao 11

Do Respons&vel Tril.utfrio
Art, 108. Sao responsiveis pcla retencao e recolhimento de ISSQN, in fonte, a pessoa juridica, ainda que imune ou iserita, tomadora ou
intermedidria dos serviaps descritos mos subitens 3.05] 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19;

11.02,17.05, e 17.10 da lisfa constaiite do

Anexo I, desta Lei Complementar, exceto na hip6tese dos servi9os do subitem 11.05, relacionedos ao monitoramento e rastreanento a distancia, em

qualquer via ou local, de veiculas, cargas, pes§oas e semoventes en circulacao ou movimento, realizados por meio de telefonia m6vel, transmi8sac.
dc sat6lites, radio ou qualquer outro meio, inclu8ivc pelas empresas de Tecnologia da lnformapao Veicular, independentemente de o prestedor de
sefvi?as ser praprietirio ou ndo da infroestrutura de felecomunjcap6es que utjJjza.
§ 1°. Sfro tambem responsaveis pela retengao e recouiinento do ISSQN, na qualidade de responsivel tnbutdrio, os 6rgaos pdblicos e as pessoas
juridicas estabe[ecidas no Municipio deAbaiara que tormrem ou intermediarem servicos de presradores estabelecidos ou domiciliados em outro
munic].pio ou no Distrito Federal.
§ 2°, Sem prejuizo do disposto no caput, s5o soLidarianente resporls6veis:
I - a proprictdr.io, o detentor da posse ou o titular do dominio riti] do ben im6vel oirde se realize obra, em relap5o aos servi9os constantes dos
subitens 7.02, 7.04` 7.05 e 7.15 da lista a que se refere a Anexo I, deste C6digo, quando os servicos l`orem prestados sem a docunentapfro fiscal

correspondente ou sem a comprovacao do paganento do lssQN pelo prestador do servico;
IT - o propretario ou sou represcntante que ceder dependchcia ou local pars a pritica de jogos, divers6es, lazer, entretenimento e congaieres;
Ill - qualquer prestador de servi9o em relac5o ds prestac6es cujo imposto nao tenha sido retido ou sc o tolmdor encontrar-se em situapao fiscal
Irregular; e

IV - os proprietdrios. os detentores da posse ou os titulares do dominio dtil que pezritam eni sous im6veis, a realizag5o de atividnde tnbutivel scm
estar o prestedor do servIco em situngao fiscal regular ou sem comprovapao do recolhinento do imposto.
§ 3°. Os tomadores de servi¢os que rcalizarem a rcten¢ao do ISSQN a que sc refere es[e ar[igo, fomccerao ao prestador de servico, recibo de retenc5o
na fonte do valor do imposto e ficam obrigados a enviar a Fazenda Municipal as informap6es objeto da retencao` no prazo e§tipulado na legisla9ao.
§ 4°. Os cot}tnbuutes do ISS registrarfro no l]`'ro de registro de notas fi8cais de servigos prestados. inclusive por meio eletr6nico, ou mos demais
controlcs de pagamento, os valores que lhes fomm re[ido§ na fonts pagadora. tendo par doc`rmento hfbil o recibo a que se refcre o artigo antenor.

Arfu 109. Os substitutos tnbutarios mmcionados no art 107 e os responsaveis a que se refere o art. 108, deste C6digo, nao deverao realizar a
retenqao do inposto quando o servieo for prestado por:

I - conthbuintes enquadrados no regime de rccolhimento do imposto per estimativa;
11 - profissionais aut6nomos inschtos eni qualquer minicinio e adimplentes com o pagamento do i7nposto;
Ill - sociedades de profissionais siibmeddas ao regime de pagamento do itnposto per aliquota fixa mensal adimplentes com o pagan]ento do imposto;
IV - prestadores de servi¢os imunes ou isento8;

V - concessionirias, permissionirias e autonzafarias de servi¢os pdblicos de comunicap5o, de fomecimento de energia elchca e de igiia c esgoto; e
VI - jnstit`1ic6es financeiras, exceto quanto aos scTvicos prestados a 6rgaos pdblicos.

§ 1°. As d[sposic6es deste artigo nao se aplicam aos contribuimes estabelecidos ou domiciliados em outro municipio, quando o imposto for devido a
este Municipio.

§ 20. A dispensa de retengin de que trata este ardgo 6 condiciomda a apresentapao, pclo |]restador do servLap, do correxpondente dooumento fised
ou do recibo de profissional aut6nomo e de docunento que comprove as condic6es previstas mos incisos deste ardgo.
Se¢ao X

Da Estimativa
Art. I 10. Qundo o volume ou modalidadc da presLacao do servi¢o aconselhar Lratamen[o fiscal mais adequndo` o valor do imposto poderi scr
calouLado por estinativa. pela autoridade administrativa, e espcciaLmente, quando sc tratar de:

I - atividade exercida em cariter provis6rio;
H - contribuintc de rudrmentar organizapao; ou

Ill -contrfeuinte ou grupo de contnbuintes cuja eap6cie, modalidade ou volume de neg6cios ou de atividadcs, aconselhe tratamento fiscal especifico.
a exclusive critdio da autoridnde competente.
§ 1°. 0 enquadramento do sujejto passivo no regime dc estimativa podefa, a critdrio da autoridndc mt:ncionada neste artigo, ser feito
individualmente, per categorias de contribuintes ou por grupos de atividades econ6micas.
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§ 2°. No caso dr) inciso I deste anigo, consideraml5e provis6rias as atividndes cujo exercicio seja de natureza temporiria e cstejam vinculadas a
fatores ou acontecimentos ocasioflals ou excepcionais.
All. Ill. Pare a fixapfro da base de calculo estimada, a autoridade competence levafa em considera9ao, conforme o caso:

I - o tempo de durac5o e a natureza do acontecimento ou da at]vidade;
TT - o preco coiiientc dos servi9os;

Ill - a volume de receitas em pen.odos antchores e sua projeedo para os periodo§ seguintes, podendo observar outros contribuinte8 de identicos porte
e atividade;
IV - os fatores de prodrcao usndos na execugao do servLco; c

V - a margem de lucre praticadr.
§ I a. A base de calculo estimada podera, ainda, considerar o so]nat6rlo dos valores das seg`intes parcelas:

I - o valor das matchas-pritnas. combustiveis e outros materials consumidos ou apLicados no pedodo sujeito a tributap5o:
11 - folhas de saldrios pagos durante o periodo, adicionada de todos os rendimentos pagos, inclusive honoralios de diretores e retiradas de

proprietfnos` sdeios ou geren[es, ben como das respechvas obriga96es trabalhistas e sociais;

Ill - aluguel mensal do im6vel e dos equipamentos ou. qunido pr6prio. I % (un por cento) do valor dos mesmos, computado ao mes ou fra9fro;
[V - despesa com o fomecimento de agua, energia, [elefone c demais mcargos obrigat6rios debitados ao coiitnbuinte:
V -outras despesas essenciais a prestapao de serviap.
§ 2°. Aos valores resultantes da aplicapho do disposto no § 1° deste artigo, sera acrescido percent`ial de margem de luc[o de 20% (vinte por cento).
§ 3°. A apLica95o do regime de estimativa independeri do fate de se encoTitrar o contribuinte sujeito escriturap5o fiscal.

§ 40. Poderi a qualquer tempo e a cntdrio da autoridade fazendiria, ser suspensa a aplicapao do regime de estimativa. de modo geral ou individual,
bern como revisto os valores estimados para determinado periodo e, se for o caso, rcajiistar as presta96es subsequentes a revisao.
Art. I 12. 0 valor de estiinativa sera scmpre fixado irara peri'odo determinade e servhi como [imite ml'nino de tributacao.

§ L°. Os valorcs cstimados poderio ser revisados a qualquer tempo` per iniciativa da adTninistra9ao tributala ou a rcquermento do contrLbuinte.
§ 2°. A revisfro da estimativa por solicitacao do contribuinte somente see firita quando comprovada a ex]stencia de elementos suficientes que a
ju§tirLque ou quando da superveniencia de fatores que modifiquem a situacao fiscal do contribuinte,
§ 3°. 0 valor da reccita cstimada scri automaticamente comgidD nas mesmas da(as e proporc6es em que ocoJTer reajus(c ou aulTicnto do prE:+`o
unitalo dos §ervi9os.

§ 4°. Os conthbumtes sujeitos ao regime de estimativa podei.ao set dispensados Ilo cumprimento das obngag5cs acess6rias, confome dispuser o
regulanento.
ATt. 113. F`indo o exercieio ou o periodo deterznimdo para a estimativa ou, ainda, suspensa a aplicapao deste regime, apurar-se-ao as receitas da

prcsfaeao de servi¢os e a montante do inpos[o devido polo contrlbuinte e se apurada d[feren¢a entre o imposto estjmado e o eferivatnente devido,
esta deveri:
I - se infenor ao montante devido, ser recolhida no prazo previsto na legisla¢ao;
H - sc superior ao devido, seT deduzidr do imposto devido no pEriedo seguinte.

PaT5grafo tin].co` Na hip6tese de baixa ou de mudanca de Tcglme de recolhimento do inpos(o. caso haja valor pago a major, e5le deven5 ser
devoLvido ao contribuinte conforme disposto em Legislapfro pertinente.

Secao XJ
Do Pagainento
Art. I 14. 0 ISSQN sera recoLhido da scguinle foma:

I - per mcio de docunento de arrecadaF5o preenchido pelo pr6prio contnbuintc` no caso de langamento por homoLoga9ao, de acordo corn modelo,
foma e prazos estabcleeidos pela administrapfro tri bufaria;
11 - por meio de notifroapao de lanpamento, cmitida pelo 6rgfro competente, mos prazos e condi96es constantes da prdpm notifica9ao.

Parigrafo tin]co. 0 ISSQN sera rccoHiido I]os seguintes prazos :

I - no ate da prestapao do scrviap quando se tratar de services n6o perznanentes, eventuais ou prestados por contnbuintes nao inscritos;
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buinte sujeito ao regme normal e os que estiverem sob o regime de

Ill -na data prevista em lcgislapao, para o profLssional aut6rlomo.

Art 115. A retencao sera correspondente ao valor do imposto devido e ocolTerd no ato do pagamento da prestapao do servico, fazendo-se o
recolhimento aos cofres da Fazcnda Priblica rminicipal no prazo fixado in legialapao tiibutiria.
§ 1°. A falta da retencao do imposto implica responsabilidade do sujeito passivo pelo valor do impos[o devido. al6m das penalidades previstas nests
Cedigo.

§ 2°. Nas obras por administraeao e nos seivicos, cujo faturamenlo depends ch aprovap5o pelo contratante ha medicao efetuada, o mss de
competchcia serf o seguinte ao da ocoTrfucia do fate gcrador.
§ 3u. Na hip6tese de retencao do imposto por 6rgao pdblico o mes de competchcia para efeito de recolhimento see o seguinte ao da reten9ao.

Sec5o XII
Dan ObtigaF6es Acess6rias
SDI)Sccto I

Dos Obrigac8e8 Trll)utarias em Gcra]
Art.116. Todas as pessoas fisicas ou juridicas, contribumtes ou aao do imposto, que de qualquer modo participcln direta ou indiretanente de
operae6es relacionadas com a prestacao de servicos tnbutados pelo ISSQN, estao obngadas ao cunprimento das obrigac6es de§ra Secao e dos

previ8tas em i'e8ulanento`
Art.117. As obrigag6es accss6rias constantes desta Secao, nao exceruani outras de carater geral e comum a outros thbutos previstos em lcgisla95o
pl.6pria.

§ 1°. 0 tomador de servi9os, quando iiao obrigado a reter o lssQN incidentc sobre a prestaeaD, deved exigir Nota Fiscal de Servigos, Nota FiscalFatira de Servi?os ou outro dooumento equivalente previsto na legislap5o.
§ 2u. Os sojeitos pas§ivos a que se refere o § 1°, deste art]go, sujeitan]-se ao cunprimento das obriga¢5es acess6rias previstas na Legisla¢ao tnbwiiia,
devendo manter controle em saparado das opcrap6es sujeitas a esse re me.
§ 3°. A administra¢ao tributiria podefa autorlzar a adoc5o de regime especial pars em]ssao e escrirura9ao de documentos e livros fiscais, inclusive
atraves de processanento etetr6mco de dados, observado o disposto em regulamento.
Art. I 18. Os estaheLecimcntos conces8iondrios ou perTnissiondrios de servicos pdblicos da Uniao, do Estado e do Municipio deverio informar a
Secretaria de Financas do Municipio de Abaiara, Inensalmente, quaisquer alterap6es, inclusive cadastraLs, que tenham sido operadas em rela?5o aos
usualios de sous servicos.

§ I a. A empresa concessioniria do serviFo p`iblico devefa apresentar mensalmente, relatcho geral do cons`imo de seus scrvi9os no M\inici'plo, a q\ial,
obrigatoriamente, conteri, no ndnrmo, os seg`iintes dados:

I - a quantidade do respective servi¢o fomecida peLa concessionala durante o peri'odo, com a dischmimcio do cons\mo individualizada por
consumidoi., acompanhado de demonstrativo individuaLizado tlo calculo do trj buto;
1] - a relap5o nomiiial de todos os contribuintes responsi`'cis per unidades imobiliirias aut6nomas que recomeram qualquer tributo, ben como dos
qi[e deixaram dE faze-Io, com seas respectivos valores e perfodos.

§ 2°. Os coricessioninos e pcmissionirios a que se refere este artigo n5o fomecer5o servicos ptil]licos a interessados cujos im6veis nfro possuam o
"Habite-se".
Art. I 19. A expedi[ao do "Habitc-sc" somente poderi ser ct.etuaila mediante prova do pagamento do ISSQN incidentc sobre a prcsta95o dc scrvicos
de constru9ao civil, constituindo a sua concess5o ato do Gestor do drgao em conj`mto com o chefe do sctor responsivel pela sua expedicao, sendo o
documcl]to devldane7]te assinndo, fisjca ou digmlmente.
ArL L20. 0 Chefe do Poder Execu(ivo mimicipal flea autorizado a instituir todas as obriga¢6es acess6rias necessirias a adequada administrapao €
controle do imposto.

subserio 11
Dos Obriga€6es Tributirias EspecirL€as
Art 12L. 0 contribumte do lssQN, pessoa jundica e pessoa fisica equiparade a jundica para cfeitos tnbutinos, ainda que imune ou isento. fica
obrigado a:
I - rcalizar inscri¢ao mos cadastros do Mumcipio;

1] - comunicar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, qualquer alterapao nos dados cadastrais mantidos junto ao Municipio;

H[ - requerer a baixa de sua iuscri¢io, no prazo de 30 (trinta) dias do encerranen[o deflni.trvo de suas ativrdades no Municiplo;

IV - atender a convocacao para recadastramcnto ou para apresentar livros, documentos c infomng6es fiscais;
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V - em]tir nota fiscal, fatura, cartao, bilhete, ticket ou qunlquer outro tipo de controlc de ingresso eii] eventos, por ocasiao da presta¢ao dos servicos,
conforme dispuser a regularnento;
VI -entregar declarac6es ou rcaliza]. escriturapao fiscal eletr6nica com infoi.map6es relacionadrs aos serviaps prestndos e tornados, bern conio, cm
relaeao i estriltura ou aos meios utllizados pars a realizapao de spas ativ]dades;

VII - comunicar a Farmda Municipal, dentro de 30 (trmta) dias, contados da ocoTrchcia. qualquer al[erapao capaz de gerar. modificar ou extmguir
obrigacao liibutaria ou dificul[ar a fisealizap5o ou o lan9amento de lributo; e

VIII - conservar e apresentar a administrac5o tnbutaria, qundo solicitado, documento fiscal ou qualquer outro referente a presta¢ao ou situacao que
constitua fato gerador de obrigaeao tnbutaria ou que comprove a veracidade dos dados consignados em livro fiscal, contabil, declan95o ou
escrituracao fiscal eletr6njca.

§ 1°.0 cumprimento dr deteminacao prevista no inciso VI deste artlgo, quarto a informapao de valorcs devidos ao Fisco, constit`ii confissao de
divida tributdia.

§ 2°` A emissao de nota fiscal de servi9o eletr6hica en software disponibilizado pela Administrapao Tlibutiria tambin constitui confissao de divida
trlbutiria.
§ 3°. As pessoas que rcalizarn a confeapho de doc`rmentos fiscais ou que promovan a venda de ingressos ou de qualquer meio de entrada em eventos
ficam proibidas de reahzar estas atividades sem a pri6via autorizap5o destc Municipio. na forma cstabelecida em regulalnento.
§ 4°. As administradoras de cat6es de credito, d6bito ou similares ficam obrigadas a fomecer i admini§tragao tributala informa¢5es Telatrvas is
veridas rcalizadas pelos estabelecimentos credenciados, com §ede no tenitorio deste Municipio.

subserio Ill
Da Escrituralfro Fiscal
Art.122. Os contnbumtes sujeitos ao ISSQN sao obrigados a:

I - Imnter em uso escnta fiscal destinadr ao rcgistro dos servi§os presfados;
H - emitir notas fiscais dos servi9os prestados, ou outro documento exigido pelo Fisco, por ocasi5o cia presta?ao de servi¢os.
§ 1®. A legislap5o disperd sobre a dispensa dEL manuten9ao de determ]nados livros e dooumentos, inclusive elett.6nicos, tendo em vista a natureza dos
servigus.

§ 2°. Os prestadores de serviaps ficam obrigados a descrever in nota de prestapao de servicos, no minimo` a base de calculo, a aliquota, a atividade
desenvolvida e o valor do ISS incidente in prestacao.
§ 3L'. Os e8tabelecimcntos de diversfro, onde n5o for exigido pagamento pr6vlo pela mera admssao ou ingresso a casa, emitifeo not8 fiscal de
servicos.
Art. 123. A Nota Fiscal de Servicos Eletr6n]ca (NFsng) sera disciplinada por ato do Chefe do Poder Exeoutlvo.
§ I 0, A cmLss5o dc nota fiscal dc. servigo Eletr6nica a que sc refere este artigo, a confissao de divide de ISSQN a pagar feita a administra9ao tnbutrfua
pelo sujeito passivo, atraves de declarapao Lnstit`iidr na legislac5o tnbutala ou par qualquer ato inequivoco, que impor[e em reconhecimento do
debito pelo devedor. equlvale i constituicfro do respectivo credito trlbutirio, dispensando qualquer outra providEi]cia por paTte dD Fisco.

§ 2°. Os valores decLarados pelo sujctto passivo na foma do § 1° deste ardgo` nho pagos ou iifro parcelados, serio objeto de insericao em Divlda
Atlva do Muniofpio.
Art. 124. 08 modelos de livros. tiotas fi8cais e demais dooumerLto§, a serer obTigatoriamentc uriLi2ados pelos contribuintes, serao detinidos ern ate
do Poder ExecutIVo.

Paragrafo `inieo. 0 sujeito passivo fica ainda obrigado a apresentaedo de quaisquer inl.oma96cs ou declaraE6e§, na forma e mos prazos que dispuser a
[egislacao.

Secao XIII
Day Penalldades
Art. 125. Scm prejulzo do I.ecolhimento do inxpasto devido, quando for o caso. as infrap6es a legisla¢o tributiria sujcilam a infrator is seguntes
penalidades:

I - infrap6es relarivas ao ixposto:
a) falta de recolhimento do imposto devido, no todo ou em parte, na forma e aos prazos reg`ilamentares: multa de I 00% (cem por cento) sobre o
valor do imposto nao recolhido;
b) falta de recothimento do imposto retido na foiite: multa de 100% (corn por cento) sobre o valor do imposto retido e nao recolhido;

c) cmitir docuznento fiscal que contenha deelarapao faisa ou cm desacordo con a sltungio fatica: muJta de J00% (com por cento) do valor do
inposto devido;
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d) el"tir nota fiscal de servigos como nao tnbutados ou isentos em operac6es tributadas pelo ISSQN: multa equivalcnte a 100% (cem por canto) do
valor do inposto devido;
e) falta de reteng5o do imposto devido, quando exigido pela legislap5o: multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto nfro retido;

f) falta de reeoniimento do imposto, quando as prestac6es estiveren reg`ilarmente escnturadas: multa de 50°/a (cinquenta por cento) do valor ds
inposto nfro reeothido.
[1 - infrac6es relativas aos impresses fiscais:

a) confeccionar para si ou para terceiro, tiem como rcceber encomenda para confeccao de falso impresso, de iiiipresso em duplicidade ou de
impresso sem autorizacao pare impress5o de docunenta¢ao fiscal: multa eq valente a 15 (quinze) UFRMs, por doc`iniento impresso, aplicavcl ao
contnbuinte ou ao estabelecinento grffico:

b) fomecinento, utilizacao de fatso impresso ou de impresso de documento fiscal que indicar estabelecimento grafico diverso do que tiver
confeccionado: multa equlvalente a 20 (vinte) UFIRMs, por docurnento fiscal, aplic&vel ao contnbuinte ou ao estabe[ecimento grafico ;
c) deixar de entregar a rela95o de lmpres§ao dos Documentos Fiscais prevista em regulamento: multa equrvalente a 30 (trinta) UFIRMs por
docunento nio entregue;
Ill - infrag5es relatives a informag6es cadastrais:

a) Imlta equivalente a 300 (trezentas) UFIRMs:
a` I. faLta de iuscrLgao no CPBS;

a.2. falta de solicitapao de alteragfro no CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVICOS - CPBS -. quarto a alteracao de endereco ou
atividade;
a.3. falta dc comunicapEo, per pessoa juridica, do encerranento ou paralisa9ao de atividade, fora do prazo previsto em regulamento;

faLta de comu cap5o do encerramento dc atLvidade de pessoa fisica estabelecida: multa equivalente a 150 (cento e cinquenta) UF"s;
IV - infrag6es relativas a livros e docunentos fiscais:
a) inexistchcia de livros ou dociilnentos fiscais: rmulta eq

valente a 600 (seiscentas) UFRMs;

b) atraso ou faha de escnnirapin dos docunentos fiscais. ainda que relativos a prcstap6es imunes. isentas ou nao ributadas: multa equivalents a 200
(duzentos) UFIRMs por periodo n5o escrituralo;
c) utilizacfo de documento fiscal em desacordo com a legislapao: muha equivalente a 120 (cento e vinte) UFRMs Tior periodo utiLizado;

d) extraviar ]ivros ou docunientos fiscais: malta equ)valente a 400 (quatrocentos) UFIRMs por Jivro ou tote de 50 (cinquenta) notas fiscais;

e) deixar dc apresentar ou apresentar com dados inexatos quaisquer declarap6es ou documentos a que seja obrigado pela legislacao: multa
equivalente a loo (cem) UFIRMs por documento ou declarapao e por perfodo de entrega;
i) deixar de atendcr a notifiGapfro fiscal ou reousar a exibi9ao de livros e outros documentos fiscals ou similares relativos a servicos prestados ou
tornados, cmbaracando ou impedindo a a¢5o fiscal: multa equivalente a I.000 (nil) UFIRMs;

V - infrap6es e multas relativas a Nota Fiscal dc Servico Eletr6nlca - NFS-e:

a) falta de emiss5o da Nota Fiscal de Servico Eletr6nica (NFS<): multa de 30 (trinta) UFRMs per documento;
b) falta de cmissao do Rccibo PTovis6rio d€ Sgrvicos (RPS), quando exigido pela legrsLapao: multa de 20 (vinte) UFIRMs por recibo nao emitido;

c) talta de conversao do RPS ou convers5o feita fora do prazo estabelecido pela legislapao; multa de 30 (tnnta) UF"s por doc`lmento.
VI - demaLs irfug6es:
a) multa equivalents a I.000 (mil) UFTRMs por periodo n5o enviado:

a,I. quem deixar de remeter a Secretaria de Finan9as as informa9bes c alterap5cs a que se referc o art. I 18. deste C6digo;

a.2. deixar a concessiondria de servi€os pdblicos de fomecinento de energia el6tnca de rrmeter a SecretarLa de Finan¢as o relat6rio a que se rel`ere o
art. 243, des(e C6dl.go

b) utilizar sjstema eletrdnico de proGessamento de dados ou oLmos equipamentos, em desacordo com a legisLagao: multa equivalcnte a 400

(quatrocentas) UFIRMs, For sistcma ou equipamento ;
c) deixar de fomeeer dados ou drmimentos para apurapho do preco dos serviaps ou para a fixapao da estimativa; multa equvalente a 300 (trezentas)
UFIRMs;
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d) faltas decorrentes apenas do nao cumprimento de formalidades previstas na legislacao, para as qunis nao haja penalidades especificas: multa
equJvalente a loo (cem) UFIRMs.

CAI.froLO il
DO IMpOsTO SOBRE A pROpRIEDADE PREDIAI. E TERRITORIAL uREAI`IA apTu)
Se,ao ,

Do Fato Gerador
Art` 126. 0 Imposto sobre a Prapriednde Predial e Teritorial Urbana (IPTIJ) ten como fato gerndor a propriedade, o dominio btil, ou a posse de
ben im6vel por natureza ou per acessao fisica, definjdo na lei civi), localizado na zona urbane deste Municipio.
§ 1°. Pare efeito deste imposto, entende-se por zona urbana aquela defii.Ida em lei espeoffica e a drea do MuricjpjD em quc se observe o i€quJsito
minino de existencia de, pelo memos. 02 (dais) dos scgiiintes meLhoramentos` constitujdos ou manddos pelo poder pribLico:
I - meio-flo ou calgarliento, com canalizapfio de iguas pluviais;

11 - abastecinento de igua;
Ill - sistema de esgotos sanifarios;

IV - redo de iluminapao pbblica, com ou sem postcamento, para distiibu]gao domicihar;
V - escola primdrja ou po§to de §ande, a uma distincia maxima de 3 (uts) quil6mefros do im6ve] cousiderado.

§ 2D. Equipara-se tamb6m zona urbana a irea whanizdvel e a de expans5o urbana constituida de glehas ou lotcamentos aprovados pcLos 6rgaos
conxpetentes. dcstinada a hat)itacao ou i a!ividade etxpresarial. mesmo que locali2ndas fora da zona definida no § 1° deste artigo.
§ 3°. Considera-sc ocomdo o fate geradoT em I a (primeiro) de janeiro de cads exercicio, ressalvados os im6veis que tenham sido cDnstruidos durante
o ano, hip6tese em que ocorre o fato gerador ch parts constmida no mss subsequeritc ao da concess5o do "habits-se" ou dc sua ocupapao, se anterior.
Sesao 11

Da lnddenda
Art. L27. 0 IPTU incide sobre im6vci8 com edificap6es ou sem edifica€6es.
§ Lo. A incidincia indapende:

I -do oumprrmento de qualsquer exigchci as lega]s, regulainentares ou admmismti`Jas;
11 - da legitimdade do tfulo de aquisi¢ao ou da forma de |]o§se do bcm im6vel.
§ 2°. Para os efeitos do caput destc artigo, cousidera-se im6ve] gem edificapao:

I - aquele n5o edificado;

11 - com edificapfro cm aridamento ou cuja obra esteja paralisada. bcm como condenada ou ern ruinas; e
Ill - ouja edificagin seja de natureza temporiria ou provisdria. ou que possa ser removida sem destnii¢ao, aLteracfro ou modifica¢ao.

§ 3°. Nao incide [PTU a que se referc a caput deste argo, sobre os beds m6\.Gis mantidos em cariter permanence ou temporino no im6vel para
efeito de sua utilizap5o, explorac5o, embelezarnento ou comodidade.
§ 4°. Excetua-se do diaposto no parigrafo antenor as estruturas m6veis utiLizadas em cariter permanente como habitapao ou desenvolvimento de
atividades econ6micas` que serio tnbutadas como edificap5es.

Se,ao Ill
Do Sujeito Passivo
Subsecao I

Do Contrlbuin(e
Art. 128. Ccintribujnte do H'TU e o proprietirio do imbvel, o titiilar do seu dominio dtl], ou o seu possuidor a qualquer titulo.

Paragrafo \inico. 0 IPTU constitui 6mis real, acompanhando o im6veL em todrs as mutac5es de dominio e e devido:

I - por quem exer€a a posse dneta do im6vel; e

n - per qualquer dos possuidores indirctos`
Subse§ao 11

Do Respt.nsiv€l So[idfrio
Ar(. ( 29. Reapondem solidarianente pelo pagamento Ilo imposto:
I - o justo po8suidor;
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H - o titular do direjto de urfuto, uso ou habhagfio;
Ill - os promitentes compradores imitidos na posse;
IV - as ccssiondr]os, os pesseiros, os comodatfrius e os ocuparites, a qualquer tirulo, do im6vel, pertencente a qualquer pessou h'sica ou juridic8 de
direito pdblico ou privado, ainda que detentor de isengao ou imunidnde; e
V - os tabeliaes, nofarios, oficiais de registro de im6veis e demais serventuirios de cart6rios que lavrarem escrituras, que tTanscreveren ou

averbarem atos em seas registos relacionados com a trausferencia de propriedade ou de direitos a ela relativos, sem a prova da quitapao do IPTU
dos in]6veis.

Parigrafo inco, A exceoao das disposjg5es do inciso V, o disposto Ilo caput deste ndgo ap]ica-se inclusive ao esp6lio das pessoas nelc rcferidas.

Secao rv
I)a Base de Calculo
Subeefao I
I)as "8posi96es Gerajs
Art. 130. A base de calculo do imposto 6 o valor venal do im6vel.

Arc 131. 0 calculo do valor venal quc servira de base para o langamento e a cobranca do IPTIJ sera o fixado atrav6s da aplicac5o da Planta Cien6nca
de Valores lmobiljirios OGVI) e da metodologia de calculo definida neste C6digo.

§ 1°. 0 valor venal do im6vel constr`iido i detemunado pcla soma dan valores venals do terreno e da edificac5o.
§ 20. A PGVI a que se refere o caput deste artigo scri reavaliada, no minimo, a cada 04 (quatro) anos.
§ 30. No ano em que nao houver rcavaliacao dos valores constantes da PGVI eles serao reajustados pelt) mesmo indice e criterio de atualiza9ao
monefana dos valores estabeLecidos eni moeda corrente.

Art. 132. Na cria¢ao de logradouros decorrentes de parcelamento do solo, o valor do metro quadrado do terreno da nova face da quadra sera
correspondente ao valor do metro quadrado da face de quadra de logradouro mais pr6xino ja existente. que delimite a gleha ou quadra parcelada.

