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PAUDALHO
O trabolho está de volto

LEI NO 7í0, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2Oí3.

. lnstitui o Código Tributário Municipal de Paudalho - pE ê dá
outras Providências.

O PREFEIÍO DO MUNICíPIO DE PAUDALHO, ESTADO DE PERNAMBUCO

Faço saber que a Câmere Municipal Aprova e eu Sanciono a seguintê lei.

DrsPosrçÕES PRELTMTNARES

Art. 10 - A presente Lei, dênominado Código Tributário Municipal - CTM, institui com fundamento ne
Constituição Federal, Código Tributário Nacional, Leis Complementares e Lei Orgânica do Município, o sistema
tributário Municipal de Paudalho estabelece normas dê Direito \Tributário a ele relativas, regula e disciplina a
atividade tributária do Fisco Municipal.

LIVRO PRIMEIRO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MTJNICIPAL

TíTULO I
DOS TRIBUTOS MUNIÇIPAIS

CAPíTULO I

TRIBUTOS

Art. ? - São Tributos Municipais:
I - o lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;
ll - o lmposto sobre Transmissão "lnter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens lmóveis, por
Natureza ou Acessão FÍsica, e de Dirêitos Reais sobre lmóveis, êxceto os de Garantia, bêm como a Cessão de
Direitos à sua Aquisição;
lll - o lmposto sobre Serviços de Qualquer Naturêza;
lV - a Contribuiçáo de lluminação Públicâ;
V - a ContribuiÉo de Melhoria, decorrente de obras públicâs;
Vl - as taxas, especificadas nesta Lei, rêmuneratórias de serviços públicos, dê uso do solo e espaço aéreo ou
devidas em razão do exercíclo do poder de polícia do Município;

Art. 30 - Compete ao Executivo fixar, e reajustar periodicamente, os prêços destinados a remunêrar a utilizaÉo
de bens ê serviços públicos.

Parágrafo Único - Além do que cita o Caput, o Poder executivo deve reajustar os Serviços Públicos relativos ao
custeio de dêspesas com a prática de atos administrativos do interesse dos quê os requererem, tais como o
fornecimento de úpias de documentos, a expediÉo de certidões e alvarás, a rêalização de vistorias ê outros
congêneres.

A.l. 4" - Quando do lançâmento dos tributos municipais, d6 prdo com calerdário de lançamenlos a ser
expedido pelo Podêr Exêcutivo Municipal no mês de laneiro de cada exercÍcio fiscal, tambóm poderão ser
fixados dêscontos de até 50% (cinquênta por cênto) quando rêcolhidos integralmente.

Parágrafo Único - Quando o pagamento do tributo for objeto de parcelamênto, poderá por meio de Decrêto do
Poder Executivo Municipal, ser Íxâdo dêsconto de até 5% (cinco por cento) sobre as parcelas a vencêr.

CAPíTULO II
DO CADASTRO FISCAL

Sêção I

Das DisposiçÕes Gerais

Art. 50 - A inscrição nos cad*os Íiscâis do lvlunicípio é obrigatória e, quando não eÍetuada ou iríegularmente
efetuada pelo sujeito passivo dos lribúos às quais se refira, poderá sêr promovida ou alterâda de ofício.
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Art, 60 - Toda pessoa física ou jurídica suleita à obrigação tributária principal, deverá promover sua inscriçáo no
Cadastro Fiscâl da Pre.feitura, de acordo com as formelidades exigidas nesta Lêi ou em regulamento.

§ 1' - Far-se-á a inscrição:

I - por dêclaraÉo do contribuinte ou de seu representante, formuleda pelo interessado ou êm modelo da
repartiÉo compêtentê;
ll - de ofício.

§ 2" - Apurado a qualquer tempo a inexatidáo dos elementos declarados, proceder-se-á de ofício a alteraÉo da
anscriÉo, ap cando-se as penalidades cabíveis.
§ 3' - Servirão de base à inscriÉo os elementos constatados pelo fisco ou constantes do auto de infrâçâo além
de outros de que dispuser a Secrêtaria de Administração e Finânças.

Art. 7" - O pedido de alteraÉo ou bâixa de inscriÉo será feilo pelo contÍibuinte dentro do prazo de 30 (trinta)
dias a contar do ato que a motivou, instruídos com o último comprovante de pagamento dos tributos a que estêja
sujeitos, e somente serão defêridos após informaÉo do órgão Íiscalizador.

Parágrafo único - Ao contribuinte em débito não poderá ser concedido baixa, ficando adiado o defêrimento do
pedido até o integral pagamênto do débito. salvo se assegurado por gârantia bastante.

Art. 8o - O Cadastro Fiscal da Prefeitura compreende o conjunto dê dados cadastrais referente aos contribuintes
de todos os tributos, podendo merêcer denominaçáo e tralamento especííco, quando assim o requeira a
natureza peculiâr de cada tributo.

Seção ll
Da lnscrição no Cadastro lmobiliário

Art. 9o - A inscrição dos imóveis no Cadastro lmobiliário do Município será procedida por unidade autônome e
obrigatoriamente promovida:

| - pelo proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor;
ll - pêlo inventariante, síndico, liquidante ou su@ssor, em se tratando de espólio, massa falida ou sociedade em
liquidaçáo ou sucêssão;
lll - pelo titular da posse, ou sooedade de móvel que goze de imunidadê.
lV - de ofício, em se tratando de próprio federal, estadual, ou municipal, entidades autárquicas e de economia
mista, ou ainda quando a inscrição deixâr de sêr feita no prazo regulamentar.

Parágrafo único - Entende-se por unidade autônoma aquela que permite uma ocupaçáo ou utilização privada e
que seu acesso se faça independente das demâis ou igualmente com as demais, por meio de áreâs de acesso
ou circulação comuns a todas.

Art. í0 - As pessoas nomeadas nos incisos l, ll e lll do artigo anterior desta Lêi, são obrigadas:

l- a iníormar ao Cadastro lmobiliário qualquer alteraÉo na situaÉo do imóvel, como parcelamento,
desmembramento, remembramento, fusão, demarcaÉo, divisão. ampliaÉo, mediÉo iudicial definitiva,
reconstruÉo ou reforma ou qualquer outra ocorrência quê possa aÍetar o valor do imóvel, no prazo de 30 (trinta)
dias, constados da alteração ou da incidência:
ll - a exibir os documentos necessários à atualização cadastral, bem como a dar todas as informeções
solicitadas pelo fisco no prazo da intimação, que não será inferior a 10 (dez) dias;
lll - franquear ao agente do Íisco, devidamentê credenciado, as dependências do imóvel para vistoria Íiscal.

Art. 11 - Os responsáveis por loteamento, bem como os incoÍporadorês ficam obrigados a fomeceÍ, ao órgâo
competente da Prêfeitura, para o seu devido controle, as informaÇôes relativas aos imóveis, no que diz respeito
ao tÍtulo de propriedade, pÍojeto, situaçáo e comêrcializaçáo, conÍorme dispóe o artigo 501 dêsta Lei.
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Àrt. 12 - As pessoas jurídicls que gozeÍn de amunidade ficam obrigadas a apresentar, ao órgão competente, o
documento pertinente à venda de imóvel de sua propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da êxpediÉo
do documento.

Art. 13 - Para fins de inscrição no Cadastro
correspondente à sua frente efetiva.

lmobiliário, considera-se situado o imóvel no logradouro
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§ 1'- No caso de