§ 1°. 0 disposto no caput deste ardgo see aplicado enquanto o valor do metro quadrado do terreno das quadras criadas nao for definido na PGVI.
§ 20. Para a detemrmag5o do valor do metro quadrado do [erreno a que se refere o caput deste ardgo, see atribuldo o menor valor de face de quadra,
quando houver logrndouros equidistantes.

§ 3°. Havendo prolongamento de logradouro, o valor do mefro qundrado do terreno de cada face da quadra resultante sera o mesmo da face
¢orrespondente ao terTeiio mais proximo do prolongamento.

An. 133. Para fins de apurapao da base de calculo do IPTU, o valor do metro quadrado do terreno, com ou 8em edifica95o` see deteminado pt:la
face do logradouro:
I - da situngao mtural do im6vel;
1[ - de major valor, quando sE tratar de im6vBL com mais de uma face de quadra;

Hr - que `he dd acesso, no caso de imbvel de vila ou pelo logradouro ao qual tenha 8ido ainbuido malor valor, em havendo mais de urn logradouro de
acesso.

Subsc*o 11
Do Valor Venal do lm6vcL
Art. 134. 0 valor venal dos im6veis scri apurado com base mos dados fomecidos polo cadastro inobiliir]o e nas tabelas constantes do Anexo 1[,
deste C6digo. Ievando em conta. a critcho do Fisco, os seguintes elementos:
I - no caso de terrenos:

a) o valor do metro qundrado adotado pelo Municipio atraves da PGVI. tomando par base o valor medio obtido em razao drs ultinas transap5es dc
compra e vcnda e ofertas do mercado local;
b) a Localizacao, o ndmero de frentcs, a forma. as dimens6es, os acidenles naciirajs e outras caracLeristicas do (erreno;

c) a exis!inria ou nfro de equipamentos urbanos, tats como igua` esgoto, pavinentacfro. ilummapao, limpeza ptiblica e outros melhoranentos
impLantados peLo Podcr PhbLlco;

d) qunisquer omos dados obtidos pela Administrapao e que possam ter viabilihade t6cnica em sun u[ilizacao.
H - no caso de predios:

a drca construi'da;

b) o valor unitirio do metro quadrado ch coustru9fro, confome estabclecido na PGVI;
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c) o estado de conservac6o dr construgaD;

d) o tipo e a categoria da edifica9to;
e) o nrimezio de prvimentos;

D o indice medio de valorizapao correspondente a regiao;

g) quaisqucr outros dados iud.omativos obtidos pela Administracao e que possam see teenicamentc admtidos.
§ 1°. Os valores venals que servir5o de base de calculo para o lancarnento do IPTU poder5o sea apurados e atualizadDs anualmente pelo Poder
Phblico municipal, po]. proposta da Coriss5o de Avalia9ao de Dens Imobilialos (CABI), que see criada poi. atci do Chefe do Poder Exccutivo.

§ 2°. A Comissfro a que se rcfere o § 1° deste artigo sera composta preferencialmente por profissionals habilitrdos na irea ou conhecedores do
mercado imobili6rio e os trabalhos por eles Tealizados serao nfro remunerados e considerados servicos relevanles para o Municipio.

i 3°. Podcho, ainda. ser mcluidos para a determinaf5o do valor venal do im6vel. as meLhorLas decorrentes de obra ptiblica. de equipamentos urbanos
e den.ais benfeitorias, que contnbuinm para sua valorizac5o ben como a area dotada de infraesmilim uihana servida por pavimentac5o. iluminapao
ptlblica e rede de abastecimento de 6gua ou esgoto,

§ 4°. A Administraqfro Tributiria podefa arbitrar os dados dos im6vei§ para fins de determina9ao do sou valor venal qundo:
I - o coBchbuinte inpedir o levaritamento dos elcmentos integrantes do im6`.el, necessirios i apurap5o de seu valor venal; ou

H - o im6vel se encontrar fechado ou inabitado e n5o for localizndo seu proprlchrio ou responsivel.
§ 5°` Todas as alterac6es que possam modificar a base de calculo deverao ser corminicadas i Administrapao Tributala municipal, sob pena de
incoT[er o infrator nas san95es previstas no art.152, deste Cddigo.

Art.135. i vedado a autoridade administrativa deferir qualqucr pedLdo de desmambramento ou remembramento sem a comprovag5o do pagamento
ou da inexistincia de debitos de tnbuto§ vinculados is unidrdes inobiliirias.
Parigrafo inico. A administrapao thbotdia, para facilitar a arTecada¢ao do imposto. poderi remen]brar de oficio os tenenos aut6nomos e condguos,
per[encentes ao mEsmo su]-edto passivo, quando a sinap5o de fate demoustre a sua unificac5o.

Se€5o V
I)as AITqt)otas

Subsc#o I
Das Disposi(6e§ Gerais e dr Fi=apao das AIIquolas
Art. 136. As aliquotas do n'TU serio fixadas em raz5o do uso e da loca]izapao do in6vel. § I 0 As a]I'quota§ a que se refers o capu( deste artigo sao as
seguintes:
I - 0`5% (cinco ddeimos por cento) para im6veis residenciais:
11 - i,0 (urn por cento) para os im6vcis nfro edificados; e

Ill -2.0% (dots par certto) pare os im6veis n5o residencjals.
§ 2° Consjdera-se im6vel nao edificado o ben im6vel:
I - gem edifica9ao;

[1 - em que houver constrng5o paralisada ou em andamento, sem a devida utilizaedo: ou
Ill - em que houver edificacfo interditada, condenada, em ruina ou em demolicao.
§ 3°. A aliquota prevista no incise 11 do § L°. deste a[tigo. apLica-sc tanb€m aos estacionamentos dos cLubes de lotcamentos fechados.
Subee§ao 11

Da progressividade no Tempo
Art. 137. A aliquota do IPTU a|ilicavel aos im6veis nao edificados e que n5o curnpram a fiingao social da propi.iedade, nos termos do art. 182 da
Constituiqfro Federal, seri majorada em I % (urn por canto) a cada excrcicio, limitada a 15% (quinze per cento).
§ I °. A aplicagao da progi.essividade da aliquota nos lermos previstos nests artigo dan-se-i amualmente, por ocasiao do lancarnento do imposto.

§ 20. Os terrenos de que trata o caput deste artigo, que nao cumpram sua fun95o social, serao definidos por decrcto do Podcr Executivo, levando-se
em conta as determinap6es constantes do Plane Diretor e da Lei de Uso e Ocupap5o do Solo` quando for o caso.

§ 3°. 0 6rgao competente quc rcaliza o acompanhamento e controle do cumprimcnto da fungao social da propriedrde a que se refere e§te artigo
devcri informar a SecTctana de Finan9as ate 31 dc dezembro dc cnda exercieie, quais im6veis nao atendem os requisites estabclccidos na legisLapfro,
para rfeitD de aplicapao da progressividade das aliquotas.
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Se¢ao VI
I.as Iseng6es
Art. 138. Ficam iselitos do pagamcnto do IPTU a im6vel:

I - qunnde cedido, gratuitanente, em sua totaljdade, para uso exclusivo da Uniao, do Estado, do Municipio ou de suas autarquias c fundae5e§;
TT -dc entidadcs filanti.6picas, desde que se encontrem no ere(ivo erercicio de suas atlvidades estarutirias;

[1[ - dccLarado de u[ilidade pdblica para fins de desapropriapfro, a partir da parcela coTrespondente ao periodo de alrocadapao do IPTU em que
ocorler a im]ssao de posse ou a ocupacfro efetiva pelo poder desapropTiante; e

IV - pertencente ds sociedades civis sem fins lucrativos, de§tmados ao exercicio de atividades cult`irals, rocreativas ou espolfivas.
§ 1U. 0 beneficifirio fari requenmento solichando a iseng5o ou reconhecimento de nao-incidericia protocolizando o pedido ate 30 (trinta) dias ap6s a
notificacao do lan¢anento, que uma vez homologado pela Secrctaria dc Finances, obedecendo os criterios dcste artigo, nao mats sera neces6dria a
apreseritaeao dos documentos comprobat6rios ja apresentados na primeira vez que teve concedido o bencflcio fiscal. por ocasiao dr renovapao.
§ 20. 0 prazo a que se refere o § 1° deste arrigo 6 preclusivo, impcd]ndo a anflise e concessao dos beneficios de foma retroativa em relacao a
excrcl'cios anteriores.
§ 3°. 0 beneficifrio que deixar de atender aos requi8itos legais estabelecidos para usufruir do beneficio fiscal de que trata este artigo, flea obrigado a:

I -cormmicar ci fato a Secretaria dc Financas, no prazo de 30 (trmta) dies. contados dr data de cessacao das condie5es assecuntorias do beneficio; e

11 - recolher o imposto devido dos fatos geraderes ocomdos ap6s a data em que cessou o direito ao beneficio. na forma e prazos previstos na
leg]s]895o tributiria.

§ 4°. Fica assegurado a Secretana de Finan9as, o direito de, a qualquer tempo, exigjr dos t]eneficiirios a comprova9ao das exigencias dispostas na
legJslagao.

Secfio Vn
Do Lanfamento c do mgamento
Subsc€§o I

Do Lancamento
Art. 139. 0 lancamcnto do IPTU sera feito anualmente cm nomc do titular sob o quaL eedver o im6vel cadastrado na repartieao ou com base mos
elementos cadastrais declarados pelo suj eito passi\'o ou estabel ecidos pela admiiiistra€ao tributina.

Art. 140. 0 lari€amento scri efetuado:

I - no caso de condominio indiviso. no nomc de todos, de alg`ms, ou de urn s6 dos cond6minos. pelo valor total do thbuto;
11 - no caso de condominio diviso` no none de cada cond6mino, tia propong5o de sua pane polo Onus do tribute; c

Ill - na hip6tese de nao scr conhecido o proprietzrio, no none de q`mn esteja na posse do im6vel.
§ 1°. N5o sendo cada§trade o imbvel, o lan¢amento sera t'eito cm qualquer dyoca, com base Dos clemc[itos quc a ndministrapao tributiria diapuser.

§ 2°. Na impossibilidade de obtencao de dados sobre o ben im6vel ou de elementos necessirios a fixapao dr base de calcuLo do impostot sQja por
impedimento promovido pelo contnbuinte ou por encontrarem,se fechados os im6veis e scus propnetdros ou responsiveis screm desconhecidos, o
valor venal do imbvel sera arbifrodo e o Laneamento efetuado de oficio, com base mos elenentos dc quc dispuser a administracao fazendalia.
§ 3°. Os im6veis pertencentcs a esp6lio, cujo inventdrio esteja sobrestado. scrao lanpados em none do mesmo, ate que, julgndo o inventalio, se
fagam necessdrias as modificac6es em relacao aos tinlares.
§ 4°. Os prfedio§ e tenenos ficam sujeitos a fiscali2ng5o mui]icjpal e nfo podem seu6 proprLefarios, possuidDres. adminlstradore§ ou locatdrios
impedir visilas de agentes fiscais ou negar-Lhes informac6es de interesse da Fazenda PdbLLca Mu"cipaL.

Art 141. Considerarse reguLarmente notificado de langamento` o sujeito passivo:

I - com a entrega da notificagao pela Emprcsa Brasileira de CoiTeios e Tel6grafos (ECT) ou por fimcioi`inos do setor tribufario; ou
H -I:om a publicacao em DidTlo oficial do Municipio ou outra foTma de pub(icidade, dos elementos co

tutivos do lanqarnento.

Art. 142. 0 lan9amen[o do lpllJ referente a predio novo ocorreri no mts segulme a data da expedi95o do "llabitc-se", ou, na falta deste, da
conclusao tla obra ou do momento em que passou a ssr habhado.

Paragral`o dnico. Nao sendo cadastrado o imdvel, o lanqamento sera feito em qualquer dyoca, com base mos elementos que a administrapao
fazendiria spuser, escJarecida esta circunstincia no termo de inscncao.

Art. 143. Na hip6te§e de o sujeito passivo n5o havcr recebido a notificapfro do lan9amento do IPTU, devcfa comparecer ao 6rgao fazendirio ate 15

(quinze) dias antes do vencmento da pnmeiTa parcela, para a reeebimento do documento de arrecadacao, sob pena de:
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I - perda da redu9ao prevista in leg]sla95o;
1] - imposJg5o dos acrescimos de multa e juros de mora.

Art. 144. 0 im6vel quc for contempledo com algum tlpo de behefroio fiscal, nao poderi apresenthr nenhum foco de doenc8, detecfado pela vigilincia
sanitiria deste Muniofpio nem dano ao mcio ambiente] no exercl'cio antenor ao do Lancamento do imposto. sob pena de ter suspenso o beneficio.

subsecao [f
Da Reclamacao
Art. 145, 0 contribuinte poded requerer revisao de calcuLo do credito tributdrio, atrflve§ dc pcrig5o devidainente fundanentada ao Fisco munieipal,
quando considerar o Jan9amento do impostD indevido, no praro de ate 30 (trinfa) dias, confados da data da notificapjio do lan9alnemo fiscal.

§ I 0. Enquanto nfro houver manifestac5o da Administragao PtlbJica, o credito tnbutirio fica suspcnso, ben como todos os prazos para frul9fro de
beneficjos fiscais, nao incidindo acr6scimos morat6rios sobre o imposto dovido.
§ 2°. 0 disposto no § 1° deste artigo someute se aplica 8e o cr6dito hib`hario for quitado atf a data prevista na intimapfro da decis5o transitada em
julgado.

§ 3°. Nio havendo o pagamento ate a drfa estipulada na intima9ao, o imposto see exigjdo com atualizapao e acrescido de juros e muha moratdrios,
calcuLados desde a data do vencimerito previsto na notificapao do lan¢amento impugnado.

Subse¢o H]
I)o Pagamcrito c due Descohtos
Art. 146. 0 recolhimento do imposto see anual e poderi ser feito em cotas, mos prazos e condic5es estabelecidas cm legisla9ao especifica.

§ lD. 0 valor do IPTU lan¢ado sabre im6vcis gozari, cumulativamente, dos seguintes descontos:
I -20% (vinte por cento), desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) n5o exista debito de H'TU inscrito em divida ativa ou com parce]amento cm atraso ate 31 de dezembro do exercicio an
tribute;

or ao di) fate gerador do

b) o paganiento seja efefuado ern parcela inlca. ate a data estabeLecida na notificapfo de langaznento:
§ 2D.Oedital de lanqunen[o poderi estabeleeer outros percentunis de desconlos e prazos de pagamento do cr6dito ulbutalo, observado o limite
I-exado no inciso I do § I a deste artlgo.

Art. 147. 0 valor do IPTU devido podera ser pago parceladjrmente em ate 05 (cinco) parcclas, mensais e sucessivas, na forma e prazos estabelecidos
na legislagao.

Parigrafo chico. Na hip6tese do parcelamento a que se rcfere cste artigo, o valor de cada paroeLa nao poderi sex inJ-edor a I 0 (dez) UFRMs.
I

Se,§o Vm
Buasbs°ebcriario8%¢:e:8Cess6rias
Da lns€rifao e day lnformac6es
Art. 148. Serio obrigatoriamente inscritos no cadastro imobjJjato as in6veis ex]stentes como umdades aut6nomas, ainda que sq.ani beneficjados
per isencao ou in]umdade tributim, conl.orme definido iieste C6digo e em legisLa9ao espeoffi ca.

Art. 149. 0 sujcito passivo deveri infomrar dentro de 30 (tnnta) dies, contadas da I.espectiva ocorrchcja:

I - aquisicfo de im6vds:
IT - mudanga de endereco para entrega de notificap6es; e

Ill - outros fatos ou circunstincias que possam afetar a incidchcia, o cilculo do jmposto ou oufros aspcetos relativos ao lanpamento.
§ 1°. Cousidera-se unidade imohilj&ria o lots-padr5o. casa, apar[amento, sala para fin comcrcial, industnal ou profissional e conjunto de pavilh5es
utilizados cm fabrica, col6gio, hospital ou outra atividade profissional.
§ 20 A obrigapao prcvista no capLit deste artigo aplicarse tanb6m aos condominjos ou pessoa§, fi§icas ou jun'dicas, responsiiveis peJa organizacfro ou
administra€ao de im6veis Ilo territ6rio desse Munici'pio, que deverio infomar. ainda:

I - as mutap6es patrinoniais com mutlanga de titularLdade, ocoridas cm coda mss:
11 - realizap5o de edificagao em terrenos ou ampliap5o de irca consmiida;
HI - inplementap5o de benfeitorias que sc incolporem ao im6vcL;
IV - quaLsquer outras alterap6es que imptiquem em valoriza¢in do im6vcL
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§ 3°. As infonrm€6es plestadas a Seeretaria de financas, pela pnmeira vez, mos temios previstos no § 2° destc atigo, deverao alcangar todos os
usndri os dos servi9os e proprietdrios ou posseiros de im6veis situndos nesLe Munictpio, em regime de condominio ou equivalente.
§ 4°. A Sccretaiia de Finan¢as podefa sollcitar outras informa96es especificas, de sou intei.esse, por mejo de notificagao, onde seja explicitado qual o

tcor das informB¢6es requeddas e o prazo pan entrega das mesmus.
Art. 150. As construg6es ou edifica96es realraadas sem hcenqa ou em desobediincia ds normas tecnicas serio, ainda assim. ii]scritas c utilizadas para
efeito de lancamento de cr6dito tnbufario.
§ 1 0. A iuscri¢ao e os cfeitos ribufarios, no caso desie art]go, nao geram direfros ao proprietirio e n5o excluem do Munjcipio o direito de pTomover a
adapta€ao da constrng5o ds normas lcgais ou a sua deirolic5o, ben como outras sanc6es prevLstas em lei.

§ 20. 0 6rgfro ou enddade responsdveJ pela concess5o do ``Habife-se" 6 obrigado a I.emet6-lo a Secrctana Municipal de Finarigas, juntamente com o
I.espectrvo processo adniimstrativo insmiido com os dados relat]vos a constrngao ou reforma do im6vel, para os fins de cadastramento, fiscalizac5o e
langamento dos thbutos devidos, sob pen de responsabilidnde funcional.

Secao Ix
Da Fiscalizacao
Ar(.151. Os jm6veis ficam sujeitos i fiscaLizapao e nao podem seus proprietatos, possuidores, administradores ou locatdrios impedji. ou dificultar o
cumprimento de ap5o fiscal ou negar-Lhes informa95es de interesse dr adirinistragao tributala.

Parigrafo drico. 0 nao atendimento ao disposo nests artigo caractenza embaraap a fiscaliza9ao municipal, sujeitando o infrator a pemlidade
prevista no inciso IV, do art 152, deste C6digo.
Sec5o X

Das lnfrac6es e dan Penalidades
Art. 152. As infra¢6es a LeSslac5o tnbutiria. sem prejuizo da cobranca do inposto devido, quando for o caso, ser5o punidas com a aplicacfro das
seguntes penalidndes:

I - loo (cem) UFIRMs, quando nfo for promovlda a inscricho, atualhac5o ou sun alterac5o na forma e Tio prazo determinados na legislacao ou.
ainda. Louver erro mos dados que possam aJterar a base de calculo do imposto;
11 - 100% (cem por cento) do valor do imposto devido` quando houver omiss5o. fraude ou falsidade mos dados que possarn influir no lancanento do
credito tnbutfino, inclusive no calculo do tixposto;

Ill -100% (cem por cento) do valor do inposto devido, quando nao houver sido feito o recoLhimento, total ou parcialmente, in fonna e mos prazos
regulanientares, apurado o credito tributirio per meio de ag5o fiscal;
IV - 200 (drzentas) UFIRMs q\rando a sujeito passivo embarapar, dificultar ou impedir a ap5o fiscal. ai)licando-se em dobro, Iios casos de
reincidchcia;

V - loo (cem) UFIRMs` qundo o contnl]uin(e deixar de fomecer a AdministrapEo Fazenddria infoma96es a quc se obriga pela legisla9ao tributiria.

cAPETuno in
DO IMpOsTO SOBRE A TRANSMlssAO DE BENs IMdvEls INTER vlvus aTBI)
Se¢ao I

Do Fate Gerador
Art. I 53. 0 imposto sobrc a transmjss5o por ato oneroso Infer `T't'as, de bens im6vejs, ben como cessao de direi'tos a e[es reJativos (ITBJ), ten come

fate gndor:
I - a transmiss5o inter vivos, a qun]quer tfulo, per ato oneroso, dr pTopTiednde ou do dominio dtiJ de bees im6veis, por nanlreza ou por acess5o
fisica, conformi: defimdo no C6digo Civil;
1[ - a transmiss5o inter vivos, por ate oneroso, a qualqueT tit`ilo, de direitos Teals §obre im6veis` exceto os direitos reais de garantia;

Ill - a cessio onerosa de direitos relativos is hip6teses de iricidchcja indicndas mos incises anteriores.

Parigrafo inico. 0 ITBI incide sobrc bans imdveis situndos no M`mic{pio de Abaiara.
Art. 154. Equipararse a transmissao de bans im6veis, para efeitos Lnbutalos:

I - a permuta de bans im6veis por bens e direitos de qualquer mnire2a;
T] -a mnsacao cm que seja Tecanhecido direjto quc implique transmissao de im6vel ou de direilos a ele relativos;

Ill - o excesso de valor decorrente da avaliap5o reaLiznda peLa administrapao trib`itiria e o constante do documento de incorporapao nag rmismiss6es
de in6vel ou direitos a que sc refere o art. 155, deste C6digo.

Set ao 11
Da nfro lnctdancin

Art. 155. 0 imposto nao incide sobre a trammissao dos bens ou direitos a quc se refers a Se9ao antenor, quando:
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I -realizadr part incorpora95o ao patrim6mo de pessoajuridica, em paganiento de capital nela inscrito;
11 -decorrente dc fusao, incorporacao, cis5o ou extinqao de pessoa juridica;

HI - decozTente de desincorporarfio do patrim6nio da pessoa jun'dica a que forarrl confcndos, na forma do jnciso I deste artigo, reJativanrmte aos
mesmos alienantes.
§ 1°. 0 disposto neste arfugo nao se aplica quando a pessoa juridica adquirente tivei., como atividade preponderante, a compra e venda de bens
im6vejs e seus direltos reais, a ]ocapao de bens im6veis ou o arrendrmento mercantil.

§ 2°. Considera-se caracterizada a atividade preponderaiite, quando ma}s de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa j`iridjca
adquirente, mos 24 (vintc quatro) meses anteriores e dos 24 (vinte e quatro) meses postcnores a aqulsi9ao, decDJTer ds transac6es moncjonadas J]o §

1° deste ingo.
§ 3u. Se a pessoa jun'dica adquirente iniciar suas atividades ap6s a aqulsjcao, ou menos d€ 24 (vinte e quatro) meses ante8 dela, apurar-se-i a
prepondedncia refenda no § 2° deste anigo. Icvando-se em conta os 36 (trinta e seis) primeiro8 meses scguintes a data da aquisicao.

§ 4°. Considera-sc tambin caracterizada a atividadc praponderante. quando do objeto social conste a compra e venda de bells im6vcis e seus dircitos
rcais. a Locacao de bens im6vcis ou o atTendanento mercantil.
§ 50. Verifroadr a preponderincia a que se refere o § I 0 destc artigo. o ITBI sera devido, confonne a lei vigentc na data da aquisigfio, calculado sobre
o valor dos bens ou direitos, no memento do pagarnento do cT6dito tributdr]o devido.

§ 60. Ocorrende a pagarnelito do ITBI antes do transcurso do prazo previsto no § 30 deste anigo e constatada que a receita operacional da pessoa
jun'dica resultou de atividade diversa daquela nele mencionada. caberi repeti¢5o de indebito para o sujeito passivo.

§ 7°. 0 disposto nests artigo n5o se apLica i transmissfro de bens ou direitos, quando realizada em conjunto ou com a da totalidndc do patrrm6nio da
pessoa juridica alienante, independentemente da preponderancia a que se refere o § 1 D, hip6tese em que incidira a imposto.

Se¢o Ill
Da Sqj cicao Passive
SubseEfio I

I)o Conti.ibuinte
Art.156. 0 contribulnte do ITBI 6:

I - o adquirente dos beus ou direitos;
H - nas cess6es de direitos. o cessiondrio;

HI - nas permutas] cada uma das i]ar[es, pelo valor tribufavel do hem im6vel ou direito quc Tecebe.

subeceao 11

Do Responsivel
Art. L57. Rapondem+ solidariamente. pelo pagamento do lmposto:
I - o transmitente;
JJ - o cedente:

Ill - o anuente;
IV - os sE:rvciituirios da justi9a, relativamente aos atos per eles praticados. errL Tazao de suas atividades ou pelas omiss6es de que forem responsiveis.

Seefro rv
Da Base dc Cfloulo c da AlfqL[ota

sul]serio I
Da Base de Cflculo
Art. L58. A base de cilculo do ITBI 6 o valor de mercado dos im6veis objeto ch trausaEEo e dos beds ou dircitos transmitidos, apundos pela
administra9ao tributaria na data do efetivo recolhimento, podendo ser u(ilizados :

I - 8valiapao ndministr8tiva realiznda com hose no mercndo imohilidrio local;
[[ -valor declarado pelo sujeito passivo, se malor que o apurade cni avaliapao da administra¢ao rributaria na t`orma desLe artigo.
§ 1°. Nos segLiintes casos especiais, a base de calculo sera:

I - na§ permutes. o valor de cada im6vel permutado;

H - na arremaca§5o, adjudica9ao ou leilao administrativo, o prapo do maior lance, nunca inferior ao valor da primeira avalia9ao, administrativa ou
judicial;
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Ill - na instituicao. renthcia ou extincao onerosas de usufuto, uso, habitag5o, servidfo, direjto de superficje e fideicomisso, 500/a (cinquenta per
cento) do valor da avaliapao relative a transmssao do direito;
IV -no excesso de valor a que se refei.e o jncjso in de all. 154, a diferenca entre o valor constante da avaliapao I.ealiznda pelo Fisco e aquele
utilizndo parzi a trBtusmssjio do im6ve] ou direitos, confome o art. 155, deste C6digo;

V - nas dag6es em pagamerito. o valor do im6veL dado para solver o debito.
§ 2°. Na avaliapao realizada pclo Fisco Municipal serao obser`/adas, quando possivel, as normas rclativas a avalia¢5o de im6veis urtianos e nirals
editadas pela Assocjapao Brasileira de Normas T6cnicas (ABNT).

§ 30. 0 coninbuinte poderi requerer revis5o de edlculo do valor arbitrado ou do ciedito tributdrio lan¢ado, aha`r6s de petjq5o devidanente
fiindamentadr ao Fisco municipal, quando considerar o lan9amento do imposto indevido ou a ma]or, no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados dr
data da n8tificacao do lan¢amento fiscal.

Subserio IT
Da8 AHquotas
Art. 159. As aliquotas apLiciveis ao ITBI serao as seguintes:

I -2% (dois por canto) nag tran§mi8s6es em gcTal;

H -iias tr[ansmiss6es compreendidss no Sistema Financeiro dr Habitapao (SFH) a que se refere a Lei n. 4.380, de 21 de agosto dc 1964 e legislaeao
complementar:
a) sobre o valor efetivamente fuanciado: 0.5% (meio por cento);
b) sabre o valor nao financizrdo: 2% (dois pcir cento).

Se€§o V

Do Pagamen(o
Art. 160. 0 ITBI sera pago por melo de documento de arrecadaefro emitido pela administral5o fa2endiria e efctuado antes da averbae5o do registro
in matricuh do im6vel objeto da transmissao.
§ I ®. Nas seguintes situa96es especiais, os prazos part pegamento ser5o:

I - nas tomas ou reposi96es em que scjam intercssedos incapazes, dentro de 30 (trinfa) d]as, contados da data cm quc se dcr a concordincia do

Minist6rio mblico;
11 - na arrematapao ou adjudieapao, dentro de 30 (rinta) dias, contados da data eni que tiver sido assinado o ato ou definda a adjudicacao, ainda que
haja recurso pendente;
Ill -na transmjssfo objeto de iustrumento lavrado t=m outro municipio, denfro de 30 (trinta) dias, contados da data da sua la\Tatura.
§ 2° 0 Tccolhlmen[o do ITBI far-sera em qualquer inst]tui9ao financeira autorizade pelo Poder Executivo municipal.

Sggiv VI
Da Restituic5o
Art. 161. 0 imposto sera restitu['do, no todo ou em parte, quando:

I - nao se complctar o ato ou contrato. per forpa do qual tiver sido pago;
1[ -for declarada, I)or dccisao judicial tlan8itada em julgado. a nuLidade do ato ou contrato, em decorrincia do qual o imposto tiver sido pago;

Ill -for declarada a exclusao do ciedi[o tnbutirio;
TV - houver sido recolhido a maior.

Se€ao VII
Das lsen€@es

Arl. 162. S5o isentas do ITBl as seguintes mnsap6es:

I , a transmissEo decorrente da exeeuE5o de planos de habitapao papa populapfro dc baixa renda, mos temos definidos pela legis[apfo federal,

patrocinado ou exeoutado par 6rg5os priblieos e seui agentes; e
11 -extinfao de uso ou usufruto, qtiando o iiistituidor tenha continundo come proprietino do im6veJ.

Se€ao vm
Das Obrigaf 6es Acess6rias
Art. 163. 0 oficial de registro pdbLico quE La\'rar iusmmcntos translativos de bens ou dircitos sobre im6vcl de que rcsulte obrigapao de pagan
inposto, exigiri que lhes seja apresentado o conprovante de quitapao do ITBI bra como a apresenta¢fro da Certidfo Negativa de Debitos
rclacionnda ao im6vel, ficando a prova do paganiento transcrita mos instrumentos ou termos que lavrarem
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§ I a. Se a transm]ssao for isenta, beneficiada pela suspensao de pagameuto ou se for hip6tese dc nao incidchcia tributala, o oficial de reg]stro
pdblico que lavrar as instrunentos uanslatrvos de bens ou direitos sobre o in6vel, exigivd a apresentacao de certidic) declarat6ria do reconhecimento
do beneficio fiscal cm substitul¢ao a comprovapao do pagamento do imposto.
§ 2°. A certidfro de que trata o § 1° deste amgo. sere fomecida pel8 Secretoria de Fin8ngus, 8trav6s de processo regiilar ou meio eletr6nlco,
formulrdo ap6s requerimento do interessado.
§ 3°. Nao se fara registro ptlblico, transcri9ao, inscri€ao ou averhacao de atos, ins[rumentos ou tifu]os sujeitos ao imposto seni que se comprove o seu
anterlor pagamerLto ou a §ua exonera¢5o, respondendo solidariamente pelo pagamento do ITBI n5o pago, quem praticar tal ato sem a devidr
comprovapao da quita9ao do t[.ibuto.

Art. 164. Os ofroiais de registros ptiblicos ficam obrigadas a enviar a Sect.etaria da Fazenda, I.ela95o complefa de todos os atos e termos lavrados.
registrados` inseritos ou averbados no mss anterlor, ate a dia 15 (quinze) do mss subscquente, contendo identificapao e qunlifica95o das partes
envcilvidas na transapao.

Pafagrafo `inico. Os cart6rios faeultar5o aos agentes da Fazenda Municipal, o exane de livros, registros ou qualquer outro documento ou
infolrmc6es relacionadas com o imposto` assim como deverao fomecer gratuitamente as certid6es que lhes forem solicitadas para fins de
fiscalizacao.

Art` 165. 0 interessado devefa prestar, junto a Seeretaria da Fazenda, deelarapao de tTaninssao de bens im6veis, para fins de determinapao da base
de ciLcuLo e Lanqarnento do ITBI.

Parigrafo inico. A declarapao a que se refere estc arigo see definida por ato do chefe do Poder Executivo municipal.

Setio [X
Das lnfrac6es e dan Penalidades
Art. 166. 0 dcscumprimento dos obrigap6es prc`/istas nestc C6digo, quarto ao ITBI, sujeLta o infrotor Z]s seguintes penalidades, sem prejuizo do

pagamento do imposto devido` qtlando for a caso:
I - SOD/o (cinquenta par cento) do valor do imposto devido, na pritica de qualquer ato de trausmiss5o de bans ou direitos, sem o pagamento do
imposto mos prazos legais;
11 - 100% (cem par cento) do \ralor do imposto, caso ocorra omiss5o, inexatidio falsidade ou frauds da declarapao relat]va a clementos que possanl
influir no c61cu[o do imposto ou que T€sultrm na ziao -incid€nci8, isengao ou suapens5o de pagamento;

Ill - loo (cem) UF"s par cada documento ou ocorrchcia, aos serventuirios da ju§ti¢a que lavrarem. reastrarem, inscre`/erem ou avezbarem atos,
termos ou escrituras relativas a bees in6veis, gem a prova de quitagao do imposto ou exibi¢5o da declarap5o de desoneraFao:
IV - 200 (du2cntas) UFIRMs por relag5o n5o enviadr, mos termos previsto8 no art. 164, deste C6digo.

TITUL0 11
DAS TAXAS

cApjTULo I
DAS DISPOSIC6ES GERAIS
Art. 167. As taxas de compet6iicia do Municipio dc Abalara ten como fato gerador:
I - o exerclcto regular do poder de po\1ciB, e
11 - a utiliza9ao, efetiva oo potencial, de serviaps pdbljcos espec]'ficos e divisivcis, prestados ao contribuLnte ou postos a sua disposigin.

Parigrafo dnico. A§ taxas referidas no caput deste ardgo, nfro podem ten base de c5lculo ou fate gerador jdchticos aos que correspondam a imposto.
Art. I 68. Consideram+3e servieos ptiblicos:

I - util]zedas pelo contribuinte;
a) efetlvamente, quando por eles usiifuLidos a qualquer tinilo; e

b) potencialmente, quando compulsonamente. sejam postos i sua disposiq5o mediante atividade adminishativa cm efetivo funcionamento;
1] - cspectficos, quando pedem ser des(acados em unidades aut6nomas de in(er`/encao. de u(ilidade ou de necessidade phblicas; e

Ill - divisiveis. quando suscaptiveis de utihzap5o. saparadaneiite, per parte de cada urn dos sous usuirios.
Art.169. Qualquer que seja a hip6(ese de incidincia de taxas devidas ao Municipio deAhaiara, eseas serao lanpndas de oficio. com base mos

elementos constantes de catlastros prdprios ou dc dadas e informap6es de que d]sponha a alministra9ao tribut6ria.

Art. 170. 0 fate gerndor dr taxa, quando for de incidchcia anual, cousjderarsc ocomdo:

( - na data de inicio da atividade, relativamente ao primciro ano eel que esta incidir;
11 - na data de aniverscho da concessfro da licen¢a anterior: e
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HI - in data da alterap5o cadastral, quando houver mudanqu de endereap ou de atividade, qualquer que seja o momento do exercicio.
§ I a. 0 fato gerador a que se referc o caput deste artigo, na hip6tese de presracfro de servi€as ocorre:
I - n8 d&ra da utiliza€ao efetive de servico pdblico;

11 - na data da disponibilizapao de servi9o pdblico, quando a utiLiza9ao for potencial; e

Ill -em 1° de janeiro de cada exercicio, quando a taxa for de incidchcia anual.

§ 2°. 0 Iancamento e o pegamento das taxas nao implicanri reconhecimento da regulandade do estabelecinento ou da atividade exercida pelo sujeito
passive peraz]te a administra9ao munieipal.

CApfTULO 11
DAS TAXAS I}ECORRENTES DO EXERCICIO REGULAR DO PODER DE POL£CIA
Se9ao I
Das Taxes de Licenca
Art. 17] . As taxes de licenca ten como fate gerador o exercicio regular do poder de policia, assim cousiderado a atividade da Adminism¢5o
Municipal que, limieando ou disciplinando direito, inteiesse ou liberdade, regula a pratica de atos ou o exercicio de atividade econ6mica dependentes
de concess5o ou autorizng5o do Poder PtibJico municipal, para manuten95o dr tranquilichde pdblica ou Tespeito a propriedade e ao direito individul

ou coledvo em sou tent6rio.
Pafagrafo thico` Considera-se regular o exercicio de poder de po]icja, quando desempenhado pe]o 6rgao competente no§ limites da lei aplicave],
cozn observincia do processo legal, e tratando-se de atividade dischciondria, in forma da lei, sem abuso ou desvio do poder.
Art. 172. As taxas de licenca sao devidas em raz5o do exercicio das seguntes atividades:
I - analise da adequa9ao da localiziLc5o e do funcionamento de estabelecimentos de produgao, comdrcio, inddstria ou prestapao de servi9os, na
junsdi9aD do Municfpio;

11 - circula95o de transpones automotoTes rmmicipais;

ITI - aprovacao e exeou95o de obras c iustalap6es partioularesj assim entendidos a construcfro, reconstrapao, Tefoma ou demoh¢5o de predios,
amiamentos, Loteanentos, ben como as instalap6es eL6tncas` hidr6uLicas, sanifarias e mecanicas ou qualquer outra obra;
IV - funofonanento de estabelecimentos ern hoTdrios especiais;

V - veioulagao de publicidrde e propaganda em geral;

VI - hcenciamento, registro e inspeedo sanitala de estabelecinentos de produ9ao, comeTcio, inddsdia ou presta!ao de servlgos relacionados com a

satde e alimcntapfo humana c animal;
VII - oapap5o de terrenos, vias e logradouros ptiblicos; e
VIII - licen§a de tlatllreza ambientaL.

§ \ °` As intr8€6es ds dispasi¢6es deste Capinlo serao apurndas poe meio de ap6es tiscais` com lanqEime\ico do cr6dito wibutirio por meio de autos de
infrapao.
§ 2°. Ressalvadas as iseng5es previstas nests C6digo e em lei municipal especffica, o pagamento de quaisquer das taxas, exigiveis ern razao do poder
de policia. deveri ser realizado, obrigatoriamente, antes do pedido dc Llcenciamerito, §endo o comprovante de pagamento pTe-requisite pan analise
do Tequerimento.

§ 30. No pagaznento das taxas observer-sc-i o diaposto nests C6djgo e no sou regulamento pars o pagamento dos tributes em geral.
§ 4'.. Quando a taxa for paga no mesmo exercicio em quc a Liceri¢a for solicitada, o valor devido sera propoTcional ao ndmero de meses que faltam
para terminar o exercicjo.
S€cao 11

I)a Taxa de Ljcen€a para Locallza€ao e Funclonamento de E8tabe]ecimentos de Comercio, [nddstTia, Prestacao de Servico8 e Outrus

Subsecto I
Do Fato Gerador
Art. 173. A Taxa de Llcenca pale Localizapao e Funcionamento de Estabclccimento de Produgao, Comdrcio, [nddslria e de Pi-esta9ao de Ser\i¢os

ten colno fato gerador` a pcrrissao para a locali2apao e a funcionanento dc estabelecimento, em qualquer local no Munic{pio.
§ I °. A Taxa a que se ret`ere este ar[igo sera lanfadr anualmente ou sempre quc ocorrer pedido de hcenca para localizacao e funcionamento de
estabeJecimento ou quando houver mudanEa de Taro de atividade, traiisfcrEncja de local, mndanqa de razEo soclaJ ou alteracdo dc drea edificada ou
territorial do estabelecimento.

§ 2°. A licence inicial para Localizapfio e funcionamento de estabelecimento sera concedida mediante despacho da autoridade compctente, que fara a
autenticacin do Alvar& de Funcionamento respectivo, na forma discipLimda pela lcgislac5o.
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subserf o 11
Do Contribuinte
Art.174. Contribujnte da taxa 6 a pessoa fisica oujuridica, tilulal. de estabelecimento comcrcial, industrial, agropeouirio, dc plestacfro de servi¢cxs e

simlares, srfuados no temt6iio do Municipio de Abaiara.

Subsetio Tn
Do Cilculo da Taxa
Art. 175. A taxa refcrente ao Alvari de Funcionamento sera calculada na foma definida no Anexo Ill, deste C6digo.
§ I °. Para quantificagao da base de c5lculo da Taxa de ljocalizag5o a que se refere esca Segao, ser5o consjdenchs a drca construfda, a area utJlizada
na atividade. ben como a atividadc desenvolvida polo sujeito passivo.

§ 2°. 0 pedido de licenca a que se refere essa Secao somente devera ser protocolado mediarue comprovap5o do pagamento da taxa`
§ 3°. 0 paganento da taxa a que se ret`ere o caput deste artigo see efetundo anualmente e mos casos do art. 177, deste Cddigo.

sui,scrio lv
I)a obrigatoriedade do AlvaTa
Art.176. Nenll`m estabelecimento podefa exercer suas atividrdes sem estar de posse do Alvara de Funcionamento, in forma do ar go antenor, sob
pena de aplicapfro das san96es prevista§ mos arts. 180 e 18 I , deste C6digo.

Paragrafo inico. 0 Alvara de Funcionarnento de que trata esta Scqao sera conservado permanentemente em local visivel, no estab elecimento.
ATl 177. 0 contnbuinte e obrigado a comunicar ao Fisco municipal, dentro do prazo de 30 (tnnfa) dies, para fins de atualizapao cadastral, as
seguintes ocorrencias:
I - alterap5o de endereco;
11 - alterapao da rEzao social ou do rarno de atividnde; ou

rll - a[tera9ao da area edificada ou temtorial do estabe[ecimento.

subecrio v
I)os Estabelecimen (us
Art. I 78. Para efeito de incidchcia da Taxa de Liccn9a para Loedizacao e Funcionamento. consideram-se estabelecimentos distintos:

I - os qu£, enzbora no mesmo local e a[nda que explorern jdenttcos ranos de negdeio, pcrten9am a difacntes pessoas fisicas ou juri'dlcas,
individualmente:

u - os que, embora com idchtico ramo de negdcios e sob a mestna responsabilidade` estcjarn sinados cm pr6dios distintos ou locais diversos.

Subsetio VI
Dos lsenc6es
Art. I 79, S5o isentas do pagamento dr Taxa de Licenga para Lecalizac5o e Funcionamento, os estabclecimentos:

I - pertenccntes aos drgaos da Uniao, estalos e mumcipios, quando destmados ao uso destas cntidades;
11 - destinado§ ac desenvolvimento de ativldades econ6micas pot Microerapreendedor Individual (MET), na forma da Lot Federal;
Ill - as associaF6es, funda¢6es e entidades de cariter beneficente` filantr6pico, caritativo ou religioso que n5o remuneren seus dirigente§, I]ao
distr] bunm lucros a qua[qucr titulo c apliquem seus recursos na manutenp5o e desenvolvlmento dos objedvos socia]s das respectivas entldades;
IV -templos de quaLquer oulto.

Sqbse¢io VI
Dos PeDalidades

Art. 180. 0 n5o c`rmprmento do disposto nesta Secao poderi acarrctar a interdicao do estabelecimen.a na forma prevista no C6digo de Postures e a
lei dc usa e ocapap5o do solo do Municinio, mfdiante ate da antondnde competente.
Art.181. 0 sujeito passi\'o quc infringir as disposiq6es previstas nesta Secao sujeitarsefa aplica¢fro das seguintes penalidades, gem prejui2o do

paganento dr taxa:
I -iniciar ou praticar ato sujeito a licence de localiza9ao c funcionamento sem que esta mc tenha sido concedida: multa cquivalente a 100% (com per
cento) do valor da taxa dcvida, nunca inferior a LOO (com) UFLRMs;
1[ - deixar dc fixai. o Alvafa de Funcionarnento ern local visiveL do estabelecimento: multa equivalente a 60 (sessenta) UFIRMs;
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Ill -deixar de comunicar aci fisco municipal qualqueT altera9ao cadastral: multa equvalente a 50 (cinquenta) UFIRMs.
Secao ITl

1)a TaTa de Liceti!a e Vlstoiia de Transporter Autorr[otores Municipai§
Sabseeao I

Fato Gerador
Art. 182. A Taxa de Licen¢a e Visloria de Transpoites Automotores Municipais tom como fato gerador a atividade de vistoi.ia e controle operacional

dos veiculos automotores dcstinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros e de cargas, compreendida a autorizacao I)Ira o
llcencianento, a fiscalizagfro quando ao ninero de veiculos autor]-zados a funcionar e de passagejros a serem transpomdos.

Pafagrafo bmco. Nenhum interessado poded desenvolver as atividedes de presfagao de serviel>s dos transporles a quc se refere o caput deste al.tjgo
sem que haja efctuado o pagamento dr Taxa Licenga de Transportes, sob penn da aplica9ao das penaljdedes previstas nesta Segfro .

Subsecto 11
I)o Spjeito Passivo
Art. L83. Contnbuinte da taxa 6 a pessoa fisica ou juridica, permissioriria ou concessioniria, que opera no Municipio, os servicos de transports
automotor, coletivo ou individual de passageiros e de cargas.

Subeec5o Ill
Do Cal€ulo
^it.184. A Taxa de Licerica de Transposes sera calculada com base flo tipo de veiculo automotor utilizado pelo interessado ou mos servicos

prestados pelo 6rg5o mmicipal, de acordo com as Tabelas A c 8 do Anexo IV` deste C6digo.

subserio rv
Do Lanqumento
Art. I 85. 0 langanlento dr taxa sera Efctuado. a requenmento do interessado, com base no tipo de veiculo automotor utilizado para o transporte de
passagciros ou de cargo ou no servi¢o solJcitado.

§ I a, A taxa 8ed langada de ofLGio, com base nas informac6es fomecidas ou contidas mos arquivos tLa Administragao Tributdria, quando:

I - o contribuinte deixar de requerer a lictmca de transpor[e no in]'cio de s`ias atividades;
11 - a cnterio do Fisco, for adotndo o sistema de lanpaniento dc oficio papa os contribuintes da laxa em geral.

§ 20. A Taxa a que §e refere esta Se95o sera devida anualmentc e deved sex recolhida ur) mss de janeiro de cada exerc{cio.

Subsetio rv
Dos Penalidndcs
Art.186. 0 desoumprimento do disposto ncsta Secao §ujeitari o infutor ds seguintes penalidades, sem prejuizo da interdicao ou suspensao das
atividndes pela au.oridade compctente e do paganento da taxa:
I -in{cio das atividades sern a ccimpctente licenga do cxercicio da atividade: mulfa de I 00 (cem) UFIRMs, par veiculo irregular;

H - excrcer a atividade em desacordo com o escabelecido pelo Poder P`iblico: multa equrvalence a 60 (§essenca) UFIRMs por vel'culo cousiderado
irregular;

Ill - milta dc 150 (canto e cinquenfa) UFRMs, nas hip6teses de cnd)ara¢ar, dificuLtar ou impedir ap5o fiscal. por qualquer meio ou foma,
apLicandrpse a multa em debro, a partir da segunda infrapao,

Sec5o rv
Da Ttizi& de LleencQ prm Exeou¢fro de Olmis em TeTrenas, PT€df os on Logrsidouras, \nslalsi$6es de MhqulnQs, Mctores. Equlpementos e

Correhtos
Subee§ao I

Do Fato Gerador
Art. 187. A Taxa de Licenga para Excougao de Obras, Amlanentos e Lofeamentos (Taxa de Construcao) tcm como fate gerador o pr6vlo controle e
a fiscalizapfro. dentro do (enitorio do Municipio de Abaiara, a que deveri se submeter qualquer pessoa fisica ou juridiea que pretenda realizar obras,
arruarnenros, loteamentos paTticulares de qualquer esp6cie e insfalapfo de miquinas mofores e equipamentos cozrdatos.

Parigrrfo trnieo. Nenhuna coustrapin` recoustngao, refoITna, demoliqao ou instaLap6es referidas no capui deste artLgo poderi ssr iniciada sean
pTevio pedido dc licenqu c o pagamcnto da taxa de`.ida.

Art. 188. A Taxa de Constnig5o a que se refere esta Segao sera devida no case de:
I - coustnicao:
11 - reeonstru95o;

Ill - refoma ou delnoli¢fro de pr6dios ou qualquer outra obra ou servigo;
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IV ~ urbanizacao;

V - amiamento e loteanento, ou parcelamento de terrcnos pardculares; e
VI - in§talac6es de miquinas, motores, equipamentos e servlaps correlates.
Parigrafo inieo. As situag6es mencionadas mos incises I a VI deste artigo, s6 poderao ser iniciadas con o prgivio pedido de Licenga ac 6rg5o
municipal competen(e e o pagamento da Taxa de Constru95o devida.
Subse€ao 11
DO cotitribuiTitc

Art.189. Contnbumte da taxa e a pessoa fisica ou juridica ]ntertrmda in cxecuqio de obras, arruamentos, loteamcntos e instalac5o de m5quinas e
motoTes sujeito ao licenciamento, controle c fiscalizacao do 6rg5o nrmiicipal competcnte.
Subseeao TTT

I)o Lancamento e da Arrecada€ao
Art. 190. A taxa see langada em noine do contribuinte, com base mos dados i}elo mesmo fomecidos ou apurados pelo Fisco mumcipa[.

Paragrafo dnico. Ap6s a concessao da licengat o contnbuinte tern o prazD de 03 (tres) meses para iniciar a obra ou a atividade e. caso nao ocorra,
havera incidchcia de nova taxa.
Art 191. 0 calculo da taxa ted como base o aisto da atividade de controle e fiscalizapao e sera cobrada de acordo com a tabela constante do Anexo
V, destc C6digo`

Parigrafo thico. 0 pedido de licenca a que se refere essa Se9ao somente dcved ser protocolado mediante conprvapao do pagamento da taxa.

Sobserfo rv
Das lsenc6es
Alt. 192. Sao isentas da Taxa:

I - as construc6es de passeios;

H - a execug5o de servigos de Jfmpeza ou pintura in(era ou extema de predios c grades.

Subee5ao V
Das Penal]dade8
Art,193. As pessoas fisica§ ou juridicas que exeoutarem obras de coustni9ao, reconstT`i¢ao, refomia ou demolic5o de predios, de urbanizacao e de
amiamento ou parcelamento de terTeno particular e instal8cao de miquinas e motores, gem previa licen¢a de funcionamento, serio cousideradas
;fregul8res, ficaiido sujeitas ds seguiz]tes penalidades, sem prejulzo do pBganento da taxa..

I - inteTdigao, de acoTdo com o C6digo de Postures do Municipio e multa eq`rivalente a 200 (duzentas) UF"s, cumulativamente:
11 -malta de 100% (cam por canto) do valor tLa taxa devidr. quando irfeiar a obra ap6s 03 (tr6s) meses tla obtencao da licen¢a sem pagamento de
nova faxa:

HI -multa de 150 (cento e cinquenta) UFRMs, nas hip6teses de embara€ar. djficultar ou impedjr acao fiscal. per qualquer mejo ou foma,

apticandosc a milta em dobro, a pamr da segunde infrapao.
Secao V
Da TaLxa de I.jcen€a para Fonctonamento de Estal)eleclmentos em IIoririo Especial
Subsegivo I

Do Fate Gerador
Art. I 94. A Taxa de Licence para Funcionamento de Estabelecimentos em Horiro Especial tern como fate gerador, a permissao concedich pela
Prefeitura Munieipal an tit`har do estabelecimento, para mante-Lo aberto fora dos horatios nomais de fimcionanento.
Art. 195. Ocorre o fato gel.ador da taxa, quando o estabelecimento funcionar em horirios especials, das seguintes formas:

I - pot an[eeipapao do horirio normal de funcionamento:
[1 - no caso de prorrogaFfro; e
111 -per dies executados.

Subseeao 11

I)o Contribuinte
Art. 196. Contril)uinte da taxa e a pessoa tifular do estahelecinento comercial. industrial ou dc prestac5o de serviaps mantldo em fuzictonamento, em
horirio especial ou extraordinfrio.

Subsecao in
www.diariomunicipal.com.br/aprece

125

Ceara ,20 de Dezembro de202l

. Diino oficial dosMunicjpios doEstadodo ceard .

ANOXII |N°2851

I)o Lah9amento e da ArTecadacao
Art. 197. A Taxa tch conro base de calculo o ousto da atividede de co]itrole e fiscalizapao, see langada cm none do condibunte, com base nos
dados fomecidos poi. ele ou fomecidos ou levantados pela fiscalizapao muiiicipal e sera I.ecolhida de acorde com os valores constantes da tabela do
Anexo VI, des!e Cddigo.

Pardgrafo tlnico. A licenga see concedida por ocasiao do pagarriento da taxa a que se refere o caput deste arljgo, podendo abranger qualquer das
modalidades referichs no art.195 des[a Se9ao, isoTada ou conjuntamente, de acordo com o pedjdo do contribuinte.

subeecao IV
Das P€n3lidades
Art. 198. 0 descumprimento do disposto nesfa Se95o sujeitnd o infrator as seguintes penalidades, sem preju'zo do pagamento da taxa.
I - rmilta de 100% (cam por cento) do valor da ta]La, nunca infenor a 50 (cinquenta) UFIRMs;

1[ -multa de 150 (canto e cinquenta) UFIRMs, has hip6teses de embarapar, diticultar ou impedir agao fiscal, por qualqucr meio ou forma, aplicandose a mulfa em dobro, a partir da segunda infrap5o.

scrio vT
Da Tan de I.Icen¢a papa V€icnlap5o de Publicidade em G€ral
subsccao I
Do Fate Gerador
Art. 199. A Taxa de Licenca para Veicula¢o de Publicidade em Geral ton como fato gerador o pr6vio controle e fiscalizapao da veiculaq5o, por
quaLquer meio de comunicap5o, de publicidade, em vies e logradeuros pbblicos. em Locais visiveis ou de acesso ao p`iblico.

Parigrafo inico. 0 fato gerador da taxa dar-se-i no memento cm quc for rea[irada a veieulapao de pubLicidade.
Art. 200. Esfa sujeito a licen¢a e ao pagamento pr6vio da taxa. prevista nesta Segao, todo e q\ialquer meio ou forma de publicidade rcalizada no

Municipio de Abaian.
§ 1°. A taxa sera devida tamb6m para o Licenciamento de engenhos de divulga¢ao de propaganda e pubLicidade em veiculo de alng\iel e de transporte
coletivo urbano de passageiros. que sejam utilizados para real]za9ao de atividades no territ6rio desie Municipio.

§ 20. Considerani-se engenhos de divulgapfo dc propaganda ou publjcidndc:

I - tabuleta ou outdoor: engenho fixo ou nao, destinado a colocap5o de cartazes em papel ou outro materLal, substituiveis periodicamente;

1[ - painel ou pLaca: engenho fixo ou m6vel, Luminoso ou rio, coustituido por matenais que, expostos por longo periodo de tempo, n5o sofrem
detenorapao fisica sub8tancial, caractenzando-se pela baJxa rotatividade da mensagem;

Ill - Jetreiro: afixa¢ao ou pinnm de signos ou sinbolos em fachadas, marquises` toldos, eJementos do iniobjliino urbano ou em estnlt`m prdpr[a,
ben come pintiira executada sobre muros de qualquer natuTeza;
TV - faixa, bandein ou estandarte: aqueles executados em material nao rigrdo, dc cariter eventual ou transit6rio;

V - cartaz: consrfuido por mateml facilmente deteriorivcl e que se caracteriza pela alta rotat]vidade da mensagm; e
VI - dispositivo de trarLsmissao dc mcnsagcns: cngcndo que transmits mensagens pubticitalas por mejo de visores, teJas e outros dispositlvus
sinilares.

subserio ll
Do Contribuinte
Art. 201. Contribulnte da taxa e a pessoa fisica oujuridica beneficiiria da atividade publicitiria.

Paragrafo dnico. S5o tambin reapousiveis polo pagamento da taxa os tcrcciros que tiverem rela9in com a \'eiculapfro da propaganda ou publicidade.

subee§ao )1[

Do Lancamento e da Arrecada§ao
Art. 202. A taxa (era como base de calculo a cusio da atividade de confrole e fiscalizapao, sera lan9ada em none do contribuinle com base mos
elememtos por ele declarados ou apiirados I)elo Fisco e recolhida conforme tabela constante no Anexo VI], deste C6digo.

Parigrafo rinico. A licenca tern validade polo pen'odo mixiirro de 12 (doze) muses. a partir da data de sua concessio.

subsecao IV
Da lsen€ao
Art. 203. Sao isentas do paganento da taxa, a que se refere esfa Secao:
I -propaganda cleitoral, pol[tica, atividade sindicaJ, culto refigioso e arividnde de admmistrapao ptiblica em gera` :

11 - publicidade solioTa em sistema de son fixa ou m6vel, pertencente a entidades comunitalas sem fins lucTativos; e
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HI - indicativos de nomes de cdificjos ou piedios, sejam residenciais ou comercials.

Pafagrafo bnico` A isen¢5o a quc se rcferc este ar{igo independc de prchria autorizapao da Administracao Tribufar]a para sua fruig60.

Subseeao V
Das P€nandades
Art. 204. 0 desoumprimento do disposto nesta Se9ao sujeitara o infrator A penalidnde dc 100% (Gem por cento) do valor da taxa, Iiunca inferior a 50

(cinquenta) UFIRMs, sem prcjuizo do pagamento da taxa.
Parigrafo dnico. Na hip6tese de a atividede put)hcitala ser desenvolvida per mais de urn engenho, a multa sera aplicada pox ceda equipamcnto
utiJizado para I.ealjzar a publicidade, ainda que se refira ao mesJno objeto de divulgapjio.

Segiv VII
Da Taro de Flscaliza€ao Sanitaria
Subsefao I

Do F8to Gerador
Art. 205. A Taxa de FiBcalizac5o Samtdria - TFS, fundada no poder de policia do Municipio - limitando ou disciplinande direito, interesse ou
liberdndc, regula a prdtica de ate ou a abstengfro de fato, cm razao de intercsse poblico concemente a higiene da produc6o e do mercado - ten como
fate gerador a desempenho, pelo 6rgio competente. mos lindtes da lei aplicivcl e com observincia do processo legal, da fiscalizap5o exercida sobre a
localiza95o, a instalapao e o funcionamento de estabelecimento, onde e fabricado, produz]do, manipulado, acondiciomdo, conservado, depositado,
amazenado, transportado, distribu'do. vendido ou consumjdo alimentos, ou exercjda outra atividade pertinente a bigiene pdblica, ben como na
defesa agropec`]&Iia, quanto aos animals, aos vegeta]s, seus prod`itos, subprodutos e derivados e aos Jespectlvos insunios e residuos em geed, cm
observincia is normas municipals sanitirias.

§ 1° -0 fate gerador da Taxa de Fiscaliza9fio Sanitalia -TFS -consjderause ocorido:
I- no prrmciro exercieio. na chta da inscricao cadastral` pelo desempenhot pelo 6rgfro competente` nos limites da lei aplicavel e com observancia do

processo legal, dr fiscalizacao exercidr sobre a localizap5o e a instalag5o de estabclecimento, onde e fabncado, produzido, manjpulado,
acondicionado, couservado, depositado, alTnazenado, transportado, distribuido. vendido ou consuinido alimentos, ou exercida outra al`'idade

pertil]ente a higiene priblica. ben como na defesa agropecuata, quanto aos aninais, aos vegetais, seas produtos, subprodutos e derrvados e Cos
respectivos insumos e residuos em geral;
1]- cm qualqucr cxercicio, in data de al{erag5o cadastral de endereco a/ou de atividade. pelo desen]penho, pelo 6rg5o competente, mos lirfutes da lei

aplicivel e com observancia do I)rocesso legal, da riscaliza¢5o exercjda sobre a localizapfo e a instalap5o de estabelecimento, onde 6 fabricado,
produzido, manipulado, acondicionado, conscrvado, dcpositado, armazenado: transportado, distribuido, vendido ou coiisumido alimentos, ou
exercida oum atividade perdnentc a higicne phblica. ben como in defesa agropecualia, quanto aos animais, aos vegetais, seus produtos,
subprodutos e derivados e aos respectivos iusumos e residuos cn geral.
§ 2° - A Taxa de Fiscalizacao Sanitina - TFS - incide ainde sobTe as pessoas juridieas nao estabelecidas que:

I - cxcrpani suds atividades em suas prdpnas residchcias. alndr que nfio abeT[as an pilblico erli geral;
11 -prestam seus §ervi9os no estabelecimento ou in residencia dos respeedvos tomadores de servicos.

§ 3° - A Taxa de Fiscaliza9fro Sanifaria - TFS nit incide sobre os estabelecimeritos da Uniao, dos Estados e do Municipio ben como de suas
Autarquias e Fundap6cs. dos partLdos pot [ticos e dos templos religiosos e enridades de assistincin social ou fiLanfropica.
§ 40. Dan-sc-6 fiscaljzagao sanit5ria papa venficar o pr6vio controJe dr manutengao dos padrbes de assof o, higjene e salubridade dos (ocais acina
relacionalos, paseos a disposi95o da populapao do Municfpio de Abaiara.

§ 5°. 0 Poder Executive poderi relacjonar, por categorias, outras atividades nfo relacionadas no caput deste artigo por meio de ate regulamentar.
§ 6°. A fiseahizaq5o sanifaria poderi verificar o prchrio conmle do padrio sanitalio de abflte de animals, quandD for rcalizado fora de matadouro
piibLico c que nfro haja fiscalizagfro san[tiria de 6rgaos federal ou estadual.

§ 7°. Os animals inserviveis para o abate ser5o inediatamente rctindos do lote` incinerndos ou destnLidos por qualquer forma.
§ 8°. Pars efeitos do servico de vigLlincia sanitala:
I - atividnde econ6mica: o rano de atividade idemificade a par.ir da CLassificacao Nacional de ALividades Econ6micas (CNAE) e da lisla de
estabelecimentos auxiLiares a ela associados, se houver, regulamentada pela Comissfro National de CLassificagao (ConcLa);

H - estabeleclmento: local que ocupa, no [odo ou cm parte` urn im6`'eL individualmente identificado, edificado, destinado a a{ivldades relativas a
bells. produ(os e §crvi9os sujcitos ds ap6cs dos 6rgaos de vigilfncia sanifaria, POT empresario ou pessoa jurfdica, de carater pemianen(e, pen6dico ou
eventual, incluLndo residencias, qunndo estas forem utilizadas para a rcalizapao da ati\.idnde e nao foi. indispensavel a exist€ncia de local prdprio
para sell excrcieio.

Ill - grau dc risco: nivel dc pcrigo potencjal de ooor]6ncia de danos a integridade fisica e a salde humana, ao meio ambiente em decoTrchcia de
exercicio de al`.idade econ6mJca,

IV - licence sanifaria: documento mitido pclo 6rgfro de vigilincia sanitiria do Sistema bnico de Salde que habiLita a operapio de atividadc(s)
especifica(s) sujeita(s) a `'igilincia sanifaria;
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V - ljcenciamento santino: etapa do processo de registro c legalizagao, elctr6nJca ou presencial, que condrz o interessado a fomaliza9ao da licenca

para o exercieio de detcminade atividade econ6mica, no inbito dr vialdrcia saniiala.
§ 60 -Para efeito de ]icenciamcnto sanitirio, adota-se a seg`iinte classificacao do grau de risco das atividndes econ6niicas:

I - Alto RIsco - atividrdes econ6micas que exigem inspegao saiiit6ria ou aiialisc documentaL plevia por parte do 6rgao responsavel pela emissfro dr
licen9a sanitiria, antes do inicio da oi]erap@o de estabelecimento.

11 - Baixo Risco - atividades econ6micas cujo iricio da operacao do estabeledmento ocorreri sem a rcaliza¢Zo de insi)ec5o sani[iria ou analise
documental pr€via por parte do 6rgao respon8aveL pcla enissfro da licenqa sanit5ria.
Arl 206. A licen¢a saritdria §omente sera concedida ao estabelecimento quando a local das atividrdes prcvistas no art. 205 atender aos padr6es de
asseio, higiene e salubridade detemiinados pela legisla9io atestado pela fiscaliza9ao sanit6ria do Munic{pio.
§ 1°. As autorLdades san]tatas diretamente responsiveis pela inspecao e licencianento previstos nesta Sec5o, ser5o punidas civil, administrativa e
criminalmente, pelos danos a saude, que possarri causar a qualquer cidadao, em razio da inobser\'incia dos preccitos aqul estabelecidos.

§ 2°. 0 liccnciamento sanitirio sera realizado previamcnte ao inieio de atividade e renovrdo anualmente, mos temo§ previstos neste C6dJgo.
subee§ao TI

I)o Contribpinte
Art. 207. 0 contnbuinte da Taxa de Fi8calizap5o Samtdria -TFS 6 a pessoa fisica ou juridica sojeita ao deseixpenho, pelo 6rg5o compctentc, nan
limites dr lei aplicavel e com observincia do processo legal, da fiscalizap5o exercida sobre a localizac5o, a instala¢fro e o fimcionamento de
estabelecine7ro, 08de e fabricado, produzido, manipulado, acondicionado` conservado, depositado, armazenado, transporfudo, di stnbuido, vendido
ou cousumido alimentos. ou exercidr outra atlvidade pertinente a higiene piiblica, bent como na defesa agropecuina, qumto aos anjmai8, aos
vegefais, seas produtos, subpndutos e denvndos e aos respectivos insurnos e residuos en geral.

Sul.seriio HI
Do Lan¢amento e dr ATrecada€5o
Art. 208. A Tara de Fiscali2acao Sanitfria - TFS - inspecao e fiscalizapfro sera [ancada, de oficjo pela autoridadc administrativa, em none do
contnbuinej serio considcradas a drea constniide, a area utilizada na atLvidade com base mos dados por ele fomecidos on apurados pelo Fisco
Municipal c calculada mos termos do Anexo VIII. Tabela A e 8. desta ILei Coznplementar.

§ 1° -A Taxa de Fiscalizac5o Sanitina ~ TFS sera lancada e recothida anualmente, atrav6s de Documento de Arrecada9ao de Reccitas Municipais,
pela rode bancana, devidaniente autorizada pela Prefeitura:
I ~ no primeiro exeroicio, na data ch inscri9ao cadastral;
11 ~ em qualquer cxercicio, havendo aLterap5o de endereco e/ou de atividade, in data da altcra9ao cadastraL.

§ 4° - 0 Lanqarnento da Taxa de Fiscalizapfro Sanitina -TFS deveri ten tin conta a situaq5o fatica do estabclecimento no momento do lancamento.

§ 50 - Sempre que julgar necessalio i correta administrac5o do tribute. o 6rgfo fazendalo competente poded notificar o contnbuinte para, no prazo
de 30 (tiinta) dia§, contatLos da data da cientificapao, prestar declarap6cs sobre a situap5o do estal]elecimento, com base nas quais podch sex langada
a Taxa de Fiscaliza¢ao Sanitdria - TFS.

Sub§ctio IV
Das lselt¢des
Art. 209. Sao isentos do pagamento da TFIS:
I- os 6].gins da administraedo dircta, autarquias e fundag6es institLil'das e mantidas peJo Poder Thblico;
TT - as associa96es, funchg6es e entidades de cafater beneficente. fi]antr6pJ.co, cantativo ou rclig]oso que n5o remunerem seus dirigentes. nfro
distribuam lucros a qualquer tinllo c apliquem seas recursos na manutencto e desenvolvimento dos obj edvDs sociais des respec tivas entichdes;

Ill - telxpLos de qualquer culto.

Subse¢ao V
Das PeBaJidndes
Art. 210. 0 descumpnmento do disposto tiesta SEcin sujeitari o infralor a penalidade de 100% (com per cento) do valor da TF[S. minca infedor a
I 00 (cem) UF[RMs, sem prc]uizo do paganlento ch respcotiva tat: a.

Se€ao VIII
Da Taxa de Licenga de Ocupa9ao de Terrenos, Vias e I,ogt.adouros Piiblieos
Subse£5o I
Do Fato Get.Odor
Art 2 I I. A Taxa de Liccnca para Ocupapin de Terrenos, Vias e Logradouros P`1blicos fro come fate gezndor a autorizacin para utilizap5o dc
eapapos e ireas phbhcas` para fins comerciais ou dl: prestaeao de scrvi9os` inclusive diversionais, tendo ou nit os usuirios instalap6es pr6prias.
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Parigrafo tinico. A utilizacao de areas pbb]icas dgved ser de forma preciria, em cariter tcmporir]o e quando nao contrariar o interesse pdblico.
Suho€5ao TT

I)o Contribuinte
Ai+ 212. 0 contribuinte da Taxa de Ocupap6o 6 a pessoa fisica ou juldica interessada na conce§sao para utiLizapio dr drea de terreno, via ou
logradouro ptiblicos.

sul.scfao HI
Do Lanqumento e da Arrccada§fro
Art. 213. A Taxa de Ocupapao tei.a como base de calculo o custo da atividade de controle exercidr pela admiajstrapao municipal, sera lancade ern
Dome do contribuinte, per ocasiao da permis85o para utiLizap5o da irea pdbtica e recothida de acordo com a tabe[a constante do Anexo IX, deste
C6digo.

Sobse€ao rv
Das Penalidad€s
Art 214. 0 descuaprimento do disposto ne§fa Secao sujeitari o infrator i penalichde de I 00% (cam por cento) do valor da taxa, nunca Inferior a 60
(sessenfa) UFRMs, sam prejutzo do pagainento da taxa.
Secfro IX
Da Ta][a de ILicenca Aml]iental

subserio T
I)a Fate Gerador
Arc 215` A TiixB de Llcen98 Ambiental (TLA} ten como tiato gerndor, a tziscalingao e a colicess6o de:
I - licenga prEvia, de instalagfro e de operacao, com ou sam esmdos anbientais exigidos eni termo de referincia, papa a exploracao de atividades
econ6micas que exjj am, de acordo com a legislap5o, licenciamento ambiental;
H - autoriza¢fo para Tedrada de 6I`/ores; e

Ill -Anuincia.
Paragrafo thico. A taxa ambiental a que se refere este artigo mcide sobTe a concess5o de autorizag6es de qualquer atividade que cause impacto ou
degrada¢fro ao meio ambiente.

subsccao 11

I)o Contribuinte
Ar.. 216. Contnbuintc da TLA 6 o interessado pessoa fisica ou juridica na concessfo da licenga ambientaL ou pela autorizaFfro papa a retirada de

inores.
sut]sccao LIZ

Do Lal]qumento e Arrecada€ao
Art. 217. A Taxa dc Licen¢a Ambiental - TLA - a que se refere esta Sapfro ter5 como base de cdlcu]o` para concess5o do hicenciamento ambiental 30

(UFIRMs) turidade). e Autorizacao para retirada de 5rvores 5 (UF"s) (unidade ).
Parigrafo hnico. 0 pcdido dc Licenga a que sc refere essa ScFao somente deveri ser protocDIELdo mediante comprovap5o do pagamento da taxa.

Subse¢o rv
Das Tsenc5cs
Art. 2 18. Sfro isento8 do pagamento da Taxa de Licenea Ambiental:

I - as obras em im6veis de propriedade ou cedidos aos 6rgaos da Uri5o, dos estados e do Munic]'pio que estejam ou venham a sex utilizados no
exercicio de suas atividadcs; e
TI - as obras em im6veis destinados ao uso de templos religiosos de qualquer culto.

Ptrigrafio inieo. A isen9ao da T\A nhs dispensa o bcmciilciario da piev.i8 1.iccag8 z\mbiental.

Subs€tio V
Das PenaJldades
Art. 219. 0 descumprlmento do disposto nesta Seg5o sujt;itari o inhator a penalidade de 100% (Gem par canto) do valor da TLA, nunca infchor a
100 (com) UFIRMs. sem prE]uizo do pagamento da taxa.
§ 1°. 0 valor da multa prevista no caput deste artigo sera agravado ao dobro, no caso de reincidchcia de infrog6es previstas na legislapao.

§ 2°. A modificap5o na natureza do eapreeiidinento ou da atividade, assin como o seu funcionamento ou cxerc{cio em desacordo com as no[mas e
padr6es para implantagin ou instalapao estabelecidos peLa lcgisla95o em vigor. ap6s a conccssao da respecti\'a licenca, ense]ard sua imediata
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cassac5o, sujeitandorsc o infrator ao pagamento de multa colrespondente a ate 10 (dez) vezes o valor da TLA, graduadr pela autoridade competence,
al6m da responsabi]iza¢ao pelos danes causados ao meio ambiente ou a terceiros.

cAriTULO T[i

I)AS TAXAS DE PRESTAcjio I)E SERVICOS Pthllcos
Secao ,
I)a Taxa I)Bra Emlssao de Documentos

Subse¢o I
Do Fate Get.ador
Art. 220. A Taxa para Emissao de DocumenLos (TEI)) ten per fato gerador a prestapao de servicos de emissao de documentos pela Administracao

Pbblica
Art 221. A emissao de gua de recolhinento de tributes, de interes§e exclusivo da Administra9io PtoLica. sendo nero instrumento de arrecadrg5o,
n5o envolvendo a prestacao de urn sewico pdbLico, nao incidri a Taxa de que trata o art. 220.

Sqbsecao n
Do Contributnte
Aft 222. Cont['ibuinte da taxa e o ustidrio do scivi¢o pdblico`

Subse¢o Ill
Do Lanquento e Arrecadap5o
Art. 223. A taxa a que se refere esta Se95o tern como base dc cilculo o custo da presta¢fro do servico pdblico para a emissao do dociimento soljcitado

palo contnbuinte e sera calculada mos termos do Anexo X deste C6digo.

Parigrafo dnico. 0 servi¢o ptiblico soinente sera prestndo mediante comprovac5o do pagamento da taxa a quc se referc esta Se9ao.

Subsecao IV
Das PeDatidades
Art. 224. A ob[enqao dos servigos ptiblicos na foma plevista nesta Seqao sem o pagamento da taxa correspolidente sujeitari o infrator a muha de
loo (com por ccnto) do valor da taxa devida` sem prejuizo do pagamerlto ch taxa.

TiruLO Ill
I)AS CONTRTBUIC6BS

cApiTUL0 I
DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA
Se,5o I

Da lnddenda
Art. 225. A Contnt]uicfro de Melhoria e instifuida para custear obras ptiblicas de que decorra valorizap5o imohilidria, tendo come limite tocal a
despesa realJzada e como limits individual, o acrdscimo de valor que da obTa resultar para ceda in6vel beneficiado e sera devida sexpre que o
im6vel, sit`rado in sua zona de influencia, for belieficiado pela Tealizac5o das oblas pablicas reLacionadas no § 1°, deste artigo, inclusive quando
resultante de convfuio com a Unifo, o Estado ou entidade estadual ou federal.
§ L°. A contnbuiqao a que se referc o caput deste artigo poderi sex exJgida quando houver a realizacao dan seguintes obras:

I - abertura, alargamento, pavimentap5o, jJuminap5o, arbori2apao, esgotos I)Iuviai.s e outros memoramentos em prapas e vias pdbJicas;
IT - constru9ao e amplia9ao de parqucs, campos de desportos` pontes, ttheis e viadutos;

Ill - consmicao ou ampLiapao de sistemas de rfensito ripido, inclusive todas as obras e cdificap6es necessirias ao funcionamento do sistema:
IV - obras de abastecimeiito dc agua pofavel, esgotos, instalap6es de redes el6mcas. telefchicas, mnsportes e comunicae6es e in§talap6es de
comodidade pdblica.

V - constniF5o, pavimmtapao ou melhoramento de estradas de rodagem; e
VI - outras obras pdbljcas sujeitas i aprovapao Poder Legislativo Munici|]al.
§ 2°. Ocorrendo a realizapao de obras phblicas em regime de parceria entre o miinicipio e outro ente tributante, a Contribuigao a que se refere o caput
este ardgo, podera ser exjgjda i[idividmlmente polo munjc['p].a, re]atlvamente a sun parec]a de Gusto.
Se¢fio 11

Do Cflcu]o
Art. 226. 0 cilculo da Contribuicao dc Melhoria tcrd i`omo Limite total o custo da obra, Ilo qual serfro incluidas as despesas com estudos, png.etos,
desapropriap6es, servi¢o§ preparat6rios, investimcntos necessdrio§ para que os bencficios scjam alcaliqadc>s peLos im6veis situados na zona dc
infliiencja, execu¢ao, administra9ao, fiscaljza9Zio e financianento. inclusive as encargos respectivos.
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Parigrrfo thico. A percentagem do Gusto dr obra a seT cobradr como contribuicho sera fixada pelo podeT pnblico municipal, tendo em vista a
natureza da obra, os beneficios pars os usuirios, a§ at]vidrdes econdmicas predominantes e o ulvel de desenvolvimento da regiao beneficiadr pcla
obra pthlica.
Art. 227` A detezmnac5o da Contribuicao de Methoria de cads contrtbuinte farusc-a rateando, proporcionalmcnte, o custo parci8] ou total da obra
entre todos os im6veis incluidos na zona de influchcia,1evando elm conta a localiza¢ao do im6veL, seu valor venal, sua testnda ou area e o fin a que
se destma. analisados esses elenentos em conj unto ou iso]adamente.

Parigrafo froico. Os jm6veis edificados em condomimo paTticiparfo do rateio de recuperagao do custo da obra, na propoxpao do ninero de unidades
cadastrades, em razaci de suas respectivas alcas de constrngao.
Secao 11'

Da Cobmnca
Art. 228. Para a cobranqu da Contribuicao de Methoria, a admt]istrag5o deveri p\ib]icar, ames do laneamento do tnbuto, edital contendo, no minino
os seguintes elementos:
I - memorial dcscritivo do projeto;
IJ - or€amento total ou paTcial do ousto da obra;

HI - determinacao da parcela do custo da obra a ser froancinda peLa Contnbuic5o de MelhorLa, com a correspondente piano de rateio entre os im6veis
benefLciados;

IV - delinita9ao da zoDa d]retanente beneficiada e a relap5o dos in6veis nela compreend]dos.
Pardgrafo linieo` 0 disposto neste art]go se aplica tanb6m aos cases de cobranpe de Contribuicao de Memom por obTas irdbJicas cm execu¢5o,
constatites de projctos ainda nao concluidos, desde que possa scr mensurada sua mflis valia.
Art. 229. Os proprietirios dos im6veis sifuados nas zonas beneficiadas pelas obras pdblicas ten o prazo de 30 (trmta) dias, a comapar dr data da
put]licac5o do edital a que se refere o art. 228, pars a impugna¢o de qua[qucr dos elementos nele ccmstantes, cabeiido ao impugnante o Onus da
Prova.

Parigrafo inco` A impngnapfro deved sex dingida a autoridade administrativa, ahav6s de peri¢fro fundamentada, que servI.ri pars o in{cto do
p[ocesso administrativo fiscal, e nfro tern efeito suspensivo in cobranca de Contnbuigfro de Melhoria.
Art. 230. Executada a obra de meThoramento in sua totatidade ou em palte suficierLte para bencficiar deteminados im6veis, de modo a justificar o
]ulcio da cobran9a da Contribuicao de MeHioria, proceder-se-i ao langamento ref.erente a esses im6`'eis ap6s a conc]usao ha obra.
Art 231. Os requermentos de iTxpugnatio, de reclamacao, come tamb6m quaisqucr recursos administmtivos, nao suspendeni o inicio ou o
prosseguimento de com, nem teTao etieho de obstar a edwinlstrap6o da pratic& dos atos necessdrias 8o luncarnento e A cobTzmcB de Contnbvicho de
Melhoria`

Art. 232. 0 prazo e o Local para pagamcnto da Contnbuc5o de Methona ser5o fixados, cm cada caso, pela administrapfro fazendin.
§ 1°. A contribui9ao a que se referc este Capitulo poderi ser paga parceladanente, em ate 12 (tlozc) parcelas mensais, iguais e sucessivas, scm
aer6scimos morat6rios, quando pagas nos prazos estabelecidos pela Fazenda Priblica.
§ 2°. A Condibulc5o de MeLhoria sera comgich pelo indice ap]ichvel aos demais tnbutos` a pardr do mss sub§cquente ao do lanpanLento, mos casos
em que a oho que Lhes deu origem, tenha sido executada com rccursos dc financiamentos sujeitos a correcao, a panr da sua libera¢ao papa cobranga.

Se,5o IV
Dos Convenios papa Execucao de Obras Fedcrais c Estaduais
Art. 233. Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a firmar convenios com a Umao e a Estado, para efetuar a lancamento e a
arrcondag5o dr Contnbulgao devida por obra priblica federal ou estadunl , cabendo ao Muniofpio percentagem in receita alreeadada.

LlvRO TmcRIRO
I)A AI)MJNISTRAciio TRIBUTARIA
TITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 234. A adzninistracao tnbutina scri exercida pela Sccretam de Finanpas do Munici'pio, de acordo com as atnbuiq6es defin]das peha legisJapao

tnbutin
Parigrafo hnico. Sefao pnva[ivas da administra¢fro (ribu[iria todas as fun£6es rcferentcs a langamento, cobranqa, Testituicao c fiscaliza¢o de
tributos minicipais, aplicapao cle sal]g6cs per infrap5es a le] tnbutirla c medidas de educagao fiscal.

TfruLO 11
I)OS CADASTROS, DA FISCALIZAcjio E I)AJ5 SANCOES

cAriTULO I
DOS CADASTROS TRIBUTARI0S
Sc¢fro I

Da lnscrl§ao e dos Cadagtros
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Aft. 235. Toda pessoa fisica ou jun'dica, sujeita i obrigap5o tnbutala, deverfi promover a inscricao nos cedastros fiscais, mesmo que iserita ou ilrme
de trib`itos, de acordo com as formalidndes exjgidrs lieste C6d]go ou en] regulamento, ou alnda pe]os atos administrativos de carater normativo
destmados a complcmenfa-los.
Parigrd fo riinco. Os cadastras fisc8is da Fazenda Mun]cipal sao composto§..

( - do Cadastro de Produtores de Bens e Servi¢os (CPBS), abrangcndo:
a) atividades de prodng5o;

b) atividades dc inddstna;
c) atlvidades de comfrcio;
alividades de prestagao de servi Eos;

11 - do Cadastro de Bens lmobhiirios (CABIM);
Ill - do Cadastro dos Devedores da Fazenda PllbLica Municipal (CADIM);

IV - de outros cadrstros nao compreendidos mos iDci§os anteiiores, necessirios a atender ds exigencias do Municipio, com relapao ao poder de
poljcia ou a organiza9fro dos seus servicos.
Se§5o T'

Do Cada8tro de ProdutoTes de Bens e Servicos (CPBS)
Art. 236. Todas as pessoas juridicas ou a estas equiparadas, com ou sem estabeLccimento fixo, que exercam as atividades contidas no inci8o I do

par5grafo `inico. do art. 242, habitual ou tempo
anente, individualmente ou en] sociedade, ficam obrigadas i inscn¢5o no Cadastro de Predurorcs
de Bcns e Scrvieos (CPBS) no municipio dc Abaian.
§ 1 a. A inscricao a que §e refere este ardgo sera promovlda pelo obrigado na fonna estipulach em regulamento, mos seguintes prazos:
I - ate 30 (tnnta) dias ap6s o registro dos atos coustitutivos no 6rgao competente, no caso de pessoa juridica ou a esta equiparnda;
IJ - antes do in]'cio da atlvidade. no case de pcssoa fisica.

§ 2°. A jn§cri9ao sera efetuada, dc oficio, per ate da autoridade fazendala, ante a simples constatapao da sun inexistencia, 8ujeitandorsc o infrator is
penalidades prEvistas ua Legislapao.
§ 3°. Para efrito de inscnc5o no CPBS dever5o ser anotados todos os dados relativos a qualificap5o do sujeito passivo que possibiLite a realizapao do
langamento.
Art. 237. As declaragdes prestadas pelo sujeito passivo no ato de iuscri95o ou da afualizap5o dos dados cadastrai§ nfro ixplJca eTn s`la aceitapao peLa
Fazenda Municipal. que as poderi rover a qualquer epoca, independeTLternentc de prfevia ressalva ou comunicagfro.

Paragrafo iinico. A obrigatoriedatle da inscTi¢5o se estcnde ds pessoas fisicas ou juridicas, independentemcnte da condilao de imunidede, isenFao ou
nfro incidencia.

Art. 238. As pcssoas cedastradas no CBPS sao obrigadas a comunicar o encelTanento ou a paralisagao dr atividade, no prazo e na forma do
regulrmento.
§ 1°. A inscricao no CPBS poderi ser baixada, de oficio, dentre outras situa96es previstas na legislac5o, na hip6tesc de o sujeito passivo deixar de
recolher o inposto por Dais de 12 (doze) meses conseoutivos, ou nao ser encontrado i]o domicilio foTneeido a admimstrapao tributfiria para inscri9ao

e cadastranento.
§ 2®. A anotacfro de encerTaniento ou paralisapio de atividade nao ex
deelarapfro do §ujeito i]assivo ou a baixa de oficio.

Sue debitos existentes, ainda que venhan a ser apurados postenormente i

Art. 239. AJem da iuscricao e respectivas alterag5es. o contribuine fica sujeito a apresentagao de q
na forma e Dos prazos que dispuser a legis]acao.

squer decJarap6es de tlndos, mensal ou anual,

Pafagrafo dnico. A Fazenda Municipal poderi promover, pedodicamente, a atua]izapao dos dados cadashais. mediante notifica9ao, fiscalizap5o ou
convocacao do suj eito passivo.
Se,5o 111

Do Cadastro de Bees lmobiliiTius (CAB[M)
subscgao I
Da Uiiliza€ao do CABIM
Art. 240. Todos os im6veis situndos no imb][o territorial do MuniciE)io de Abaiara, na zona urbanB` em areas uTbanizivejs ou lotcamentos aprovados

pelo Poder Pdblico, deverao sex iuscntos no Cadastro de Bens ]mobiliirios (CABIM).

§ 1°. 0 CABIM sid organizado e gerenciado pela Secretaria da Fazenda, na forma por eta definida, inclusive por meio eletr6nico ou outra forma
que a administrap5o juLgar adequada`
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§ 2°. 0 pedido de inscricao deveri insrfu'do com os elementos necessdrlos para o langamento do IPTU. tendo senipre como titular o pi.opriedrio. o
possuidor, a qualquer ti'tulo, ou o titular do domino titil do im6vel objeto de inscric5o, ainda que sejam beneficiedos por isencao ou nao-incid6ncia.
§ 3°. A cada uTiidade imobiliiria aut6norna, nos tel"os da lei civil, cabera urna jnscricao, podendo ser rcalizada de oficio ou a pedido do sujci(o
pessiyo.

§ 40, ConeLdera-sc unidade iinobiliiria o lots, a casa. o apar(amento. a sala pare firs comercia| industrial ou profissional e o conjunto de pavilhoes
que equipam I:iferica, col6gio, huspjta` ou outras atividades.

§ 5u. Deverio ser inscrltos no CABIM os im6veis que venham a sun.gir por desmcnibramentos ou remembranentos dos atuais, realizados de oficjo
ou a pedido do sojeito passivo, ainda que seus titulai'es §ejam beneficiados par isen¢ao ou inuriidade c nao se sujeitei]i ao paganento do IPTU.
§ 6''. Para a caracterizagao de uiiidade inobiljdria, deveri ser considerada a sjfua95o de fato do im6vel, coincidindo ou iiao com a descrita ao
respectivo tl'tulo de propriedade, dominio ou posse. ou no cadastro.
§ 7L'. A inscncao ou alteracac> serao feitas de oficio, se constatada qualquer infracfo a legislacao, aplicandotse ao infrator as penaljdades
correspondentes.
§ 8°. As construc6es ou edifica¢6es. ainda que TeaLizadas sem Licenca ou em desobedichcia ds normas previs{a§ no Plano Diretor, no Cddigo de
Obras e Posturas c na Lei de Usa e Ocupapao do Solo do Municipio. tanib6m serao cadasmdas para efeitos tribut5rios.

Art. 241. 0 CABIM sera atuali2ndo quando se verificar qualquer alterapao decorTente de transmissao, a qualquer titulo, parcelamento,
desmembramento, fusfio, delriarcaFao, ampliacao ou medidr judieial definjtrva, edificag50, reconstrucao, reforma, demolic5o ou outra alterapao que
modifique a situnEao anterior do im6vel.

Paragrafo theo. Os rcaponsiveis per Loteamentos ficaln obrigados a I.omecer, meusalmente, ao Fisco Municipal, relag5o dos totes que no irfes
antenor teitham side alienados definitivamente ou mcdiante com])Tomisso de alienagio, a qualquer titulo, indicando a qualra, o tote, o none e o
endereco do coiaprador, assim cono o valor do contrato de compra e de vmda. a fin de ser fata a anotacho do CABIM.
Art. 242. As consmc6es ou edificap6es realizadas sem licenga ou em desacordo com as nomas fiscais, serio inschtas e Lanqadas de oficio papa fins
de tnbutapao.

Parigrafo rinico. A inscri9ao e os efeitos thbutalos, no caso deste artigo, nth gerain direitos ao propnetato ou titular do im6vel e hao excluem do
Muniofpio o direito de proTnover a adaptacao da constnigao is nomas e prescrig6es legais, ou a sua demoli¢o, ben como outras sanc6es previstas
em Let.

Subse¢o 11
Do Cancelamento da Tnscrifao no C^BTM
Ar(. 243. 0 cancelamento de oficio da inscn95o no CABIM sera efetivado mos cases de remembramento e incorporacao de im6vel ao patrim6nio
pdblico para o fin de constituir leito de via ou Logradouro ptlblico.

Parigrafo dnico. 0 cancelamm[o por iniciativa do sujeito pas§ivo sera procedido cm decorrincia de rrmembramento, demoliEin de edifroio com
mais de `ma unidade imobihirLa. ou em consequincia dc fen6menos fisicos, casos cm que, por ocasiao do pedido, deveri ser declarada a unidade

polvenrura reirmescente.

Se9ao rv
Do Cadastro de lnadimp]entes da Fazenda Pdbnca do Mqulclpio (CAI)IM)
Art. 244. Fica lustituido o Cadastro de lrmdinplentes da Fazenda P`ib[ica Municipal (CADZM). do Municfoio de Abalara,

Art. 245. 0 CADIM de que mta esta Seedo tent per finalidade fomecer i AdministraEfro Ptiblica informac6es e registros relativos a inadimplincia
de obrigag5es. de natureza tnbutiria ou nao, pars com a Fazende Pthlica mun]cjpal.
§ I 0. Para efcito do disposto ncste artigo, cousidenm-se inadimplentes as pe§soas fisicas ou juridicas enquadradas nas seg`iintfs hip6teses :

I - que tenham d6bitos inscritos como Dl'vida Ativa deste Municfpio;
11 - que poss\iam debitos de qualquer natureza para com 6rgaas ou entidades integrantes da Administracao mblica municipal, direta, aufarqulca.
funtlacional ou indireta, inclusive as sociedades de economia lnista e empresas pdblicas;
Ill - que tenham sido declaradas inid6neas para contratar com a Administrapao Pribhca municipal` em deeorrincia da aplicapao de saneao prevista na
legislagao de licitac6es e contra[os;

IV -denunciadas por pritica de cines contra a ordem tnbutiria, nee termos da Lei Federal n° 8. I 37, de 27 de dezem.bro de 1990;
V -que tenham deci.etadas contra si medida cautelar fiscal, na foma da Lei Federal n° 8.397, de 6 dejanciro de 1992;

VI -consideradas daposifarias infieis de tnbutos, mos teimos da Lei Federd n° 8.866, de 11 de abril de I 994;
VII -sujeitos passivos quc estej am inadLnaplentes com o cum|)rimerito de obrigap6es tnbutzrias pTincipal e acess6rias:

VIII - ausincia de presta9ao de oontas. exigivel em razio de disposi9ao Legal ou de cLiusuLas dc convinio, acordo ou contrato.
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§ 2°. No caso de pessoas juridicas a iuscricao no CADIM estender-se-a ao§ se`is represeritantes legals, na forma previsfa na legislap5o tributina,
apljcando-se-mes os efeitos previstos neste C6digo.
All. 246. As pessoas fisicas oujun.dicas, incisive seus representante§ legais, cujos nomes venham a constar do CADIM ficarao impcdidas de:

I -participar de licitap6es p&blicas realjzadas no ambito dos 6rgaos ou en dades integrantes dr Adniinistrapao Pdblica municipal direta, autirqulca,
fundacioi]al c indITcta, inchisive as sociedade§ de economia mis{a e empresas irdblicas;
11 -obter certidao negative de d6bitos fiscais e cend5o de Tegu]aridade fiscal, ermtidos pela Secretaria da Fazcnda, ben coma celebrar convinios,
ajustes ou contratos que envolvazn a desenbolso, a qualquer trfulo, de Tecursos financeiTos;
HI - gozar de beneficios fiscais condicionados, incentlvos financeiros ou quaisqucr outros beneficios, a`ixilio ou subven¢5es patrocinados pelo

Mumcipio;
IV - obter regimes especiais de thbutapao;
V - obter repasse de valores de convenios ou pagamentos referentes a contratos.
Paragrafo dnico. 0 disposto nests artigo n5o se aplica ds operap5es destinads a composicao e regularizapao das obrigap6es e deveres, objeto de
registro Ilo CADIM, s€m desembolso de reeuTsos []or I)are do 6['gao ou entidrde credora.

Art. 247. Os 6rg5os e entidndes mnicipais suprirao o CADM de informac6es necessarias ao sou fiincionamento, na forma que dispuser a
leg]slagao.

§ 1°. A inclusao de registro no CADIM devri ocorrer no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da inadimpl6ncia, pelas autoridades definidas em
regulamento.

§ 2.. Os 6rgaos e cntidades da Admimstracao Pdblica municipal dario oumprimento ao disposto neste artigo, utilizando-se, obrigatorianentc, para
tanto, dos registros e informa€6es constantcs do cadastro jnstituido per este C6d)go.
Alt. 248. 0 CADIM conterS dentz'e outras` as seguintes informac6cs:
I - identificapao do devedor;

H - data da inc[usto no CADIM;
HI - dados sobre as raz5es da incLus5o;

IV - 6rgao responsivel pela inclus5o.

Art. 249. Os 6rg5os e entidades da Administracao mnicipal rmnter5o registrDs detalhados das pendencias insoritas no CADIM, fomecendo
informap6es quando soLicicadas pelo devedor.

Paragrofo drico. 0 registro do devedor no CADIM ficari §uspeuso nas hip6teses em que a exigibilidade da pendincia objcto do registro esteja
suspei]sa, mos trmos dr lei ou medida liminar obtidr judicialmente.
Art. 250. Uma vcz comprovada a regulariza9ao da situa95o que deu causa a inschcfro no CADTh4 o registro corres|]ondentc deved ser excluido no
prazo de ate 5 (cinco) dias, pelas antoridades responsaveis pela inscricfro.

Art. 251. Os atos praticados em desacordo com este C6digo, dcoorrentes de negligencia, dolo ou fraude contra a Fazendr Priblica municipal`
acarretarao para o servidor ptiblico muiiieipal que lhes der causa, reaponsabilidade administrativa, civil e penal.

cApino 11
DA FISCAIJZACAO DA COMI'ET£NCIA. DO ALCANCE E I)AS ATRIBUIC6ES
Se¢ao I

Da Comp€tencia e do Alcance
Art. 252. Co[npete, privati`.arnentc, i Fazcnda Municipal a fucalizacao do cumprimento das nomas tributdrias e o acompanl]amento dos repasscs e
das trausferchcias constitucionais.
§ 1°. A fiscalizacao see exercidr sobre as pessoas naturais, jiiiidicas ou equiparadas, contribuintes ou n5o, inclusive as que gDzam de inrmiidade ou
isencao§ 2°. A fiscalizac5o a que se refere este ardgo poderi estender-se alem dos limites do Municinio. desde que prevista eni conv6nios celebrndos com
oufros ente§ ptiblicos.

§ 3°. 0 servidor municipal, o sujcito passivo ou qiialquer pessoa pode raprescntar ou denunciar a autoridade compctente. to[la ap5o ou omissao
contiria a legislagao tnbutiria que consritua infra¢ao.

Se¢o 11
Dan Atribul€des
Subse€ao I
Exibif5o de Docu mentos
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Aft 253. As pessoas sojeitas a fiscali2ncao exibirio a autoridrde compctente. quando soLicitadrs, os Jivros das escntas fiscal e contibil e todos os
documentos` inclusive os mantidos cm arquivos magncticos ou assemelhados, em uso ou j5 arqunvados, que forem julgedos necessarios a
fiscalizag5o, e the franquearao os seas estabelecimentos, depdsitos e dependfroias, ben como veiculos, cofros e outros m6veis, a qualquer hora do
dia ou da noite, se a noite os estabelecimentos estiverem funcionando.

§ 1'. Os li`/ros obrigatorios de escrit`iragfro contdbil e fiscal c os docunentos que deram orlgem aos lan¢amentos neles efetuados, inclusive em meio
magnetico. serfro conservados ate quc ocorra:
I - a decadencia, para creditos tribufarios n5o constLtuidos; ou

H - a prescngao dos cieditos tributinos constituidos.
§ 2°. A fiscalizapao poderi reter> pan analise fora do estabelecinento do sujeito passivo. Iivros, doc`imemos` arquivos magii eticos a quaisquer outros
elementos vinculedos a obngap5o trib`itiria, mediante termo de retencao.

Sqbsefao "
Dos Obrigados a lnforrmr
Art. 254. Mediante intimac5o esclita, sao obngados a prestar a antoridade competente todrs as informa95es de que disponham com relacao aos bens,
neg6cjcis ou Btividedes de terceiros:

I - os tabeLiaes, escnvaes e demals serventuirios de oficio:
1[ - as instituiq5es financeiras;
Ill - os corretores` ]eiloeiros e de§pachante§ oficials;

IV - os inventariames;
V - os sindicos` comlssirios e liquidrtirios;
VI - us corfudores e teenicos em contal>j]idade;

VII - qualsquer outras entidades ou pessoas que, gin razao de seu cargo, oficio, fun?ao, ministerio, atividade ou profissao` se relacionem com a
obzigapfro tributata.
§ 1°. A obngac5o prevrsta nestc arrigo n5o abrange a prestagfro de informap6es quanto a fatos sobrc os quads o informante esteja legalmente obrigado
a observer segredo em razfro do cargo, oficio, funqio, ministeri o. atlvidade ou profiss50.
§ 2°` Sao consideradrs instit`iic6es fmanceiras, para os efeitos da legisla9fro;

I - os bancos de qualquer esp6cie;
Z] - distribuidoras de valores mobilidrios;

Ill -corretora§ de cambio c dc valores mobiliirios;
IV - sociedades de crfedito, financiamento e investimentos;

V - socledades de credito imobiliirio;

VI - administradoras de cart6es de ciedito ou de debfro:
VII - sociedades de aTrendamento mercandl;
VIII - cooperativas de credito:

IX - associap6es de poupan¢a e emprestimo;
X -bolsas de vaLores c de mercadorias e futuros;

XI - entidades de liquidec5o e coxpcnsa¢5o;

X]I - outras sociedades que, em razao da natureza de sues operaF6es, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Mmetdrio Nacional.
§ 3°. As eixpresas dc fomcnto comercial ou fas(oring, pala os Ofritos desta I.ei ComplemcnfaT, obedcccTao is T`omias apliciveis is instjruicdes
financEiras prcvistas no § 20 destc artigo.

Art. 255. A administrap5o tributalia somente poderi examimr informap6es relativas a terceiros` coristantes de documentos, livros e rcgistros de
institui96es financeiras, inclusive os referentes a contas dc dap6sito§ c aplicap6es financeiras. quando houver proccdinento de fiscali2acao em curso
e tais exames sQ] am considerados indispens6veis.
Parigrafo ilnico. 0 resultado dos exanies, as informap@es e os docLimentos a que se refers este am.go sera-o conservados em sigiJo, observada a
Jcgislagao tnbutina.
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Art. 256. S5o obrigrdos a aux]Liar a administrapao dibutala. prestando ii]formac6es e esclarecjmentos que lhe forem solichados, cumprindo ou
fazendo c`imprir as disposig@es destc C6digo, todos os servidores, 6rgaos c entidades da Administracao Ptibhca municipal.
Art. 257. 0 Municipio podera celebrar coiivenios com oulras pessoas dc diJ'eito pdblico ou de direito pi.ivado visando a utilizagao dc dados c
elementos disponfveis mos respec vos cadastros, observadas as disposi¢6es prevlsta§ no art. 267, deste C6digo,

Se9ao ,'1
Dos Procedimento§ de Fiscaliza€5o
Arl 258, A autoridade competente que proceder a qualquer apao de fiscalizac5o lavraTi teTmo§ circunstanciados, onde consignard as datas injcial e
final do periodo fi8calizado e a relap5o dos livros e documentos a 8crcm exibidos.
§ L°. Os procedimentos fiscais ter5o iulcio com a ]avranira do Termo de lnicio de I.iscalizagao, do auto de infrapio ou de terTno de apreens5o de
livros ou documentos fiscals ou cQntibeis relativos is atjvidades do contnbuinte.

§ 20. A lavratura de Temo a que se refere o § 1° deste artigo, salvo disposicio de lei em contriro, exclu a espontaneidade do sujeito passivo, sobre
as infrap6es vcrificadas.
§ 3°. Os procedimentos de fi8caliza¢ao serao encerrados com a lavratura do Termo de Conclusao de FiscalizaGao, confome modelo a ser definido
pen Administra¢ao.

Sc,5o rv
Da Competencla papa I)c8ignar Fiscali2afao
Art. 259. Con§ideram-se autoridades cotxpetentes para designar servLdoT fazendalo para promover a95o fiscal:
I - o Seeretirio dE Finangas;

11 - o Coordenndor ou Chefe do Setor Tnbutino;

Ill - Procurador Gcral.
Art. 260. 0 Titulai. da Pasta Fazendiria poderi determinar repeticao de fiscaliza¢ao, cm rELapao a urn mesmo fato e periodo de tempo simultineos,
ezlqtrmto n6o amgido pe]a dccade7icia o direito de a Fazenda PribJiea Jan9ar a cr6di[o tr]butdrzo. in form8 definjde em reguldmcrito.

§ 1°. Na hip6tese de lanqumento de cTedito tnbutirio atravds de auto de infrapao julgado nulo por vicio fonnal, n5o se considera repetl¢io de
fiscalizapao, a realiza¢ao dc nova apao fiscal visando constitur o credito tmbutirio objeto do auto de infrocfo nulo.
§ 2°. A competencia a que se refere o art. 259 deste C6digo. nfro depends de ordem hierirquiea entre as pessoas all designadas, para ser excrcida.

Se,£o V

Da omlssao de Receita
Art. 261. Configura omiss5o de receita, caractenzandorse come fato gerador, a ocorrincia dos seguintes fatos:

I - supnmento de caixa sem comprovapao tla origem {lo nimeralio;
H - saldo cTedor de caixa. apreseutado na escntura95o ou apurado na acfro fiscal, ap6s incLusao de prestac6es nfo declaradas, assim como a
manuten£5o no passivo de obrigae6es ji pagas ou incxistentes;

Ill - diferen¢a apurada pcLo cotejo entre os seTvi9os registrados e o valor dos seTvi¢os efetivamente prestados ou atrav6s do confronto eiitre os
registros contfroil e fiscal;

TV -montante da roceita liquida inferior ao custo dos servilos prestndos no periedo analisndo;
V - deficit financejro resuJtante do confronto cntrc o saldo das disponjbilidrdes no inieio do periodo fiscalizndo, acrescidos dos ingresses de
n`imerdr]os e deduzidos os desernbolsos c o saldo final das disponibjlidndes, considerando-se, ainda, os gastos indispensiveis a manuten¢ao do

estabelecimento, mesmo quc n5o escritundas;
VI - diferenca apurada no confronto do movLrrmto didrio do cana com os valores registrados mos arquivos magn6ticos dos equipamentos utilizadus
pelo contrlbuinte e com o total dos documentos fiscais emitidos.

Secao VI
Do Emlmraap a Ac5o Fiscal
Ar(. 262. CoT`stifui embara9o i acao fiscal` a ocorrchcia das seguintes hipdeses:

I -nao exibir i fiscalizapao os livros c docunentos a que sc referc o art. 253, dcste C6digo;

H - impedir o acesso dr aiitoridade fiscal ds dependencias do estabeleciniento ou ao sistenia informatizado que contenha informac6es necessirias
papa concJusfro dos traballios dc fiscalizagao; ou

Ill - dificuLtar ou enbarapar a rcalizacao ha fiscaLizacao.
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Parigrofo hnico. A antoridade administrat]va podera requisitar o auxl'lio da foxpa pdblica federal, estndunl ou rmnicjpal, quando vitima de embaraco
a acao fiscal ou desacato no exercl'cio de suas fun96es, ou quando DecessalLo a efetiva9ao de rnedide prevista na legislacao tnbutdria.
Secfio Vll

Da Apre€ns6o de Documcntos Fjscal§
Art. 263. Poderfro sex apreendidos li`Tos c documentos fiscais ou nao fiscais existentes em poder do sujeito passivo ou dc terceiros, que se encontrem
em situac5o irregular ou que constituam prova de inha9ao da lei tribu[dria.

§ 1°. A apreensio pods, inclusive, compreender equipamemos c bens, desde que fapam prova de frauds, simulagao, adultera9ao ou falsificap5o.
§ 2°. I]avendo pi.ova Du fundeda suspeita de que os docunentDs ou bees se encon(rein em local djverso do domcjJjo do sojejto i)assjvo, see
soLicitada a busca e a apreensi8 judicial, sem prejuizo da adog5o das niedidas necessirias para evitar a sua remo9ao clandestina.

§ 30, Devem, tanb6m. §er apreendidos os dDcunentos fiscals do sujeito passivo que tenha encerrade as 3uas atividades ou cujo prazo de validnde

tcha expirado.
Se,ao VIII
Do Regime especial de Fiscatizacao e Con(role
Art. 264. 0 Regime Especial de Fiscalizaf5o e Controle, sem preju'zo da aplicacao de penalidndes cabiveis. compreenderi o seg`iintc:

I - exeoucao judicial, pelo 6rgao competente, em cariter prioritino, de todos os cr6ditos tnbutalos;
11 - tixa£5o de prazo especial e §umino para recolhimento do tnbuto devido;
HI - cancelarnento de todos os beneficias fiscais que goze o sujejto pas§ivo;

IV - rmnuten95o ds grupo de servidores fazendirios em permanentc rodizio, com o fin de acompanhar todas as operap6es, pre§tag5es ou negdeios
do sujeito passivo, no estal]elecimento ou fora dele, a qualquer hora do dia e da nolle. durante o periodo fixado no ato que instit`Lir o RegJme
Especial.

Art. 265. Poderi ser sujeito ao Regimc Especial a que se refere a art. 264, o sujeito passivo que:

I - deixar de recolher, no todo ou em parte:
a) por 03 (trds) mcses consecndvus, o tributo relativo ds suas presta96es; ou

b) credito tnbutirio inscnto na divida ativa do Muniefoio.
11 - der causa a existencia de 02 (duas) ou mai§ denincias a admimstrapao fazend5ria. relatrvas a pTiuca de irregulandades pelo deTiunciado,
confimadas mediante dilig6nclas fiscals;

1]1 - atrasar o recolhimento referents ao parcelamento de c]editos tributirios;

IV - praticar infrag5es da mesfm nature2a, reiteTndamente poi' mais de 02 (duas) vezes, no peii'odo de 12 (doze) meses, com a respectiva lavratura de
auto dc infragao;

V - deixar, na forma c mos prazos regulamenrares` de entregar a adminishagao fazendiria, declara96es a que estEja obrigado, par pen'odo. a pardr do

terc romis;
VI - cwharapar a fiscaliza$5o;

VII- incidir cm conduta que enseje reprcsentacao crimiml, mos [ermos da legislapao que rcge os crimes conm a ordem tnbutalia, ou
VII\ - tenhz\ pmricndo o`itrELs irregalor\chdes contm 8 ndmiristr8cao tiazenddia.

Paragrafo inico - 0 Regime Especial de FiscaLLzapao e Controle pre`.islo neste artigo poderi sex estendido aos demais estabeLecimentos da empresa.

Se,ao IX
Do Sigilo Fiscal
Art. 266. Sem prejuizo do disposto na Jegrslacao pei]aL 6 vedada a divulga98o, por parte da administracfro 1`azezzdiria ou de seas servidorcs, de
informap6es obtidas on razao de oficio sobre a situapao econ6mica ou fmanceira do sujeito passive ou de terceiros e sobre a nat`ireza e o estado de
seu8 neg6cios ou atividades.
§ I 0. Excetuam-se do disposto neste ar(igo:

I - requisicao de autoridade judiciiria Ilo interesse de justi9a;

H -solicitap6es de autoridale administrativa no interesse da Admiristrapin mblica. desde quc scja comprovada a instaim¢5o regular de processo
arlministrativo, no 6rgao ou na entidade respec va. com o objedvo de investigar o sujeito passivo a que sc referc a informaGao, por pritica de

infrapao adriistrativa.
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§ 2°. 0 intercimbio de informa95o sig]losa, no ambito dr Admiulstragao Pbbl]cB, sera realizndo mediante processo regularmelrfe instavrado, e a
entrega sera feha pessoalmente a autoTidrde solieitante, mediante recibo, que fomalizc a transferencia e assegure a preser\ra9ao do §irilo.
§ 3°. Nao e vededa a divulgaqao de informac6es relativas a:

I - representac6cs fiscals para fins penais;
TT -inscri¢6es na Djvida ALiva da Fazenda Publica; ou

Ill - parcelamento.
Art. 267. A Fazenda Munieipal poderd prestar mina assistencia pare as alvidades da edmmistrapao tribut6ria c permutar informa96es com a Uni5o,
os Estados e outros Murricipios, na forma estabelecida por lel nacional ou conv€hio.
Segao X
Da Prod b!cao d€ ContTa(ai. eon o Municipio
Art. 268. As pessoas fisicas, juridicas ou a clas equipflradas ficam impedidrs de contratar, a qualquer titulo, com a administra9ao priblica, direta e
indircta, do Municipio de Abalara, quando t]verem quaJ§quer d6t)itos tnbutinos ouj a exigibilidade nao esteja suspensa`

Parigrrfo `inico. As pessoas Teferidas no caput deste arfugo, itao poderao reccher ereditos ou qualsquer recursos do Municipio, nem participaT de
qualquer inodalidade de licitacao ou celebrar contratos.

c^prfuo TTi
DAS INFRACOES E PENALIDAI)ES
SeEao I

Das Disposif6es Gerajs
Art 269. Coustifui infra9ao toda a9ao ou omissao contriria ds di8posi96es da legislap5o tnhafam municipal.
§ 1°. Sera considcrado infrotor todo aquele quc comcter` ordenar` consrmger ou auxiliar alguem, Ilo [odo ou em parte, na pritica da infrocao e,
ainda, o servidor munieipal no exerc{cio futicional que, tendo conhecimento ch infracao. deixar de denunciar, ou no exerc{cio da atividade
fiscalizndora, deixar dE notjficar o infrator.
§ 2°. Sc a infra¢5o resultar de cumpnmeiito de ordem recebida de superior hierirquico, ficari este, solidariamente, responsivel com o infrator.
AIL 270. S5o pcnalidades apliciveis separadas ou cunulativamente, sem prcjuizo das com]nadas pela legislapao penal:

I - a multa:
11 - a perda de desconto ou deduc5es;
Ill - a cassapfro dos beneficios fiscais;

IV -a cassacao de regme especial pars pagamento, emJssao de documentos fiscals ou escTituracao de livIos fiscais;
V - suaperLsao ou cassapao da inscriqfro municipal.
Se,fro 11

Dzi Redu§5o dan P€nalidades

Art. 27J . As m]Jtas apljcadas per infia95es i [c:gislacao tnbutiria sofrerfo as seguintes redu¢6es, quando pagas com o prmctpal. se bouver:

I - 20% (vinte por cento), se o sujeito passive efefuar o paganiento do debito no prazo prcvisto para defesa;
1[ - 200/o (vinte per cento), sc desistir do recurso voLuntino e efefuar o pagalnento do debito no prazo previsto para sua intexposicao;
Ill -20% (vinte por centi>), se efetiiar a pagamento do debito antes da iuscrig5o na Divide Ativa.

Paragrafo tinico. Ocorrendo o pagamento na foma prevista neste artigo, a processo sera arquivado e o credito tnbutalo extinto.

cAriTULO Iv
DA DIVIDA ATTVA E I)A CERTID^O NEGATIVA
Secao I
Da constitujfao Da Divida Ativa

Art. 272. Constmii Divida Ativa do Muniofpio, de natureza trlbutina e naotlibutata. a proveniente de tributos e multas d€ qLialquer mtureza,
deconentes de qunisquer infrag@es a legislaEao, regularmente inscrita na repartic5o ndministrativa competente, dapois de esgotado o prazo fixado

Pan prgamento.
Parigrafo inco. i facuLtado i administrapao tnbutiria proceder i cobranca amigivcl do credito tributirio vencido e n5o pago, enquanto z`ao for
iniciatla a cxecapao judicial.
Art. 273. A divida ativa regularmente inschta goza da presungao dB certeza e liquidcz e ten o efeito de prova prEi`onstit`iida.
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§ 1°. A presungao, a que se referc este artigo. 6 rela va e pode ser elid]de por prova jnequ]'voca, a cargo de sujeito passivo ou do terceiro a que
aproveite.
§ 2°. A fluencia de juros de mora e a ap]icapao de indices de atual iza95o monc[aria nao excluem a I iquidez do credito.

Se,5o I,
Da [nscTi§ao ita Dfvida ^tiva

Art. 274. A inscrlcao na Divida Ativa municipal e a cxpedicfo das cerdd6es podcrio ser feitas, man`ialmente, mecanicamente ou atraves de meios
eletrchicos. com a ndlizapao de fichas e relac5es in folhas soltas, a cntcho e controle da Administrap5o, desde que atendam aos requisitos para
inscncao.
Pardgrafo unico. Os d6bi[os de qualquer natureza para com a Fazenda M`micipal, sgm prejuizo da respecti`'a llquidez e certeza, deverao ser iuscritos
em Divida Ativa, em ate 30 (chflta) dias ap6s a notificflcfro de lanpamento, vencido o prazo sem que haja a respectivo pagamento ou contestaeao,
administradva ou judicial.
Art. 275. 0 termo de inscn9ao na Divida Ativa, auten cado pela autoridrde GOTnpetente, indicari:
I - o none e o endereco do devedor e, sendo D caso, os dos coITesponsiveis;
11 - o valor do principal devido e os respectivos acr6scimos legals;

Ill - a origem e a natureza do ciedJto, espccificando sua fundameutacao legal;

[V - a data de inscricao na Dlvida Ahva.
V - o exerc{cio ou o pedodo de referchcia do credito;

VI - o ninero do processo administrativo do qual se orLgina o credito. se for o caso.
§ 1°. A omiss5o de qualquer dos requisites previstos mos inciso§ deste artigo ou o erro a eles relativos sao causas de hulidade dr iuscricfro e do
proc:es§o dc cobTanca, mas a nulidade poderi sex sanada ate decisao de prrmeira instincia, mediante substituie5o da ceridfro nula.

§ 2°. Sanada a nulidade com a substitulFao da certidio, sera devolvido ao sujeito passivo, o prazo para defesa, que somente poderi versar sobre a
parte modificada da certid5o.
Art. 276. Os servidoTes municipals, inclusive os procuradores de Municipio. sob pena de responsabilidade, adolarao providchcias e praticar5o os atos

que forem necessinos para intcrmpeao da prescngao dos creditos tributirios da Fazcnda municipal.
Parigrafo hnico. Sempre que transitar em julgado qualqucr sentenga considerando improcedcnte ou parciahate procedente, a exec\i9ao fiscal, o
pTocurador Tespousivel pela execu¢o provldencrari a baixa da inschc5o do debito na Divida Ativa correapondente.
Art. 277. A cobranpr da Divida Ativa do Mumclpio sera procedida por via administrativa ou j.udicial.

§ 1°. Na cobraliga dos creditos tnbutirios inscntos en Divida Ativa. a administracao fa2endiria podera estabelecer regras de parcelamento. fixando
os valores minimos para pagamento mcnsal, confomc o tnbuto. para pessoas fisicas e juridicas.
§ 2°. 0 nao recolhimento de 3 (rfes) parcelas, conseeutivas ou nzo, retchdas no parigral`o antchoT` tomari sem et`eito a parcelamento concedido,
vencendo o d6bito em uma hnica parcela, acrescido dos encargos legals.
Art. 278. 0 Poder Executivo poderi enviar para protesto as ceTtid6es de divida ativa dos cr6ditos tnbut6nos e n5o mbutdrios, prevlamente armLlsados
pela Procuradorla GcraJ do Mun]cipio.
§ I a. Os efatos do protesto alean9arao os respousivei§ tributdrios, nos temos do art. 135 do Cbdigo TrLbutirio Nacional.

§ 2°. Fica o Poder Executivo autorizado a fimar con\'chios com o§ oficiais de protesto de titulos e outros documentos de divida, dispondo sobre as
condjc6es papa a realizacao dos protestos de que trata este arrigo.
§ 3°. 0 protesto devch scr precedido dE prEvia notificacao ao sujc]to passivo, feita pela Procii]ndorla Gcral do Municl'pio, colliunjcando a
irregularidade e fixando prazo para que o interessado possa sonar a irreglilaridade.

§ 4°. Se nao for fixado outro prazo para atendimento do disposto no capu. deste artigo, este sera de 30 (tnnfa) dias, a con(ar da data da ciencia da
notificapao.

AIt. 279. Os cr6ditos tribut:trios a que se refere o at. 278, de|]ois de inscritos na Divida Ativa do Muricipio poderio, ainda, serem iuscritos Ilo
ServiQo de Assessori8 e Sociedade An6nima (SERASA) ou no Servi€o de I.roteQao ao Cr6dito {SPC), on em outTiis institui96es que tenh8m a mesim
finaLidatle_, pela Procuradoria Geral do Munictpio.

SeSao Ill

Das Certid6es Negativas
Art. 280. i assegurndo i pessoa fisica, juridica ou a esta equiparatla o direito dc ob[er cezlidao nega va acerca de sun situapao financeira. trlbutina
ou nEo. independen[eme]ile do pagan)ez]to de qualquer &ara.
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§ 1° A cerddio a que se refeTe o caput dcste art]go faz prova de quitag5o de tnbutos, Indtas c.u ounos crditos de titularidade do Municipio e see
expedida a Vlsta de requenmento do interessedo, que comenha todrs as infoma96es cxigidas pelo Fisco.
§ 2°. Tern os mesmos efeitos pre\/istos neste artigo a cei.tidao de que coiiste a exjstencia de credi[os n5o vencidos, em curso de cobranga executiva

em que tenl]a sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidrdc esteja suspensa.

Art 281. Scrn a prova por cer(id5o negativa, pot declaracao de nfro incidchcia, isen9ao ou reconhecimento de munidade, com rela9ao aos ml)ufos ou
a quaisquer oufros Onus i€Ia[ivos ao im6vel, os escrivies, tabeliaes e oficiajs de registros nao podefao lavrai., inscrever, [ranscrcvcr ou averbai.

quai§queT atos ou contratos relatlvos a im6veis.

Art. 282. A certidao negatrva expedide com dolo ou fraude, que contenha ciTo contra a Fazenda Municipal, respousabiliza pessoalmente o 8ervidor

que a apedir, pelo credito tributdrio.
§ I 0. 0 disposto neste artigo nao exclu[ a TesponsabiJidnde criminal c funcional do agents, que no caso couber.

§ 2a. A expedi¢fro de certidao negativa nao exclui o dLreito de a Fazenda Municipal exigu., a qualquer tempo. os creditos a veneer e os que venham a
sea apurados.

IjlvRO QUARTO

Do pRocEsso ADMmsTR^Tlvo TRIBirTARio E i]A coNsuLT^
TfruLO I
DO pROcEssO AI.MINrsTRATrvo TRIBUTARIO OAT)

cApfruI`o I
DO pROcEssO ADMTNTSTRATrvo
Se€ao I

Do lnicio do I't.ocedimento
Ar(. 283. 0 procedimento fiscal tern inicio com:

I - a notificagao do langamento nat formas prevrstas neste C6digo, inclusive lavratura de auto de infroc5o;
1] - a intlmapao, a qualquer titu]o, ou a comunicapao de sou inieio;

Ill - lavIatura do Termo de ln[cio de Fiscaliza9ao;

IV - a Lavratura de termo de apreens5o de livTos ou documentos fiscais.
§ 1°. Na hipdtese da intirm95o a quc se refere o inciso 11, deste aitigo, o sujeito passivo poderi, no prazo neLa assinalado, adimpLir sous obriga£6es
inbutirias, hin6tese em que nfo se configura in{cio dc procedinento fecal, aplicandorse` neste caso, a espontaneidade previs(a no art. 45, caput,
deste C6digo.

§ 2°. 0 processo administrativo tnbutirio (PAT) instaura-se peJa impugna9ao a exigchcia do ciedito tnbutirio, lanfado pela autoridadc l`azcndiria.
SeEfio lJ

Do Auto dc llirra§ao
Art. 2 84. Verificada infrapio a dlapositivo deste C6digo. Iavrar-se-a o auto de infrocao conespondente.

Paragrafo iinico. 0 auto de infracao a que se referc este artigo, prcenchido todos os seus camposj sera Lavrado em 3 (tres) vies, com a seguinte
destinapao:

I . |a via: sujeito Passivo:

|| . 2a via: processo; e
Ill - 3u via: arquivo da reparti¢ao.

Art. 285. 0 auto de infrapao, redigido com clarcza e sem entreLinhas, sera numerado e emtido por meio dc sistema eLetr6nico de processamento de
dados ou manualmente, in foma prevista na Jegisla9ao, e conteri, no minimo, os seguntes elementos:

I - ndmero do auto de infrapao;
11 - ndmero e data de emissao do ate desigmt6rio dr ag5o fiscal, quando for a caso;
Ill - identificapao da autoridede designante;

IV - mommto {la lavratura, assinalando a horn, o dia` a mss c o ano da autiapao:
V - periodo tisca]izndo;

V] -identlfica9ao do autuado, com o registro do none, firma ou razao social, localidade, inscric6es no CNPJ, CPBS, RG, CPF, quando for o caso;
VII - descn95o clara e precisa do fato que motivou a aumacho e das circunstfncias em que foi praticado e, se necessirio, o registro dos fatos e
elementos contabeis e fiscais, em anexos ao auto de inmgao, ou fctoedpla de documentos comprohat6rios da infrag£o;
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VIII - valor total do credito tnbutato dcvido, inclusive com indicagEo da base de c&1oulo, quando for o case, discriminado par tributos ou multa,
ben como os meses e exercicios a que se rcfere;
IX -prazo em que o credito tribuLario podera ser rccolhjdo com multa reduzida;

X - indicaE5o expressa dos dispositivos legri§ e rcg`ilanentares infringido8 e dos que cominem a respectrva pena pecuniilia;
XT -assinatura e ]dentificapao funcional da autoridade fazendiria antu,apte; e

XI[ -assinatura do sujcito passivo, seu rnandat5rio ou preposto.

Art. 286. A ciencia do auto de iud.ra9ao poded ser firmada pelo autuado, no pr6pi.io auto de infrogao, ou par outi.a forma piievista in lcgi§lae5o.

§ 1°. Sempre que necessalio, deverio ser prcstedas "Informa96es Complementhres ao Auto de lnfracao" e anexadas i inesma, todos os docun]entos,
pap€is, livros, e arquvos eletr6nicos, com a indica9ao dos meses e exercicios a que se refere a ap5o riscal, os quais n5o tenham side mencionados no
auto de infi.apao.

§ 2°. A assimtura do autuado rfeo ixporta ern confi§s5o, nem a sua falta ou recusa em nulidade do auto ou agravanento da infrap50.
§ 3°. As omiss6es ou incoITec6es do auto de inha95o nao o invalidarn, quando do processo consten elemcntos pal.a a determinacao da inthag5o e a
ldemficapao do infrotor.

Sec5o Ill
I)a Notifica€ao
Ait. 287. 0 aut`iado sera notificado da lavratura do auto de infrac5o:

I -pessoalmentc, no ato da lavraaira, mcdJantc entrcga dc c6pia do auto de infiapao ao pr6prio autuado, sou rcpreseiiunte, mandrtirlo ou praposto,
contra assinamra-recibo ou a menqfio da circunstincia de que o mesmo nao pode ou se recusa a assinar;

n - por cana, com aviso de recebimento (AR). acompanhada de c6pia do auto de infrapao;
Ill -por meio de con.eio eLetr6ii]co, na forma disposta na legislapao;

IV -per cdital, pub]jcado em 6rgao do Municl'pio ou afixado em local pribli.co, quando n6o renljzada in form prevlsta mos izicisos rmteriores.
§ I a. A notLficapao feita mos termos dos incjsos I c 11 n5o exige ordem de preferchcia.

§ 2°. A notificapao por edital sera efetuada quando tl5o for possivel notificar o sujeito passivo pelas formas constantes mos incisos 1` 11 ou Ill, deste
artigo, ou quando este encontrar-se em local incerto e nao sabido.

Art. 288. Nenhum auto de infra€5o snd arquIvado. neni cancelada a multa por infrzi96es sem qLie seja submetido i apreciaqao do 6rgao julgador.

Se,ao IV
Da Primeira lnstincia Adbrfuis (rativa

Subse¢o I
Da lmpngnegivo
Art. 289. 0 sujeito passivo da obngacao tnbutiria poderi impugrLar a exigincia fiscal deritTo do prazo de 20 (vinte) dias, contadas da ciincia da
lavmtura do auto de infro¢fro` mediantc dcl`esa escrlta` alegando, de uma s6 vcz, toda materia que entender dtil e juntando os docunentos
conprohat6rios das raz6es aprcsentadas.
§ 1°. A impugnacao da exigfucia fiscal mcncionari:

I - a autoridade julgadora a quem e diligidr;
H - a qualifica9ao do interessado, o ndmero do contnbuinte no cadastro respechvo e o endere¢o pars a notificag5o;

Ill - os tlatlos do im6veL ou a descngio das ati`.ichdes exercidas e o periods a que se refere o tribute impugnado:
IV - os motivos de fate e de direito em que se fundamenta;
V -as diligencias que o sujeito passivo pretenha sejam efetuadas, desde que justificadas as suas raz6es.

§ 2°. Caso a sujeito passivo soLicite realizapin de pericia, deve formular os quesitos que pretende ver respondidos na pr6pria im|]ugnapao c,
querendo, indicar assistente para acompanhar a realizagao dos mbalhos.
§ 3°. A impugnacao tern el`eito suspmsivo da cobran9a do ciedito thb`rferio e instaurara a fase contrnditdria do procedimento.
§ 4°. Findo o prazo sem apresentacao da impugm¢ao. serf lavrado o termo de revelia polo setor compctente. parEL os efeitos do di6posto parigrafo
inico do art. 274, deste C6digo.

Subsefao 11

Da Reelamacao
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Art. 290. A redama9ao e cabivel quando o lancamento for efctuado de oficio, atrav6s de notificag5o, sem inposigho de penalidade peeunialia.

Paragrofo inco. Aplica-se, no que couber, a reelamapao, as disposjc6es processuals apliciveis a impugnagao.

Subseof o \\\
Do Julgamento em Prinieira Tnstaticta
Art. 291. OjulgaTnento em primeira instincia administrativa sera de nafureza monocrdtica e proferida par servidor, lotado na Secretaria dc Finanqus,

desigrndo pzLra este fin.

§ 1°. 0 chefe do setor onde se formalizar o proce§so adniinlstrativo-tributario, an[es do encaminhamento do processo pare julgamento em pnmeira
instalcia, deved adotar as providencias prelJmimres, objetivando sonar as jrregularidedes passjveis de reparaedo.

§ 2°. 0 julgarlor de primeira in§tincia administrativa determinari, de oficio, ou a requenmento do sujeito passivo, a realiza9fo das di]igencias ou
pericias que entender necessirlas, fixando-lhe o prazo, e indeferiri as que cousiderar prescindiveis, impraticiveis ou meramente protelat6nas.
§ 3°. Quando for determmada a rcalizap5o de pericia, deverio §er i.ormulados os quesitos que serao reapondidos pelo encanegado da rcatizap5o do
trabalho pencial.

§ 4a. Concluso o processo, a autoridade administratJva prolatari o julgamento no prazo malino de 30 (trinto) dias, resolvendo todas as questdes
debatidas e prmunciando a procedchcia, ixprocedchcia, nulidade ou extinqio do mesmo.
§ 5u. 0 julgador de primeira instancia sera nomeado por ato do Secretirio de Finangas e sera Temunerado por fungao gratificada ou cargo em
comis8fro.

Se€ao V
I)a Segunda lnst§DI:ia AdniinistTativa
Art. 292. Das decis6es proferidas em primein instincia caber5o recursos para a segunda instancia administrativa na forma prevista neste C6digo.
§ i 0. Os recusos cab]'veis col]tra a decisao de primeira instincia sao:

I - recurso voluntirio, utilizatlo pelo sujeito passivo, no prazo de 20 (vintB) dies, a contar da ciencia da decisfro a ele desfavorivel proferida em
primeira iustincta;

H - recurso de ofroio. obTigatoriamcntc interposto pelo julgador de primem inst&ncia, quando a decisao por ele proferida for contrina, no todo ou em
parte, a Fazenda Pdblica.
§ 2°. Fica dispensada a interposigao do recurso de oficio a que sc referc o inciso 1] do parigrafo anterior, fla hip6tese de o montante do or6dito
tnbutirio a sex reexaminado ser inferior a I.000 (nil) UFIRMs.

§ 3C'. 0 Procedimcnto Admmistrativo Tributino - PAT -sera juLgado em seglmda instancia admimstrativa, pElo Scoretirio de Financas, no prazo
maximo de 30 (triiita) dies.
§ 4°. Na hip6tese de sex sotichada a realizap5o de pericia ou diligchcia no curso do julgamcnto de segumda instancia, aplica-se o prazo previsto no
inciso I do § 1° deste artigo.

Secao VI

Das Dea.s6es
Art. 293. As decis6es de primejra e segunda instincia administrativas deverao sex claras e precisas e conter, no minimo` os seguintes elementos:

I - Tclat6rio, onde sfio mencionados os atos formadores do processo e a sintese do pTocedinento de fiscalizapao efetuado;
11 - os fundamentos de fate e de direito que amparam a decis5o;
Ill -a indi[agao dos dispositivos lcgals at]liciveis ao processo; e

IV - o cr5dito tnbutalo devido, discrimin3ndo as muLtas e os tributos que o constituem
Art. 294. As deeis6es a qLie se refere o art. 293, quando definitivas` se o credito tributirio nao for quitado no |]razo de 20 (vinte) dias, confados dr
data da ciencia do juLgamento. dever5o ser encaminhadas ao setor de Divida Ativa para a competente iiiscricao e execapao fiscal.
§ L°. As decis6es sin defiultivas. quando:
I -em primeira instincia. iiao houver a interposig5o do recurso voluntario no prazo legal, com a consequente lavTamt.a do tcrmo dc revelja,
11 - em segunda instancia, apbs a not]ficaGao do sujei(a passive.

§ 20. A notificapao do julgamento em pnmein ou segundr instalcia far-se-i na forlm previs[a no art. 287, deste C6digo.

Sccao VI
Day Nulidades
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Art. 295. Sao absolutanente nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou impedida, ou com preteri¢o de qualquer das garantias
pTocessunis constJtucionais, devendo a fruljdade sex declarada de oflof o pel8 autoridede julgadora.
§ 1°. Pal.a os cfeitos deste artigo, considera-se autoridadc incompetente aquela a quem a legislagao nfro confere atnbuig6cs para a pfalica do ato c
8utoridade impedida 8quela que. embora a legislngao lbe confim orig]nalmente competencia pan 8 prrfuca do 8to, estcja evel]tualmcnte
inpossibiLitada de pratied-1o, quer por afastamento dos func6cs ou do car.go, quer per extemporancidade do ato praticado ou vedapao legal.

§ 2°. A partlcipagao de autoridade incompe[ente ou impedida nao darn causa a nulidade do a`o por ela pralcado, desde que dele participe uma
autoridade ..om compctencia plena e no efe[ivo exercicio dc §`ras func6es.

§ 3°. Nenhum ato sera declarado nulo, se da nulidade n5o resultar prejuizo para as I)ar[es`

§ 4°. Nao se tratando de nulidade absoluta, oonsidera-se sanadr se a parte a quem aproveite deixar de argui-la na primeira ocasiao em que se

maniferm no processo.
Ses5o VIT

Da Restituifao
Art. 296. Os tributos Tmunicipais, as penalidades pecuniims e sous acrdscimos legais, beni coma as atualiza96es monetalas oriundas de autos dc
inftyao e notjficap6es tldos corno jndevidamente reeolhidos ao Erdi.io Municipal poderao ssr restmi'dos, no todo ou em parte, a requerl.mento do
interessado.
§ lL'. A restlfui9ao poderi sex efetuada em moeda corrente, na impossibilidade da realizapfro de compensa9ao do valor a ser restituldo com creditos
tributalos lan¢ados contra a suj eito passivo.

§ 2°. Aplicam-se ao procedimento de resritui95o as disposic6es constante§ deste C6digo que regem o processo administrarivo tributino, devendo o
processo sex aprcciado em instincia tinica. pelo Seerefario de Finangas.

SHCAO vlll
I)A ERECUCAO I)AS DECIS6ES FISCAIS
Art. 297, As decis6es definitivas serao cumpridas;

I -pela i[otlficapao do conribumte e qLindo for o case tambch do sell fiador para no pmzo de 10 (dez) dias sadsfazer o pagamento do valor de
condenaE5o;

11 - pela notificapao do contribuinte pa]a vir receber indevidanentc TecoLhida come tnbuto, sue aciescimos legais e multas;
nl -pela notificap5o do contribuintc para vir receber ou quando t'or o case pagan no prazo de 10 (dez) dias, a diferenca entre:

a) o valor da condena¢ao e a importancia depositada em garantra de instancia;

b) o valor da condenapao e o produto da vend& dos titulos cancionados. quando nao satisfeilo o pagamento no prazo legal;
IV ~ peLa liberap5o dos bens mercadorias ou dc)curnentos apreendidos ou dapositados, ou pela restituicao do produto de sua venda, se tiver havido
alienapao, ou de seu valor de mercado se Louver ocorndo doaF5o;
V- pcla imediata inscncfro como divida ativa e remessa da certidao para cobranqa judicial dos debitos a que se referem os incisos I e In deste artigo.
se nao tiverern sido pagos no prazo estabelecido.

TiruLo 11
DA CONSULTA

cApiTULo 11
DA CONSULTA E SEUS EFEITOS
Se,ao I
Dos Pl.ocedimentos da Consulta

Art. 298. 0 sujeito passivo poderi foITnular, eni none pr6prio, consulta §obre srfuag6es concretas e determimdas, quanta i interprctapao e aplica¢o
da legLsla¢io tributala municipal, por peti¢ao escrita, ao Seeretirio de Finaapas do Municipio`
Parigrafo rinico. Os 6rg5os da Administrapao mbLica, os sindicatos e as entidades representatrvas de atividadi:s econ6micas ou profissionais tamb5m

poderao fomular consulta.
Art. 299. A manifestapao da admiristracao tributiria na consiLLta aproveita exclusivaniente ao cousulen[e, vinculandoro relativamente a matdria
consultada.
§ 1°. A observalcia, pelo consu[ente, da resposta dada a consulta, exime-o de qualquei. penalidade e exoncraco do pagamen[o do tnbuto considerado
indevido, enqLianto pre\'alecer o entendimento nela consubstanciado e nao houver modificapao na legislag6o sobre a qunl se amparou a resposta.

§ 20. Enquanto nao solucionada a consulta, nenhum procedimento fiscal sera iiiiciado contra o contribuintE em rela¢aci a matdia consultada,

All. 300. A consulta Bfo suspends o pra2)o pa.ra recoLhimento do chbuto, nem elide a incjdchcia dos acrescimos legals` quando a tr[buto for page fora
dos I)razos cstabelccidos na lcgLSLapao.

Se,ao ]1
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Dos efeitus da Consulta
Art. 30] . Nao produnra qualquer efcito, nem sera conhecida, a cons`1ha formilada em desacordo com a legislacao. e que:

I - scjam meramente protelat6nas, assim entendido§ as que versem sabre disposidvos claros da legisla¢ao tnbutfm, ou sobre fese de direilo jd
resolvida per decisin adrmni§trativa ou judicial. definitiva ou passadr em julgado;
TT -n5o dcscrcvam completa e exatamente a sifuapao de fato;

Ill -formuladas por quem, a data de sun apresenfacao, esteja sob agao riscal, notificado de langamento, de aura de infro¢o ou termo de apreensao,
ou citado para apao judicial de natureza tribut6ria. relativamente a materia con8ultada.

Seeao Ill
Da So]u€fro da Consu[la
Arfu 302. 0 Secrefario de Finencas daid solu¢ao a cousulta no prazo de ate 30 (thn`a) dias, contados da data da sua apresentapao.

§ 1°. Do despacho prolatado en processo de consulta. somerite caberi recurso quando houver fato riovo ou a resposta dada for contrdria i lei ou
divergente de outra sobre a mesma mat6Iia.

§ 2°. Nao atendida pelo suj.eito passive solicita9ao ou exigchcia a cumpnr. fitifa pela autoridede, o pTocesso see arqurvado, decomdo o prazo de 20
(vinte) dies.

Aft 303. 0 Secretalo de Finances, ao homologar a solu¢ao dada a consulta, fixat ao sujeito passivo prazo de 20 (vinte) dias, para o cumprincnto
de eventual obrigapao tnbutala, principal ou accss6ria, sem prq)uizo ha aplicagfro dan penalidades cabiveis.
ParigTafo rinico. A resposta a consuha see vmculante pan a Administrapao, salvo se obtida mediante elementos inexatos, fomecidos pelo
consulente.

TfTULo Ill
I)AS DEMAIS NORMAS CONCERENTES A ADMINISTRAC^O TRIBUTARIA

cApf TUI.o I
I)AS NORMAS GERAIS
Art. 304. Os prazos fixados neste C6digo scfao cont]'nues, excluindo-se, in sua contagcrm, a dia do ini'cjo c incluindose o dra cZo vencinento.

Paragrafo dnico. Os prazos sb se iniciam ou vencern em dia de expediente nomal, na repar[icao en] que tenha curso o processo ou deva ser praticado
o ate.
Art 305. as proccssos administrativos tributdrios relativo§ a fatos que constitwam indicios de crimes contra a ordem tributaria, tipificadc.s na Lei n°
8.13 7, de 27 de dezembro de 1990, serao julgado8 prioritarianente.

Ar(. 306 0 reeondeeimento da nao incidfucia ou imunidade e o beneflGio da iseng5o trib`Itiria dever5o ser requcndos, peLo interessado, na forma da
leglsla95o e soznen(e produzirio rfeitos ap6s serem outorgados ou reeonhecidos pela autondade competence para anzlise do pLeito.
§ 1°. A concessao ou reeonhecimento tlos bmeficios, a que se refere o caput deste ar.igo` fica condicionado a que o interessado estcja adimplentc
com o Fisco Municipal, em reLapfo ao cuxprmento de sues obrigap6es tributatas e somente produzirio efeitos juridicos a partir de sua concessao
ou rccoiihecimmto` conforme o caso.
§ 20. Os beneficiinos, a que se ref`ere este ardgo. deverao a cada 02 (dojs) anos, ate o ultimo dia hti.I de cada exerci'ci.o, comprovar perante a
Administracao Fazendiria que preenchem os Tequisitos para continuarem mantendo sua condicio de isentos, de nao incidencia ou imunidade,
conforme o caso.
§ 3°. A nho comprovapao dos requisitos, por parte do beneficiirio, no prazo estabclecido no § 2° deste artigo, implica na per(la do beneficio, a partir
do exercicio subsequente, ate quc comprove que sarisfaz as condi96es para sua fniicao.

cAPITULo 11
DAS DISPOSIcbES FINAIS E TRANSIT6RIAS
Art. 307. 0 cr5dito tnbutino, inclu'do o principal, os juros, as multas morat6rias e as demals penalidades, bcm como todos os demais valores
utiLizados cormo base de cdiculo ou refer6ncia de ciLculo de ndbutos ou de penahdades, serio at`ializados, monetarianente, a cada exerdcio, com
base tia varia9ao do indice dc Precos ao Consumdor Amplo Especial (IPCA-E), acumulado mos tltimos 12 (doze) meses, calculndo pelo lns(it`ro
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou outro qLie \'enha a substitui-lo, a ser divulgado em ate da autoridade ad[nin]strariva, edhado e[n
iE\nei[o de ceda cxerclcio.
Art. 308. 0 munjci'pio instifurfe, por lei municipal, a Unidadc Fiscal dc Refcrencia do Municipio de Abalara (UF[RM), que sera adotada como

parinl:tro para calculo de tnbutos, bent como apLicapao de penalidades pecuniirias.
Art. 309. Os dchitus para com a Fazenda Municipal. de qualquer natureza, proveniente dc ilxpontualidade mos respectivos pagamEntos, serao
inscntos em Dividr Ativa e atualizados mone[aliamente, na forma do art. 307, destc C6digo.

Ar(. 310. Fica o Prrfeito Municipal autorizedo a instituir prccos phblieos` atmves de derzcto, pars obter o rcssarcimento do fomecimento de beus ou
mercadonas de nat\ireza comercial ou industrial. da ocupafao de espaqos cm piedio§, prapas, vias ou logradouros pdblicos, ou de sua atuapao na
organiza¢ao e rm explorapao de atividades ecozi6micas.
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§ I a. A fixac5o dos precos ted por base o custo unitalio do fomecimento dos hens ou mercadorias, cJu o valor estimado da area ocupada.

§ 2°. Quando nao for possivcl a obten¢o do custo unitino, pare fixa9ao do preco 8erao consider8des a custo total dr atividade, verificado ho ultimo
exeroicio, e a flutuapao nos pre¢os de aquisic5o dos jnsumos.

§ 3°. 0 Gusto total compreenderi o Gusto de prodrc5o, manutencjio e administracao, quando for o caso, e de ig`ial modo, as reservas para
reouperapao ou manutcn¢ao do equipamento e expansao dr atividade.
Art. 311. A Cerid5o Negativa de Dfbitos Municipal tern validade de 90 (noventa) dias, contados da cmiss5o.
Art. 312. Esta Lei Complementar entrard em vigor novenfa dias ap6s a sua aprovac5o e mediante publicac5o, revogadas as di8po8ic6es em conndrlo.

Paap da PTefeinra Municipal de Abaiara/CE, em 15 de dezembro de 2021 `

AFONSO TAVARES LEITE
PTefeito Municipal

ANEX0 I
AI.fQUOTAS DO IMPOST0 S0BRE SERVCOS DE QUALQUER NATUREZA
(ISSQN)
TABELA A
CODTcO

haTirfo ito qutap

ALIQUOTA

I

Scrvisce de mtom`alica a congencrcs

I.U!

ArdJisc c descnvDivLTnemo de 6isicnns

5.Our/a

1 \ 1 ,.

Fhog-93o

5,u0%

103

'04

Prcocssamcmo, amiazctiat7iento ou hospe`tngcm dc cla£Ias, tcxa)a, iTma€c\is, `'I'dcos, pj#htas c/cutiiroas. apllcalivLrs c 6Istcmis dr mton"¢ao. ciibe o\m>:) fomu`oS, c

cx.a8e-

5,00%

Eljibenc=o de programs de conprachrap inclusrve dc logos elctt6nLces` indq]edchenen!e ch arquleLtm construiv@ dr iriquLm eBI quc a progrDrm 6nd
5.coo/a

LnclumdeLalilcb`soaplroitEz:cconggneTts.

I.05

LJcmriartEmo ou oEisfin il= dinito .lc ufo de itrogram` `lc coxpuapao,

i,cO%

J06

Aiscsom E con6uhaTa I:in infoimiti{:a.

5,00yo

I.07

S8panc tinico em nromdtca, inclu=rve instalacto. cout8ura¢ao c mandeng5o de piogramos de conpDo¢io a bmcoG de dados

5,00%

I.08

Planejamctlo, trmfei:cia, manLnenc5o e al`iolLZDc5o de pngiaas clctninins.

5,00%

log

Disporribill2acao, senl ceb85o defufip`o, de coneddo5 de 6ndio` v/deL>. IjnDgem e texto par ]mro dr IInmet` Iuspenach a iiuun!drde de lrvros, joTmlj c peii6dicos ( exceto
5`OOvo
drLribuirdo dc I;onlc`idos pclas prcst8doLas d. Scrvxp dc AI.csso Condiciomdo. dc qua tr3ea aLci nol2 485. de 12 de s¢Lcmbro dc 21) 11` suj6l(iL ao lcMS/`

2

Scrv'.cce ds iifequisas € descnvolvrmcnJo de qulqurr iraturcza

2.u'

Scrvlqos de pc6quins c dcscnvelvimcnio dc quulqucT nrfureziL

3

Scr`ysos prestndog medmuc locap&o, cc5s3o de duci[o de use e con8cha€s

\„
3`02

303
`u4

S,00%

Gcss&o de d]r.Itog de us.> de TrL:mi±L e de sina]3 dc propegan¢L

5,00%

Bxpkmcin dc sakrs de les[as. .;Emo de .on`'€n(>ds, csird6Tios vtrturig, stmdsT quiidrs cspmTivas, e6Lidias. tpnusla!+ audi.6nos. Ea:ia2i llc c±givi.nilos, perqurs dc divrfeEs,
5,00%
canchas e congdrEres, p<mi rcalLza\>io de even[o3 ou neg6cinii de qunfaurr naiur.zL

Lecafio, aiblocacio, onendrenlo, dDeno de pas6agrm ou pemissio de usa , cquarlDhado ou ado, de tcfro`ia. ]odo\iLa. posles. cabos, dulos 1' coadutos de qOaJCcssao de andrimci prbees` cobimlra5 a oLiLrag c6[i`nLras d[ use [i:aporirio.

5,cO%
5,cO%

4

Bcrviaps dE SaritLc, As§is(eRi`Ia Metlica e cong6ncrcs

401

Medtcirra c blomedrejnu.

5.un%

4.02

ATLali>cs cti`ntciLs. patiilogia, clcricidrde Tr€cL`.I nd`o.cTap]a. quimuo[a apin. ultr:issonoLmtiii ` cssomaTicia TnagndrLca, Ti+(fotosi:a bmograru [ coiiBincTcs`

5.u0%

4.',3

Ilo,irmaLs. clinjeas, Labonifroos, a:mil`hias, rrun`cdrmos, cLsai; dc snide, pronles smros, ambuzat67ios c ccmgchcTcs`

5,cO%

4.04

lnjrfumenLaiao ..ilurEw`d

5,cO%

405

AcuTunuri
fnlm.+rcrih`JJ`w.`rlm`T-.ui``ha-

5,00%

4.06

4`07

5'Ono/a

S-i-L-

5,00%

4.08

Terapia octprfom| tisioienpt8 c fonouudinbgin

5,00%

4.09

Tc]ar>in` .lE qualqua I:>apELic dEchin. ao tmunmlo frsico, orginiL:a c mEa!zLL

5`00yo

4.'0

Nulrto.

5.U0%

4.1'

Obs'tm'c'&

5,00%

412

Chintologia.

5.U0%

4113

Chtoha

5.U0%

4.14

Pro(escs sob cmcDmcttdr,

5`OwXo

4.'S

I,SicmLise

5,00%

4.'6

P*,cotogiL

S,On%

417

ca`aii `11: rap\r`O I. ilc `Eruprap=O, citches, axilcb: € I,OlitiinETc*

5,00%

4`18

ha,I;minap&o aztificurL mtizapto Ln vpro c conginaES,

5.cO%

4.19

Banoas de 6ungiie, Lea:e, pele7 olhos, 6vufos, 8amn c congines`

5,On%

420

Cotela de senguc, 1ctc` tccidos. 8inen, drgios c matemLS biobgicos ds qualq`ier especie.

5,00%

421

Uz]idade dc alcDdznic"o, DssJ5tEncja ou ml&memo Drovel c congcheTcs

5`Oor/a

422

PhTLos dc mcdicLrLa de I:rupo ou inclT`rithal c coiivenins pzLra preslaeai` dc assisLchL;ia medi.ii hL)aplhalan , .xlontolcIgica c col}givci]

5,cO%

42.1

ChLros I)lanrs dE s±ridc quc ec cumDram aLrav.€s de sct`i9o€ de Lcrctrlros coiimlados. cTc{LCTlciadas, coapmdas ou apcnas p®gos pcfo opcrador do I)Jaiio medialuc mdicaplo
bengriciarto,

5.00%

5

Sa`iqo dc mecL`.;`m c iiesislin:ia `'rtcrintr.a c congchcres

5.01

Mt>dtcina vcioirlari:I c zootcgivia.

5,cO%

5.OZ

Llo6prtzL`s, cLI'TLit>:is, amb`ilalfro:t p"os-srmmrs a coTli}Eneits. ra ata `'ctmi.IhiiL

5'Ocryo

5.0}

habe7a&6ros .Le andlis€ ii:I arLc.I vetcnhana

5,cO%

5.04

hicmm\;in ortrf-iclaL tcr.iJizBcao in wLro e congchcres

}tuqu+

5.us

Bancos 4lc 6azngoi` .` dc fugfco c ccageocici

5.cO1%®

506

ColctB de rmguc, lcitc. tcaidoi, s&neJi drgEos a mcrmf bmJ6greos de q\nlqucr c5p6`:re

5.un%

5,07

upi.ledc .lc ot¢i`dimonto. a56B.thcin ou traiarr.cl`to obvcl c coriederLcrco.

5.00%

5.UX

GLialil.I Oiil:irncnto, :imc6Lramcnlo. cmbeLc2antento, aloj`LrT.ci`to c cong€naca,

5,cO%

509

Ptams dr nten.I(mento c assisa:ncia mE(lrco-vctcrmirta`

S+UOu
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6

Sc7vii`os dc ouihacLos pessoa.s. cst6[i[a. a.ivi4adcs ffslcas c I;ongedc.es

6.OJ

BarbeimL cj2bEIEircinS rmnicDros, Tiedlcuro» c cotigi!iercs

5,00%

6.02

EjstE&iri¢as7 Tr8iaDcmo dr peha dqiBn95.i c cciagintTts

5,00%

6.03

Bins, dut.fun, rmim` imssqgeos c c{ingfros.

5,cO%

604

Gni6tica, dan¢q+ espene67 na.peso, otles mrciais e de[mis am7IdrdEs flsicas.

5.00%

6.05

centnrs de cmorci;in.O, 6pr e con

,

S,00%

bee

Aplicacio de taningEI». piercngs e congenerc3

5,00Jy.

7

Savl9os relaLr`+-os a cngenhaha. iin]t]ilcttra. gcolog.a. qrbanjrmo. consmFlo ci`il, manutocao, lmpe2a, mcro amblcTt(I, ca"amcto I; oDnggivcrcs

7.(' I

EngcnharlD, azportomia. :Lprmcnsora, ar(]uircnira, givlo!in urfeltism., paisa!;isoo o colig€nencs`

7.02

Ekccufio. per adrTntstracao, ctxprgmdr ou sDbempwladr. de ob.as dc consmpho crvi| tiilhiDlil;a ou clErrica a dr oums obras scmelhantes. medDirvc soTxbecm. perfur&¢io
dc ixps. csca`niilo. drcnngcm c I.rlga¢ao. [crraplarragciTi fiavimcoLa¢ao` conl;rctagciti e n ms.alacto c .roT`lngcm de produoa` []ccas c cqufroto8 (c&celo a Fomccimc
5JJ0%

5'Utr/.

de mcTt>adon.as pindu2idas pelo pr:cstatlor de sa`rtaps ford de lcoal dr prcbtaplo {lo8 scT`it.os. qua tica grjci(a ap TCMS)

703

Elabom\;5o .le plailos dTrctore`, tmidri dc v.ab`lidal.:, e`iudos orgaiiincfonari c ouha* rEhanndos com obTax a seTv[9of dE cngivtrma. ElahoTap5o dr in(EprD;EtcN<, pngbDo
5,00%
his/c>ou a projctos cxecuD`us pr3 tr:ibiLfhus dc crigcnJuri

7.04

-nIo.

7105

RCTurgiv, I:oTiicrvaFao c Tct-o`7m dc ed`tT.lot crmndds, p.7mc^. Trortof c cngina` (cRcc&o o lomaEinmto de mrrcadoTRis TrmdrzuLax pcLo Tmendor dos t`crvi\;o` Icm do
5,00%
Lrml da prcsoFjio din scrvxps, que fica mjclto ao [CMS)

7.06

5.00%

Cckca¢ao a instalapao de tapctcs, carpetes, assoamas` cedin6, fc` esILmmos de paredc `tros] divisdr.as, pfacas dc gesso c congcherl=, com t!iatcnal tomccido pelo to8iadodogivipe

5.cO%

707

Rjimpc8rio. r8spegcm polincDio c Jii&hacdo de pcog r cotLgedacrcs.

S.uny'l>

7.08

calafc(ado.

5,00%

709

\'alTi9io, ci>k(a. rcmo+-Io` mmcrafil). IrutliGnLo. rc`:iclagcm. aparagio c deslmafai> final de lmo, rcjclfos c ourlus rtsi'chce quatsqucJ.

5.00%

7.,0

Llmi- raouecnfBo c corBcr`rardo de vta6 c lognLdouro8 put.licos` ;rrovcrs, chamina p;acinas, paapnca` jndms c f\oiiginc.rEs.

•\ \ 1 ~

7'1

l*.orapio a jardinagl:rri imhashrs c`>rtc c prha dc ar`rorrs

5.cO%

712

Comrote ¢ tratamcnio dc cthicmcs dc \]mlqul.r liamrcza E dc ag¢ntcs rrsicas, quinico§ c bJo!6gieoa,

5.00%

lhaleLca9ao. desinfc€9ao. dcsinidlcaedo, innl2a+ho, hlg`ciiizatj!o, de6raii2adr, p`ilvcnzapio c congincrcs.

5.ur/a

1`\

7.'4

FbrcstaTrHan, rcttoreslanedii, sciTlcachm. !ichha€8o. rcparap&o de 6Dlo` pharfLo. siLa!;cm, .olbeira` cortc c dcscasciimcTito ds in-otts, sll`iculturd. cxfllomfao tlorc2i(ill c do

AcrvifLx¢ c{inginrcs ]j]diisocriyl:is LLn I.trmaga.I mn`iicfi(;8o c coDlcin dc fl()rcaes> (lam qnaisqurr fins c pr» qunqucr nrmL

5,Or4

7.15

Bee.iTamcmo` cottiei`\;6c. de eg6osuig c sc.`imce conginc.e&

5,cO%

716

LinpEza c dragagem dc not:, par.ob, cDrms, haiag. kgag. h8oas, rcpre8as, aqudrs e congeneres.

5,00%

7.17

Aconpanhrmemo e fLscalJ2aE5o da exoeapizo de ohms de cagenlialia+ arquncttlra e uhanisolD.

5,00%

718

Acrofatogramctria (mtlusive inaprei&c5oL cartiigmfia. r"peDmemo, levaDtrmentun topogrificos, haiimctrico6. geogrdfroos, gcode5roo5, gcoBgico9, gcofiouece c col)gdrerea5,cO%

7,19

Pc6qum. perfiiixpho` cinemi¢io` ongulho` pGTfilngcm. coJicreta€5o. tcacbmbngrm` peBcma, esmuloc5o c oa{res 6ervl¢os rchexiliedo5 com a cxptoquio c exploucao

5.000„,

petrorco` gis mamr8J c de otco€ rec`msos minouis`
7.21)

Nnclcap:ao c bombndcar7iciito dc i7`rvcirs c congEncms

8

Sc"Fos d€ ed`Icagso. 0l.Ino, onenta.;li. pcchgogiu a edtL.acLonal, ms(r\l€ho, ueinmuto c avalin93o pcSsoal dc qu)lLiuer grau ou mr`rroza

8.01

EusiTio TcguLar prcrsi;olar. fundanwhJ, m6tlio e oupcnor.

5,00%

8.02

TusfroFho. .rcir>amento, oricmapho ]vehag6#ca . educiiciBriaL avaliaEao de cowhl:I:imEnlof de qualquEr nanrc2a

5'Ow®

9

savi¢Oi itlaiivtis a ho5pedngm) t`nsfm, vi08rlrs E congincrc<

9.01

l]o>pchgrm de qual]IJei natLzfvza em hot€i4dpart<efucecondowiniais.1la| oport-boifis, bo!6is rectdeDcm,residence-service,blihescrvJce._ bctelam rmrlttlna. mot6ng pensdes
congfroercst ouipai;&o pel `empemdr com fo!trecinbBto de ±ev`riap (a valor dr alimemeiEo e gqueto. quni.do uclul'do no prcqo dr diir}a. fic. "jeno oD Impo5to Sodre 5,cO%

5.un%

Stnyo`)902

AgeacBm=nco. orgadjzac5o, pro[ppao, incndiado a exaou€io de progr±s de ctirrmro, passcio6, \ragcrp Exl:ius6e±i hospedrgcus e congenens

5,00%

903

Gu]a3 de bj-I

5,00%

10

. ScrvL€rts de in(Emul]apao a congchc7ts

'0.0'

AgmcianmLo, cqTaiigco] ou iiiLenntd]ai.Zo de cinbfo, dc scguios, de cat6c6 de .Tedito] dc pLanos de zHddr c de ph``os de |]icvidcncia pmuadzi

5,00%

in.02

ABcnciat7"[o, corrFni!!c]n ou lrtcrmedLiI;-b de inilo:) czri gcTiL `-4bres irobilkrfuti c cgivmLlo!I qunisqueT.

5,On%

'003

AgcTi

5,nova

'0.04

Agc7iGrmento, con.ctagcm ou intca"thi}io dr .cmhams dt' arrmtEmrmto rnerEmil (lca*ingL .lz` tranquin (franchL<inF) c dr faninz,I;Eo (fac[omB)

loos

7"to, onrrt±zigon ou intoTtndfa+fro d8 dTTci'tas de Tropicdrclc indr>anal, arfe`tica ou lrfei`jria.

Ai!cnouqDEmo, .ortaiLgtm ou mlanEiLizi\So dr bct!s mivEi` ou iindv.i* ndo abr:iaBi.lo:s cm outoi: bin:: ou hiihiien* mcLusr\r`; 8quela: Tcalizados oo frobao .le Bolsiii:

Mtrcadenas c Futuros, t]oT qunqutr mcios

5.00%
S.cO%

in.06

ABmctrma`Lo nun.rime

5,On/a

I 0'07

Agoncincuto dc ncticiag.

5,00%

1008

AgcnciimenLo de pubLicidndc c prop.Lganda imlLisivc a ngeaciancnia dc vciculaEfro pow qi!aisqucr mcios

5.cO%

\ \\ lys

Rcprcsonlaqi.> dc qualquicr rbizm/€7i incliL6ivc conTcr.al.

5.un%

lola

Distrlhaiqao dr tx.us dr lcT..cites

i.cO%

11

Scrvxps de gliar.la, es-rmctt[o. :rmEizmrmc.r`to] `ig.Ifro`a c congfacrc5

11.01

Gurda c cSiacio"mcn(a .Lc \'ctculce (cTi€strcs autoTroLoic:b dr acolnvcs c de crr`berca¢6c!L

5,00%

„'02
„.03

VigilaTi.ia, segurar\;ii ou mo7ii[-ro dc b®`s. pc6scHas c scrm`tnlc:I

5,U0%

Esco(I:b TTrshisi`'c dc `ie`'oulo> c ozngus.

5,00%

1104

ArT"izmamento, dcp6:iuto, c;zrg+ de;\;:ir!La. amm¢io c !aiardr tlc bins de Quit.nicT cspecic,

5,(ro%

( I .05

Sc"€o` rclacioniides :io mDtriD7ajirmto a riitrErmcnco a djrfu.ia, ern quiilqucJ via ou h:al, dl: `'cic`iloi` carBafy Tx2qan< c scmoveriLes Chn cucula(;&ii ou movLmcnto
raLLLzados per tBcin de tclcfotifa hm-c| mDmiss5o de 6aLeli.cs` radio oil quaJquer oufro inein` iAcluslve pelas caprcsas de Tccnotogta da LDforttia¢fro Veinifu
5`UO?/,I
indBPEndmemEmte de a prEstndor dr icrviros str promEiliho on nin da infrommam df [I:bcoimT]iBap6ts qnc udzi2a

12

Scrv}\"s de di`.E.s6ce, Iaz=r, cmrclcnimemo e congins

I 2.0 I

Espeu!culos (catrais

5,00%

')u,

Ex;b;chc§clncm@begraficas`

5.un%

I 2.03

Esprruicafos c"ccnes`

5.00%

'Z04

frogranus dr ouLli(6nD.

5.cO%

I 2.05

Parques de d]`tcTch¢s, cc`ioos de h2a- c congincTcs.

5.00%

1206

Boalc> tax`ilamlnii a coTtginca

5'Or/.

1207

Show>\ halleL ilanq». .Lz=tfilc` ha`lc` 6T!aas t3onEfro:i, rctiIAk` tEgivvai` c congincrriL

5)cO,/o

L208

Fin:` apLrsi\*, coqgrcs£D£ . cotig€rLtra

5,cO%

12,09

Bilhares, boll.hes c divcutEs elm6aicas ou dro

5.Oar/a

12LO

Corndas c colxpctic5es de mimai=`

5.OcO/a

1211

CoapstLp6cg efpoltiva3 I>u de dEarcza flgica ou intelectunL com ou SeDi a panitipaEZo dD especador

5,Ou/a

12,1e

E*eeucdo de ul6lca.

5,cO%

12lJ

Prodr|>do. frmLianrc ou I;=ri` c.tcumenda prcvia. dc evciiias, cspeLdculos, cntrevi5Ias utw6. hall.I dmqus` dcsfilc* hilc6` ([am]8` oFw3us, conccTl.* TcciLa:a, fcsilva`6cong6acrts.

5.cO%

I 2. I 4

Form.Tim:nLo de muisi]a p.Ira ahoien.es fithaiLus ou I`fo. ntdinlc uansnilssio per qLiakyt:r pioccsso,

5.00%

I 2. I 5

Dcsfilcs de bhocas tamavalc€co6 ou rolel6ricoa, `nas I:Lc(rises c coi`gEltcTt&

5.ur/a

I 2` I 6

Ezilji9&o de lilml:8. EatLit:vistaa rmsicals. capcifufos` shows. c+m`cnus, dtst.ilc6. 6pcras` comped56I:a csirortTvas. dc destrtza in`ctgcara! ou congchert»

5.U0%

I 2. I 7

Rcc]cacao I; apin8¢&o` mcfush'c I:in rcsLus c c`mce Llc q\ialqurr maturcza

5'cOO/a

13

• S¢rvi9os rcLZLlj`os a T-onogral.ta, tologiv.L4 cTnematograha c Tz:|Jrogivla
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I 3.0'

Fo7iografi=. ou grava{}3o dc s`rns, ipefusi`'c iru>:i!gr]i) deblagcm, mlxngcm I: conghacs.

5,00%

I 3.02

futo!pnlia c .mFnutorfa, iTiL;ttL`h`E Iattapao, mr]lia+ao, ofq.ra. rapdrgtry ir`iL>i!grm c con!givci c£

5,cO%

13.03

RlquLogrotir. mi{:riifil"gt;n c tligmlizaprii.

5,Ou%

1304

CtLaporit?£o grdfica, j]]chiaive cmlec¢ho dc mpre6>os grdtiouq fotocoquslf@o, clichouL, znetigrrfu] h...grafia e totolangrafq exccio ee de5Lindos a posierior opem\>Zio
comirializacio ou indmtrializa¢io, aioda q`ie mcorperados, de qualqLLer fomD. a oum nierulQm qiie deva ser objeto de pesieror circulaq5o, taig corno hil83. r6tulo 5,00y.
cbquriiL:s] c8i"s. €drtucho.i emhahgcnx c rmnmri lamco>: r ilt: m`iruEfo, qtiarulo fi[iir:in oujcitos ao LCMS

14

Scrvuxps rchrivas a bm>; de tcTL>eiro&

1401

Ljibimcac5o, Lunpea, tustracao. Tevisfro, carga c rccarga` eaiEaco` resfauracao, blindagcBi mamirel]c5o a conservapao de ildq`uca6, veiouJas, aparetho5, eququamas,
5`Ony4
mLarcb charadorcs ou dc qmfau`r ot\|,>ro (ex,;cao pcfas c par(ce ..pr\>gades. que fieam sojcing co ICMS)

]402

Aesrsicncfa Tinica.

5.coo/,

14.OJ

Rccondie]olrahttnto dl. mohvci (cxiclo pecas c partca cmprcgahaa q`to fiL;airi 6fljcilas ao lcMS}

5.Ow

'404

Rcl.unchalagcn` ou rcgcncrapi.) dl: pmis,

I 4 .05

5,cO%

Rcs®anaoao` Tccoiidrelomamcrito` .condi.iomam:nto, phimra` l>cTLcl'n.iamouo, (a\ag€rn, secngern,

gmiciito` 8aJvampfaeda` anotlizdjao. cone. rctoitE. plas[ifica¢ao`

5,00%

acahammEo, /roliTneTito a .>oni!haei dc ob]cto{ qunsqLzcr

14.06

I]rfulal&o c trmiLa=Lm .le aparztho`, nd4una.S t c.quriprmc7i.o* in.-hichr. ncoi`fugm in.liidra| prestirdo` ao uuzhm fiml, cx.uLflvmEruc com t"ilcrial par cle for"x;ida_

5,00%

14.07

CofoEd`*i. dr rmlLlum>i c .:cog6ntaei

5,00%

1408

Eaedertngao, g[avap5o e dr`iragiv de Li\m:; rc`nstas e coiigfacrcs_

5,cO9'o

'4.09

Alfaratama e comm, quando a nntchal for fiJmleeido pch usurhto firaL cxccto aviaJ"fro.

5,cO%

14.10

I.ni`unrla e bvande]ra.

5'00./a

'4.I I

Tapceana e reforBm de ertofammtos rm =eraL

5,cO%

14.12

FLmhaira c haltlcmng[m

5`00ya

141J

CapLirtyh c scrmLha`&

5.00%

'4'4

CruinuliL. InmTmumclpal. guindas.a ® ngami:nto

Slow/a

15

S€Tvi\ro` relacionaltrs ao sctor hat.im ou froTw=rfu. tnctusivc aqueLes "rci:ei<bs Tur in±sfui`{* fimmuch\s autohaa.lzE` a funcionztr To[h Uwi2o on rror qucm de dnrciLo

'50'

A.lminutra9ao .le tin.Lot qmi»q`ici, dr conorcm, de carfo `Lc .rfelliro ou dEbno c congchm:fy ds c8rtcm dr cllezi[E`:, dr chequct p6+laiiidrs c col]gimz!:

15.02

5,On%

rdchla> cutiras a(iviLi; c iTrali\'as

'5.03

Let;aclti E T7`arn]IcflE=o dE colTch TnninharEi dl: o7ii`inl_< ct[troqi.os, de imm.i` ds a.ndimedo e de bcrts c cqurriamcrrLo¢ In !{Eral,

I 5 ,04

Fommmcmo ou cmiedo de arc<iindo+s I:n gcn] ilichiL<rvc atcstaLb dr i`lonEiilade, ii(edlrfu dc carnciiLndc thanccin c congacrc±i

ls.OS

5,cO%

AJx:itLora clc givnzas ca gcraL inclLisi`'. conra corrtal.. umra dc tnva;tmmlas c apliL:iEao E .all:mad de poupeiqa. no Pats c no cx`cror, bin como a imnulm¢&o das

Ca.las(in, chhorat-dr dc ficha catLasLr:LL rEdyva`>ao cedaslml c cong&acrl.£. inchisao ou cmlusao no Cadasfro dc frfucalcf ds Cbequcs eea] F\indas{CF ou cm quasqu
outroa bancog cDdaslr!iis

5,Oar/a

5,00%

5.00%

Emjrd` reendis5o a fom¢ciihedo de aviso5. coxprovarue5 e doc`imcmas eni gcnd` DEm8 de froa9; coleto e ectrega de documebtl!` bees ¢ vakLrc8: comLnicDcifo con o

a-.

15.06

agacin ou com a ailmmistrxplo cen!r&l: httn6I±Lmenfo .ktronico ds viciilos: Lrattsfcrcpeia dc veinlo8; agoncLaricAto fiduciirio ou tlaposillmo; dc`ohic5o de bans E

i.00%

I 5 .07

Acc8so` o]ovLDocmat'ao` mcadinclro c coasulia a corns cm gcral per qualqLrer nclo ou pfoccsso, inalus.`c par 1.`lefroc` frochAe` LatcTAct c .ch:a 8ccsso a termai8
atndrmonto. Iactuslvc v"[c c qunm horas accsso a ouro bdjx:o c a redc corqurilutnd8: rornesimcn.o dr satlo. cxtiat`) c dl:nml8 mraintxpoes rcLatl`r@s a cofli8!) cm gm| po

5.OU%

qu]teuer ou`pe ou prucessu.
I 5.08

Emissao` rcl;misedo, al(cracao` ces5&o. aibs.ituif20, cancclan"`(u c !cgis[ro dr. cL)Ii(r&to dc credlto., csmdo` ndlLsc c avalra¢iLi de oprrap6cs dl` cLbdito. tniisalo` .oncessio

5`ur/,

dllcra\;8o ou cotib:an+ilo de a\al, fia7va` drtudria c congfucTI:a, serv`¢us reLatwo6 a abe.rura dc cicdiio. paTa q\Liisq`icr ling.

'509

Almdangivo mcrcaniL ( Lcasmg) dc quasqucT bins. in.luslve .csslo dc di`'c`Lu6 c on!pcal:s. 8ulxt"Ica.. de giii:i7i..ii alLmL`;ao, cancehamonLo c rEgistro .Le contrato.
dr/Ta;a sctii{os rchoLo"das uo ariendrnLcnm rae{carL(il (lenimg)

5,ar/a

Sdveos Tclpeinaihe a colmiiqiii rccdinci`tas ou pagaT7.cT`to6 cm gcial. clc rfuLlos q`mqceT. de confab ou carT`i!i .lc cinibco` dl; mburo, a |mr conn dr Lcrcci`ros` In.lusrv
1510

in crinndo* TroT nd cleetun`co, anicordi`co ou Tmr thaqurraf de atcndinm(o; l`17ft-cttto .lqo`i|So ds cobi-.nga. ra.cbmcn(a ou T`4g;mmo, c"s>i3o de caeT`Et:, ri.has

5.n0%

•Or7prrsiii>io, imprc6s`rs c dl>Oun"as cT`T 8cral.
'5.I I

DevohiFao dc lituk>6, pcorcslo tLc tj'8]les. ais.a9ho dc p\>icsto, nuouicngao de Lifukrs, rcaprcsallacao dc tl"hos. c dcmas serv.fos a clcs itLacrondos`

5.un%

15.12

Cusl6dii rm geraL m[Lusive de drLtos e valDres rcobiliihot;.

5,00%

Ser`.i9as relal.roi`ades a oFm.>6es de canbD cm gcnL edieio` allerapio, profroga¢ao, c.incel&mato e hair de conttaco de c&mbio, cmiss@o de regl,uo de expom\*o ou
1513

cTaltc.; oobrapa ou dapiao no utmoJ; cmiiisfi(i, foroc.imuio c cancclamcmo dr chapi.£ dc viagcm: font-mrnto, mnofinr}t:ii] coj*eliimEtlo c dmri=s sioigos Tctaiivas 5,00%
a carfo de cr€dilo de uniporfucfro` cxpcma+;in e g4ranlLas recebidri], iiovro c receblmedo de mensagem to. gcral ]ellicloBadrs a opiREc6es de cinbio`

J5.14

'5. I 5

Forne.iacnto, elni3s5o, reendsdr, rccovcein c nrmiltcpeDo de cartin rmgo&fro, cmAD de I:n:d.to, carlie de d6bao, canto satino e cong6acrt=s.

S.I)0%

ConpensoFin dc cheques e tJ..I.kis quazaqucr` 5E!vieo6 rchcomdos a dqu}=no. iBchLriv¢ dsfdsho itLcndri`>Bdo. a eaquc de conLas quingacr, per qualquer rncro ou prorcsso

im:I.hive cm teimmais erfuiEce a de o]endinenlo,

5.00%

15.16

Eoissto, ermssao, liquidredo. abemedo, cancclammto c ham dc ordma de pagamrdo. crrderm de c/edjlo e 5iimLarc6. poi quakiuer Errero ou proce6so. 5crviga5 rehcLoz]Ddes a
5,coy®

'j'17

Emissao, tom.timcn[o, .lc`rolibFin. susngio, .>anc..brt`uto c opesrii. dc chquuts qLiaiaqucr. milso ou |m afro

lmDsrferdnem .Le valofrs` dados` fundos. p&sanmto9 c siBularca+ Lachisrvc mLrc comas cn gcral.

Scrvieos rcl.A.IoiTados a cr6LLi!o inutilt5rio. avaliacao c viseoru de im6`tl ``u oho. analrsc ternim c jur`'diGi cmissio` cnilgsds. a![ttuiao` IT:Lr`gfcrtmcia c rcncgo.iap&) A
I S. I 8

cout[ato` cnisrio c cmibs&o do terrm dc quhapfro a dca]aii Sct`iiges rcLacronador a cr6ddo imobiliirio.

5.cO%

5,00%

'r,

serviap` ds a'ant:r.mc dr mtLnr€zE Trmrorinal

I6.01

SEnrf`pr ds tejiasTiLinc coLeS``o mriciril rodevifro, rm:tro`diro. fro`nirio c quvrio `lE Ttei»eigiros`

5.00%

16.02

OiLms scrviprs de traziaporle de maneza imnioipal.

5,cO%

L7

ScTvtos de apolo `€unco. editmtdrativo, jt"fro, condhil, `=orrm:rat c .orlgfuerc=

1701

AsscSsom ou .:oaouherm de qualquET natLneza, Irio coutda cm outros Ltens dez;.a b;La; ariJ]Ec, emmp pe;qLusa, coleta. compile+fro e fomecimrdD de dados e inforrm¢6cs dequaJque(ftylureza7tnchelvpcadanroeBinihrc5.

5,cO%

1702

Dal'Lbgmfri ilngitagao. calcnogrrfu. cxpi`diomi sc{actarm cm gcraL [esap6ta andl`cL rcdrcfro, i>di$6o. imi`rpirfu$5o` rovisio. iredurio, apero a mhatstnm.in aihaiaiatriitiva c
5,00%
congincre9

1 1 ,03

Pd[rej4mcde. coordenrty. |rogmmapfo oD organjza¢&o .cm+cp` flondc€Ira ou ndDm&rdJ`a.

5,Om%o

17.04

ReerLt(amento` ngml:iamcDto. aclefao c cahac5o de ndo dc obca,

5.00ya

1705

FomcciDCAto de rio de ob[& mesrpe on cardicl` tcmpomro, nduowc dr capnxpdo8 ou trabalhadorcs` av`ilsos ou .crnperdrioa con(rfundce pch prcstader dl. 6crvdio

5`Orr/a

1706

I.ropagoula a publicidode. inelusivcL pmnot;.ao dc `.¢ndas. pht`Gjam:nLo dc carxpal.ha; ou 6istcfrras de put.lteldrdc` cLabonLi`:@o de des€nhos, lc`to9 c (lonmis rna(crla(a

pablic`dro§.

5.00%

I 7. 07

Fr["qura (filnehis`nB)

5,Ou%

'7.un

Pal.ias, Laudos, cx,iines L6wicos I; mziLiscs Le<nii>as.

5,cO%

1700

Plancprcuto, ongzmiz2i\;ao [ !iLEmm>arapdo de lt:h2!+ cxria`:iSac±+ .cm[grc!aso` c coni}chcTE`

5,Onej6

1710

orgm]2afao de tsLai5 b recqu,6ES; b\ilE (cxl=Lo o tortLcc.mc;ate de ulincaLapao c txhidriL, qiLc fro mjt;Ilo ao lcMS)

S,Oar/a

17Jl

AdmiBLsiraiic. in gera| Lo.fas.vc dr bcns a ticg6ci(Ls de ttrceirus_

5,cO%

1712

lrafro a coagchers
Ad\,oerlo.

5,00%

I 7 I .'
'714

Arbiou!prm dc qualqucr cspe.ic, mcluslvc juridica.

5.un%

I 7. I 5

Aodutuna.

5,00%

I 7, I 6

AnaJi>c de OTENlzav&. e Mfrot!og.

5,00%

1717

Atuiria a Balculos .€colocLs de qunlqucr miurczii.

5.cO%

I 7. I a

Cant;Lbllidrde, in.l`isivc scT``iap. Lcgivioos c mixiliaits.

I 7. I a

Corimhona a aiserx`orio a.;o7romreQ .>Li fuan,>cmL

5`000/.
`'W+

'7.20

EstaLrsino`

5.On%

I 7J2 I

Cchqu Ear grd

5.00%

1722

ASse6som. anilise, avali,acfo, alendinarq consulto. cadrsiro. 6clecao, gerarermento de inldmac6c£ QdminisLm¢5o dc couLas a recdr ou a pagar e em 8cmlrehcionads>
5.00®/,,
op.mqies de fauqi2acio (frctoring)

172J

Aprcscz].ap@o dc palc5tr8s, coufchsnei8s` scminirroB a cong6ncrc6.

5.00'/u

'724

hacr`So dc trtto5` dcaltos c oulros mterJais llc proFaaqmda c piinlJi.ithdl., cat qunJquer rncin (cxccto cm li`ros` jomajs` pcrJ6.lfros c I,is Doduldrdcg dc 6crvigas
radindifiJsao soaora e de sons a rmgras de recepcto livm a gmiifta).

5.00%

5,cO%
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Scnri,os dc rp[;Lilap5o db sLmstros vinculndo> a .onunlos dc fcgtiros, inappedo [ awliapto dc rL+ece 7iar`L cdrmm de conmtof dr t±!quus, rnurnTlo I; !rfuEizL de rlsL>o

riyds c congcheres
Servreos de regula¢ho de amistrou vinculndos a coml"o6 ile 6cg`irce; iaspeq&o e 8veliap&o de riaoas pare cober.ulii de corTuetog de se8oro9. pre`iepe&o c gerencla dc /Isco

riveii c i`OngmatL

5.00%

19

Smrii;Lts de distribruqio e vstdr de bilheics a dentin p[odut.xi de brerm. bingo6` I:at6cs, pulls ou .Lipous de apostas, sc»rteios, pldrioi inulnsi\ie os dei.crfreBLe> de tmilos de
capueLiragiv e congineres

190J

Scmcos de dLs`ribiiiE@o e VI>nda de billictcs e demas ptodutos de lot€ria. bingos` cirfei& priha 8u capons dc aposta& sortcios. pr€mLasL inclusive o6 dccufren(es de mufo5 de
5.00%
capitDljzDcfro e congeneres,

30

ScTvisos porfuririos. acToporoidrlos. fcrropertudriir+ de tcnnlllal§ rodoviihos` fcrTo`tirlos c othvidriLts

20'0 I

Savipe pr>Ttlianos, fcmspriTt`ialos, uLillzii\2o dc prino, nrovimmLa|;io de pass4gclrng reb`xpre de cmbercai6c6, Td]o.edor Es.oLrfu, iamcag&o, dc§ia.mcaplo, scrvlqo§ d
piatlcngcnl. cape(L¢ia` amtizFnagcn. de q`akiurr r"urczq` I;crvL`ro6 8cessdrias, m]vm`EhtD¢i`> d. Ricrcador;a6` scrviaps dc opo`o rrBrjtmio` de nlovimcnfario ao hiz!o 5.00%
6Frvl9Ds dc irmadarc:; cs(iv+ coiltife`c(a, log;sl..a c cot`gchcJes

2002

Scti.as acrozkirfuiprty urlltz.1gfo de atroqumo. movimcmag&o dr passngcm.s, arrTrazm&!!c7b de qmlqucJ nanircza. capaLBzia` movrmanlaqdr be dcTt)na`Tt;5. scri ifu> 4c apoiL)
5.u0%
acsopoitiiinos. 6crviios acessdmEl rmvimentajao dr niercalorins` k.gislila . congchct.`L

20.u3

ScrvTaps de tcrmin;LIB Tedovifros, rciTo`ihias, in:bo`tirtys, movrtyLita95o de pusngcTrofy ittondomi:i molu6Tve sung opcr4¢6a+ Ingirfu;.a c {mgentres

21

Scrviaps dc regivs pd]hcos, tartonfrms c T`aiihai!;

21.0'

Scrvifos de TcgLmi phbricot:. catonirio» a TLonmit`.

5.cO%

5,OOO/a

22

Sowtaps dc cxplorap2L> tic rodL>via

2201

adequncio de capacrfu{le e scguranca de mtttspe` opou9ao. nrmztorada` assfroin ao6 usLtales e oinms Gcrvfro5 drfiaido. carl co[dTato3` as de coBcc>sfu> ou de perm
or` cm nouns ofroinis

2,

Scrvlgos dc progrty`aca.) c cot`oinlcepin vis`ial. descnlro indusirral c eongEncrcs

23`1)1

Scrvl¢os tLc progruTndo c ciirrTt]n.ca9ati vi5aa!. clcsl:nlio irrfuslrial c congem:rcs

24

Scrvi5os dl: cha`'ciros, eonfec+ao de canlithrs. pbcas, stnalizap5o \is`iaJ, banners. ndtsrvos c congivcs.

24.0 I

Sc7vi9us de chavl;iros, I;or.tcc9ao de carmbcis, pfa`:a* siiralizapao vls`.aJ, baniLcrq ndcsn`i)6 c co»gdrcrcl

25

Sc"ios fu`cwho>

Scrvi¢os dc cxploriLi;ao de I `>.lovia mcdlanlc cotr`inqu de prcco ou ped4gio de! us\ririos. co`rol`'cndo cxcou9io de cervl¢os de conscTvapio, mmucn¢o, T".ulolurtcotos pel

25.01

-

5.cO9/'

5,Ou%

5'Owo

Funemis, inchave rormineno dr crixdo, iirm on ciqutE.; alngrid dr capeb. umqune dr corTw. I:ailavfrtco. font*mtcino dr llo[ts, c`.7t.oji c owls pemrrmm ..
desemberaio de ¢enidio de 6btlo, tort":unono de ve`i. essa c oLnros adorro]. enhaisancm., embelezGmento, .I)ns`:rvaeio ou res{aLLrapio de cadivell=.

5.00%

2501-

Trm&lado Lalraiouricipal c cremucdo de c`irprs c Farte9 de coTpos cadiivdricos

5`cOD/®

25.03

PbBo3 oo coavenro fuBcrirro5

S`cO®yi®

25.0+

Munuten{2o c comcrva{;fao dc jd2igog 1` cl.milffini

5,00%

P_SOS

CissJio tic un) dc cspapo cm ccfmaL.nco pdbl;I:as pare 6apuhamcnlo

5.OOvo

26

Scrvift.s de co!cta` r¢frn:Boa ou ciitrcga dc corrc=pond6rro.ilo doctzmemo6. obJclo6, bees cti vtLlerra, ;ncliimt pehs come.us < alas qg6ri..7as fuiqutendas`. cot..r+cr . congivt.i

26 .U I

Sew;fos de eolcLa, rcmcssa oo cnhe!;a dc oomesponlchcms` ducu/TmiTos, otucLlas, ben6 ou `afores. ;ncinsh.€ pcJos contias c alas givu.as funqticadas. councr c congc"cres. 5,un%

27

Son¢o de assistincia social

27.01

Smriqos de iisgiatin.:Li social

28

S`:*`rises dc avalLapio ds beds c acrvlcos dc qu2lq8cr ttafrocza

28`01

S<:T`iigr dc avall29in de ben c 8crvipos dc t].ialqucr DatuTcz]i

29

Scnrices de brblin\cconQmia`

2901

S`:rvlitts dc biblJctccon.Lmra

30

ScTviLms dl: broJOHx] bio`ccqollJgia c quinii£:I

3001

Scr`rt+os de biologm. brooccnotogm c qumicEL

31

See-i¢os L6cric`rs cm edifroap6cs. ctcLr6Aica, ctcirol6enica, mccalca. .clccomunjcap6cs c capgchL:ms

I.01

32
201

5,00%

5.Oar/a

5.urM

5,On%

Scnriqos iccoico9 era edil]ouc6c§ clcirdnicD. cleln.i6cnica, aictinca` LckcomulEtie6cs c cang§a\m:9.

Scrvxp8 de descnhos tfoni.us
Sa`r.i.is de dcsct`hos tccoLcos

5.IJ0%

33

Sci`i+ms de desrmhan\p uluemeTro, c`rmssirios, dcapa.:lcantc:i c .ongeT`crts.

33'01

Scrvi(rae de descmbanL{?a adu!zliclro, tximu>sir7os` dcgrichautt` c ccm8CTtcrc`L

34

Sd`iqus de mvcstigr\¢c§; peirtlcularas, dctctivcs e congfocrcs.

340'

Scwitx* dc m`t*q;A,6c* Tuiiieulal cS dctcli`rts c congincrE*

3S

Stavup§ .lc rquiriagdB, asst=som dr inpTmia, jord2LhitrD a r€hachc2; priblhas.

3501

Scr`/iqos de iquflagon\ asscsotb de [mpTcn5L iomal.snm c Ti`&¢b{s pdblic2s

36

Sc"qus de nutcorotogra.

36.01

Savlapi de imcoTotog.a.

37

` \\ ,

5.art

5.cO%

5,On%

5.00trfu

5,00%

Scrviqus de zmfflas, aJlctas` moilclos c mmcquins

S.00%

Savifo< dr ILniisi:.i` atlcea>\ modelo± c riruiequms`

38

San`as de i"scolngla

Jg.0l

ini¢os de -logn

39

Ser`.i¢os de oonvcBam e lapidiLc5o

391''

Scrwi*rs dE ouri`.c6arla E Iapidriao (ququido a matctl.I for fornecldo pelo (omador do sctvipe).

40

SI:myos rclativos a ohois di. :me sob c.Eomendei

40.0'

Onis d6 artB r;ifo mcorrmdi

5,coo/.

S .Ou%

5,On%

TABELA 8
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v^LOR (umM8)

NATunEZLA unfoic^

4NO

MEG

I - Profi&sioml de NIvel SupcJL®r

'cO

2 -Profisi+mat de N{\tL Media

50

3 - Ihotis{sroTul de

ANOXII |N° 2851

25

\,vol Bi*ico

45

4 _ Motolrifa Auto
5 - Socinlii.le dr: Proti*i`o7m`

80

6 - un tarisha

20

ANEX0 IJ
TABELAS PARA CALCULO D0 IMI'OST0 I.REDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU
PL^Nl.A GENERICA I)E VALORus
F6RMUL^ PARA 0 CALCULO D0 lpTU
['tln

Bgarich fo Cdiut

I

F6rmifa pare calouto do valor `mal do .emrty
ondc.

VVT (valor venal dr lcrrcno)

`r\rr = AT I VMT I FCL

AT (ircB tfo LciTcl]o/froSo idcal)

VMrT(voter do mclio qundiulo do (errcno)
FCL (Iicha dos fall)res corTcti`ros c.idastrado8 th) tcmno)
Item

I)CscfLgiv do Ctlouto

2

Fdrmula pert c&ICLi[o do viLfol vcnal .h edlrico\:iu

odds-

VVE = AE I VM'E I FC£

VVE `vahr vcTral dr cdir.cadu)
AT (irca pri vaLi\ra da cdirLc8tio)
VN]E(vatoi` do mcrro quadrndo ch cLiissi fit;zi¢io dzi cdilicagiv/

ICE (m6dia den falorc3 co.Tctivos cadasmiLos da edifii.dy.)

'fro
)

Dcse.Igiv do Calculo

Cal`mle `lo uJLor \rmil <lo lmovcl

V\1 = VVT + V`'E

two

Drsc,isin dr cdruto

4

F6rmh pin ullcuto do Valor de lFTU

onde.Vvl(valor vcrLiil do lim`'e])

Valor db lpTU = (VVT + VVE) I auqunq%)

Valoi.es de Metro Quadrado de Edificac6es/Classif]cacao Arqujtetonica
Congo

Dcori,io

I

BARRACO

32.50

2

CASA

84,00

Valor do i`lfro Qurfud a

I

APARTAMENT0 FRENIE

I 15,00

4

APARTAMENT0 LATER AL

\ '` ,\'

5

A P A RTAM ENTO Fu Nl)OS

„ 5,cO

6

APA RTAME NTO COBERTURA

2Rn,in

7

SALA

120,75

8

CON IU"TO DE, S^L^S

sO.75

9

LOJA

255,00

10

GAijmA LorA

I 75,00

11

SOBRELOJA

75,Ou

12

GALPAO

L02,cO

lJ

CiALPA0 ABERTO

82,60

'4

GALPAO INDUSTRIAL

'02,60

ls

ESTAC10NAMENTO

6{,00

16

SUBSOIO

I 50,cO

'7

ARQUITETURA ESPECIAL,

280.00

18

OUTROS

280.00

Fatot.es Corr€Gvos/Pesos pat-a Terrenus e Edlflcag6es
Dc5cli5ho

PEro

2

FIRVI
nvrmAVEL

0.20

3

ALAGAro

0,10

4

ENCOSTAS

0,SIJ

5

MANOuE

0,10

6

ROC"On

I,20

7

DUNAS

I.00

8

SUJEITO A ti-

0,20

9

'fro

Gtapz,

I

'0'

'OI

103

Adcqunylo pars oct]prgdi)

Sdyo de lo,I

Tapogrrfu

oirmcrs

I.00

I

N('RjwlAL

I.cO

2

ESQIINA

I,5U

3

VIA

0,80

4

ENCRAVADO

0,10

5

QUADRA

2.00

6

GLEBA

0,SO

7

CANTERo cEt`rmAL

0,50

8

ENDOS

0,70

I

PIANO

2,00

ACLIVE

I,50

3

DEOuVE

I.cO

4

JREGUIAI

Bcnfeitor|ag

-0

I.cO

SEM

2,00

3

PJusBlo

0.4U

4

brmoAAlrsElo

2,OU

5

CERCAcO

0,80

I

10+

2,cO
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105

107

log

log

'10

1„

112

113

114

Tipe dr oouogiv

Pavimxrty

JhaJrmacdo

Rcde cJdrca

R,de dgiv
Rck canjriria

Redo telel@nica

Van,¢o

coha dc ho

205

Tar de Edjficgiv

Si[uncto

207

Sjagiv do` Jch`

Aintfrobespceinls

0,cO

SEM PAVIMENTA\`AO

0,30

a,50

5

SEM PAVIMELN TACAO/cO,M MEJO FI 0

0,ro

6

COM PAW IMENTACAO

J'40

7

COM PAVIMENTACAO/Sam MEIO Flo

I,60

8

COM PAVTMENTACAO/COM MET0 Flo

2.00

SEM

0,10

2

EM CONSTRUCAO

3

cONSTRU¢AOP^RALIZAl)A

a,!0

4

DETOsITO uE MATmi AL

0.5fl

5

RIJ'INAS

0,cO

6

EDLFJCADO

I,cO

7

ESTAcloNAJMENTO

I,cO

8

LAZER

1'00

9

^GRlcurTURA

0,50

10

OHCINA/GAIJ'AO

\ i`\

I.00

I

S"

Ojo

2

ASFAL;TO

2.un

3

PARALELEPIP£DO

I,50

4

PEDRA TOSCA

I,cO

5

PRE MOLDAro

t."

r,

PICARRA

0,80

I

SET

0,sO

2

JNCANDESCEr`ITE

1.cO

3

VAPOR DE ^lERCuRIO

I,cO

4

vAroR DE sODio

I,Ou

I

SIN

I.cO

-

NAO

0,5U

I

S"

I,Ou

2

N^O

Ojo

I

SIM

I,00

NAO

OLSO

I

SIN

I,cO

-

NAO

0,50

I

S"

I,OU

NAO

0.50

I

2

S"

I.cO

NAO

`,.,.,

RESIDENCIA ITORIZONT `L

I.cO

2

RESIDENCIA HOR. a COMERCIO

0.'0

J

REsiDENaA vERTlcAL

I,'j

4

RESIDINCIA VER. C/ COMERC?O

I,25

5

COMERCT0 HOR [ZONTA L

I,2U

6

COMERCI 0 `TRTICAL

Ilo

7

DVI)USTRLHS

I,40

8

EScOL\

I,40

9

HOSPITAL

I.5u

10

"GIOSO

I.cO

„

oLrmos

I.00

i

RECU^DA

I,50

2

ALTNHADA

1'0

I

AVANCADA

Ojo

4

FLINDOS

0,90

lsoLAcOS

lsn

CONJUGAl>O / LADO

lrro

3

cONIUGAl>0 2 LADOS

0,90

I

JAuDrM

0,10

2

P'SCTNA

0.5U

3

iARDTMnJTscINA

0,60

4

QUADRA
JARDJM/QU`DRA

0.20

5
6

P]SCTNA/QUADRA

0.7lJ

7

jARDTNn.Isc'iNA/rjuAi]RA

0,80

8

SAUNA

0.30

9

iARDTMrsAUNA

0,40

10

pTsciNArsAUNA

OJ]O

„

[ARD"msclN,dysAUNA

0.90

J2

QUJ"-UNA

0.50

]3

JARDIM/QUADRA/SAUNA

0,cO

14

"SCTNA/QUADRA/SAUNA

I.On

15

iARD"in.isc"A/QUADRA/SAUNA

16

ELEVAcOR

0,90

'7

JARDIM/El,EVADOR

I,On

!8

T`TSCIN^/ELEVADOR

I ,4fl

10

JAJmiwpiscINA,tiLiivADOR

I.50

20

QUADRELfv,neR

LIO

21

120

22

IARD\MiQu^DRAiELrv^i>oR.
PLSCINA/QUADRAIIJVADOR

23

IARI.uniscINNQu`deR:^iELEv^DOR

I.70

24

SAINA/ELEVADOR

I,1a

25

J`RrtL>tt)^l*.u`Elr`r`lt`\A

I,30

26

PISCIT.A/SAUNA/ELEVADOR

I.70

27

i^RD?Mn>isciNAASAUNA;ELEVADOR

I,80

28

I.4n

29

QUADRAn=LEVADOR.sAiINA
JARDTM/QUADRA/ELEV^DOR

30

PISCINA/QUADR/UJSAUNA/EIEVADOR

I.90

31

/ARD/PISC/QU^DRJ\/SAUNA/EIEVADO

2,00

I

206

`\-`,\

COM MEIO-Flo

SEM PAVIMENTACAO,€EM MEIO flo

I

204

SEM MEIO-Flo

4

Passero

I

106
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208

Acaha-a extcrn)

SEM

0.20

CAIACAO

0,50

3

P]NTURA LATEX

LOO

4

plNTim OL[sO

ljo

5

AZULBJO,`CERAMICA

I.30

6

CONCRET0 AJ'ARENTE

',40

7

REVESTineNTO LuxO

I,50

8

a EVESTIMEr`iTo EspEci AL

..Ou

SEM

0,2U

I

209

lrunlgiv saiTiDI Ia

2

FOssArsuMTDOuRO

Ojo

3

RIDE DE ESGOTO

I.20

4

ESTACAO DE TRATANTENTO

I.20

SEM

0.'0

2

PcO

0,60

1

REDE

I.un

4

Pun,rREDE

I.Ou

5

CurJquz

0,JO

SEM

0,'0

I

2]0

Ahastccrmealo d`dgua

I

21'

Rcscrvatbi io d'dgua

2

ELEV^DO

I.Ou

3

ENrmRAro

u.5l)

4

ELEVAm/Br`iTERRAco

I.50

CONCRETO

I,80

-

ALVENARI^

I.Ou

J

MADEIRA

0.ro

4

`tETAuCA

I,cO

5

TAIP_A

0,10

6

Ounos

1.Ou

1

PALHA

0.10

2

CERANIC^

I.Ou

3

AMANTO

1.10

4

LAJE

I.10

5

METAuCA

6

ESPECIAL

7

+`lBR A DE VIDRO

I.50

BARRACO

0.10

2

|`AJIA

I,00

3

APARTAI\fir`ITo FRft`rrE

I,50

4

APARTAMENT0 LATERAL

I,50

S

APARTA^miTO FUNDOs

I,50

I

2'2

`- , _\

Eat-a

Culx-

I

214

:'`

CLassificap5o

AEab8mm "erco

6

APARTAMENI0 COBERTURA

2,cO

SALA

0,80

8

coNJlmrro DB SALAS

0.90

9

LOJA

I,00

10

GALERIA LOJA

„

S0BRELOJA

0.50

12

GAJJ,AO

0,cO

13

GALPA0 ABERTO

0,30

14

GALPA0 INDUSTRIAL

I,30

15

ESTAC!ONAMENTO

0,50

'6

SUBSOLO

0,sO

17

^RQU[TETURA ESPECIAL

2.Ou

'8

OUTROS

I,00

I

SEM

OJO

2

cAIACJio

0,SO

3

PINTURA LATEX

I,cO

4

p] NTURA OLro

120

5

coNCRETo APAREr`iTE

I.40

6

AzuLE(ro;cERA^flcA
REVESTIMENro I.uxo
RE`ESTIMENTo ESPEclu

lIO
2,cO

SBM

0.'0

8
1

217

218

haLagiv cmm

salfros

U'ilun9in

220

PJso

I.On

I,$0

-

EMBunA

I,cO

3

SEMI EMBirrmA

0.70

4

APARENTE S]t\AIES

OJj

5

APAREr`rTE I.uxo

2.cO

I

SEml

0,20

-

LNTERNA

I.00

J

BXTENA

0,50

4

ESPECLAI.

I,50

I

PRom'O

I,00

2

ALUGADO

0.50

J

CEDIDO

Ojlo

4

DESOCUPADO

0.'0

5

TNVADtco

OJO

SEM

0.10

-

T'JOLO

0.2U

3

aMENTO

0.40

4

C13RANICA

I,Ou

5

\unFm \

I.30

6

SINTBTICO

I,10

7

nous7RiAL

I,50

8

hrmioRE

'jo

9

GRANrro

2,Ou

10

ESPECIAL

2.00

I

SEM

0.10

1

219

I,Ou

2.00

7

7

216
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MADETRA

rc,mu

I.Ou

3

GESSO

OJO

4

LAJE

I.20
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rvc

I,un

6

ESPECI AL

100

S"

I.00

runl\

lJ!0

5

ALURAlo
MmTA

I,50

6

ESPECIAL

2.00

4

Constr`'aEdr

i,30

BOA

I,cO

2

REGULAR

0.t,,

)

MA

0.10

I

`. : `-

0,10

hrmEJR^
3

rtydrLa

ANOXII |N°285l

5

I

221

.

Valores de Metro Quadrado de Terreno:
Qd§.gB'co'ce

Z2

a)

Z4

25,cO

40.cO

50,cO

25'cO

25.00

40,cO

68,Ou

J2.cO

9

J2.ue

1 7,cO

25.00

JOsIAs uirlE TErm]RA

7

60,cO

68,00

68,00

6

]OSF. I.ETli! MARTINS

7

cO.cO

50.00

41),01)

7

JOSE DJ`NTAS DE MoflAJS

10

I 2.cO

40,un

8

TOsE iETTE TA\.ARes

60.tin

30,00

9

joAo FiLn`rro DE sousA

I 2.00

'0

cLOvTs LErTE MARTTNs

8

I 2.ue

11

SAO FRiINCIScO

8

20)00

12

JOAQu]M FBLur DA FONSECA

2

20,Ou

13

JOAOun4 RAJMuhDO sArmAIO

3

'2,cO

20,00

14

SAD PEI)RO

2

I 7.cO

20,00

15

ANTONI0 MACEDO S]MOES

I

I 7.cO

16

roAQUTM ROMAO DOs sANTOs

I

I 7,ro

17

JULIO SAMPAIO SOBRTN+fo

1\

]OSE DE ^LENCAR

Cddto

Jxp;raSt. do Lngrndouro

I

ELJ2Hj LEITE sAno^[o

I

2S,cO

2

hflzAEL ALVEs DE rmEROs

5

3

Av. CEL Fru^mERTo aiizERRA

5

4

AV. PADRE TBIAPINA

5

9

Z|

2

'7.cO

I

25.un

ZS

Z6

Z,

30,cO

60.00

75.cO

2U,00

60.cO

4U.00

60.un

68.Lro

30.00

20.cO

>1'"

40.cO

60.00

20.00

=S.un

30,cO

20`cO

'2.cO

30,Ou

'9

I0SE AVEUT{O SAMPAIO

I

I 7.Ou

20

EXPEDIT0 OLIVEIRA D^S tlINEVES

5

75,cO

68,cO

60,Ou

21

PADRE lose L£TTE SAMPA]O

3

75.cO

68,cO

60,00

22

LiaNio LfiiE sAMT>Aio

7

50,cO

cO,in

50,On

6(I,On

23

DUQUE DE CAXIAS

5

60,00

50.cO

30,00

60,Ou

24

JOAQUIM LEITf nA cirNFiA

8

moo

50.cO

60.Dl)

25

JOA0 JUSTTNO Fl.OTtES

J

`\ 1' 1"

25.00

26

ros£ TAVAREs sAMPAio

5

12.un

20,cO

27

AMANCIO SAMPAlo I)E MEDE"OS

5

I 2.00

20,cO

Z8

JOAO TAVARES DE MEDEIROS

7

I 2.cO

3\\

29

ANTONIO D ANTAS SAMP Al 0

7

25,cO

20,OU

I 2.Ov

30

DEOD^T0 FERREIRA DAS NEVES

5

'=\®

Jl

VALDENIRO SAM1'AI0 CRUZ

I

I 2,cO

32

TR Av. CEL, HirMBERTo EiEZERRA I

I

25,cO

CedEgo

lhignid.. do [ngradoDro

CquSegp]tolo.

Z2

Z3

33

TRAv. CEL HLinermTO BEZERRA n

I

68.cO

34

RUA slro 8

I

12.cO

35

HUA SDO 9

I

I 2.cO

36

RUA ScO 10

I

I 7.cO

37

RUA SD0 I I

'

I 2.un

38

RUA JOSE FEuX DA FCINSECA

1

20,00

Zl

25.uO

25.cO

\1`,

Z4

25

Z6

Z7

ANExom
TAXA LlcENCA PARA LOcALlzAc^O E FUNcloNAMENTO DE ESTABELEcmmpITO DE cOMriRcio, INDt7sTRIA E DE

}E`SEi9iE:E#FoVINE%NTo,
QTI,I. -i

D[SCRIMINACIO

Oi - c07`uRcio, mDusTRIA I; srRv]qo
I 0 ALE 25n*

13

L I Dc 26a Son

25

I 2 Pe 51 a '00m`

50

l'J Dc 101 a 20"

Ilo

I ,4 Dc 20 t a 500n*

200

I i Dc 50 I a I colhT'

270

I .6 I)c I ou I a Z 0oon]

405

1 .7 I)c 2.on I a 3 oml

\^\

I _8 Acima dr 3.Ot*inil

6(I(I + 50 a cada 5RT)nf

02 - INST]TulcoE6 FINANCELRAs, DE rm^Nci^MEiiTo I nrvEs'rlMENTo

250

03 ~ DmslTOs DE INFi^T`iAVEls ExpLasrvos I srml^REs
3.I.tie looro

loo

3,2 De 101 a .cO in

150

3 3 Dc 301 a 5cO in

200

3.4 ,frora de Sol in

250

04 - cONsmuc 4 civiL

400

o5 - DfrosiTo DE MEnc^DORI.us EAA G£R^L,

loo

06 _ inANspoRTrs nE c^nc^s ml cER^I.

Ion

o7 -TRIINsmmEs DE pAss^GEmos
o8 - EscRrroRIos vmTUAls

lm
40

og _ L[cENCA RELATIVA A LocALIZAc^o I, Ao nrNcloNAME7\iTo DE ESTABELECZMEt`lToS
9. I TOTTcs de narBnissio ou Rccepeio on RctransnLss5o de TeJedonm M6veL ou Fixa (unidrde)

5cO
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io _ DEM^Is ^T[`rD^DES SUJErrAs A LlcENc^ DE Loc^IIZAc^o E F(JNc]ONAMENTo

ANExo rv
TABELA A -TAXA DE LICENCA E VISTORIA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES ML'NICIPAIS
rTBM

TTro DE LlcENCA

PER[ODTCTDADE

QTDE,UF-

0'

Vi.tot" em 6"ibus E micTobnlbur

Amul

cO

02

vi3torm .lc coninltoc6

03

VisLoria cm \icleulos de lotiii>io

^nunl

6U

Oil

Vistoria ci`` tall

Anunl

45

th

60

05

Visloria cm mL)torful

Anunl

25

06

Vts(ona de outr®!; vea:obs nLilizadas pera trctc

A"l

60

07

Pcimissio perm \>pt7ar vaga dc liri

Na cu-sao

2u

08

Pc]wissao perm opear \rago dE rmttrfui

Ng comecndo

15

09

ln[h];ch, I.ErmuIA ou >ubstinilplo de vri[ulo do ha:qu.rtc cscolar

Par cycnto

20 pr `t,'L" le

10

Jmhisio, perrmta ou ftil]siinig&o dr vcjoulo Ldri

Pop c,.cn!o

2O POT vciedo

lJ

lnihirio, p&rmiia ou mbstrfuit7@o dr vci.ulu mlt.ndri

Ptt, evcto

I 0 fin vEicul{`

12

M\rdBnga de categomui ou transt-inca de propredade

f'or e\`enlo

06

TABELA 8 - OUTROS SERVICOS
ATIVID^I,I

OTDE-UFIRMg

Altoagiv dc edcrty no

vard

j

Dci,hracaii dc iscncaii de

iposio na compra dc carro rx}`n] (tdrD

10

Dcelany`ao de iscngai> dc TPVA (CLxi c motouxl)

10

2. via de oflcio inra Fmofacdr `'c(culo

10

2. `ma de ofico p:Lru ins`aLapii> ou tr&Ttsi'cTeit.I. tic t:ili'mc(ro

10

ANEXO V

TABELA PARA C0BRANCA DA TAXA DE EXECUCA0 I)E OBRAS
rl'EM

DiscRrM"Acio

QTDE.tJF-

01

£dJrJci¢5c6 rcsidclicia+a, per mctro q`iadrado de area construi.La, mchi&vc Jofomra6

I.0

02

Ed]ticap5cs chLsslfuadro coml> pefa usa indusiriaJ. comcrcial c prcsLapao dc 6crvipt}g` per metro qunchado Llc frca conetriinla

I,5

03

Aprovajin <lo p.ojcto de cDnjimLo habincinml, pop metro quathado

0.,

0+

Galjrio` |pr outu quLdrado

0,6

05

Flit;hachs. fret iiiefro apt:idTado

09

06

Mal qulscs, toldos c cobmos` per metro quarLmul.}

2.2

07

lfroltf5t2] dr edificaF6c!i par tTso quadndo

0,5

Ou

Expeditho de HABiTEisB

40

09

Coloca¢2o ou 5iitE]rit`Li9to dc hmtri6 de .mbustrvds c !ubnfic<rmcs, in..ltisTve .imqiies, POT uni<lade

loo

Lolcarmailus, cxclul'dos 3£ iraL< pin logradounto I.ublLi-o` c a;3 the(`naclas ao Mrm[into (ihe:I mmni.:iBnd), I)or mc[m quLbado de .
10

totch

0,4

'1

Escavacao dr wh pubLic87 i»)r nctro tmear

3,5

"srAL^c^O I.E MA QUIN^S, MOTORES, EQUTPAMENTOS I CORRELATOS
'2

Ale I 00 IP

70

13

ACJDra dc loo HP

Joe

ANI`XO VI
TABELA PARA COBRANCA DA TAXA I)E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESI.ECIAL
ITEM

QTUL iJ Funtr

DISCRILhuNAC10

DL\

MES

ANO

P€aqdr dc horhio.at£22hora£
5

30

50

al6m drs !2 Iioras

6

40

60

Anrfufo de hoTfro

3

20

60

01

02

ANEX0 VII
TABELA PARA COBRANCA DA TAXA I)E LICENCA PARA VEICUI.ACA0 DE PUBLICIDADE
IT F` M

01

QTDE. unM.

DiscRmmu^CAo

us

^NO

10

50

Poi publictdrds ofrodr lia pulo cx.cma de estalcelecineJnas indLLstrmB, coinercinjs, agropeanrlos` B pre&L4q6o

0

02

Pub `cidade co inunlar <lc vc(outo6 c liso pthleco nfro ties(inn-lo A put.llcidrde oomp rarnci dr r`cgdeo. pot public\drde

3

'5

03

PuJ) icidade scf`on+ tT\i vc icutce des. Ii`adas a q`nlqucT nodal ldrclc dc publ reidade

3

20

04

Por putllcid:rdc. coLcmda cm tcrrciias` c8iTqus de espeTte. uhibes` asscoin\;6ca qunhaucr qiLc eetl a Bistcma dc cok>ca\*rr`
dcwh` quc vJJ3ivcis dc quaLsqucJ via8 ou fogradounxs pdblicce. mcluiivc rodovJas` c8Ltedas c caniahos nLiuripius

10

50

05

Quaisquer ouLro8 (ipos d`: publicedad. nio oL}zmatctc dos itcoa amcrzores. iaclusivi` publiciddc tbo outdoor

15

cO

AREX0 VIII
TABELA PARA C0BRANCA DA TAXA DE INSPECA0 SANITARIA
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14

Dt} Sl a loo n+

18

Jir 101 a 150ri

22

ne I .c] a 250 mi

26

ne 25. a 5cO Dt

3D

lie sol D lso "`

sO

lie Tsl ® loco m'

70

Pe loul a 15ou ml

sO

AciTra de 15un ml
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ANEXO IX
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AFONSO TAVARES LEITE
Prefei to Mun icipal

Put]licndo por:
Maria Milene Leite de Caldrs
C6digoldentir]cador:6lDD94F4

ESTAD0 DO CEARA
PREFEITUR^ MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

GABIRE" DO PREFEIT0
AUTORIZ^ 0 POE)ER EXECUTIV0 MUN(CIPAL A REPASSAR dos AGENTES DE SAtoE COMLJNITARIOS DE SAODE
LEI N® l.S13/2021. DE 14 DE ABRIL I)E 2021.

AUTORIZA o PODER EREcuTrvo MUNlc]pAL A REPAssAI Aos AGENTEs DE sAtrDE coMUNIARIoS DE
sAtrDE, TNCENTivo FTNANCETRO ADicioNAL. REPAssADO PELO MINTSTERIO DA sAtoE AO MUNTcfpTO DE
FARIAS BRITO -CEARA` E DA OUTRAS PROVID£NCIAS.

0 pRErEITO DO MUNlciplo DE FARIAs BRITO, FAcO SABER QUE A CAMARA MUNIclpALDE-FARIAs BRITO, ESTADO DOCEARA, APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
I)OS AGENTES COMUNITARIOS I)E SAtoE

i J=.LL= ± E I. i .
Art.1. Fica o Poder Executivo Munieipal, amves do Fundo Municipal de Salde, autorizado a repassar mensalmet`te a tinilo de lNCENTIV0
FTNANCEIRO aos Agentes Comunitirios de Saiide eat exercicio no Municipio de Farias Brito o percentual de ate 35% (trmta e cinco por cento) do
valor dos recursos recebidos furide a fiindo do Govel.no Federal - Minislerio da Sande -Fundo Nacional de Sa`lde, destinados a A¢fio: Piso da
Atenc5o Bisica em Satde e A¢io Detalhada: Aeenre Corminitdrlo de Sadde c ainda o rcpasse de I 00% (com por cento) da parcela extra an`ral a

tthiutulodeINCENTIVOFINANCEIRO^DICI0N^L-(GRATIFIC^CA0NAT^LINALnostemosdasPoifaliasn°2.488,de21deoutubrode
2011 e 3~` L7, de 7 de dezirmbro de 20220, todas do Ministcho da Sahde, ben como de Lei Federal n° 12.994` de 17 de junho de 20 L4. Oro»a nedapBfro
dado |ielaL IA3i Ordindria n° I.S38 de 16 de dez€mbro de 2021)
§ 1° 0 Somen&e farao jus ao recebimento o Tncentlvo previsto no cqpzlz do presents artigo, os Agentes Coimunitirios de Salde vinculados ao
Pprograma Satde da Familia. ACS municipal e Estadual.
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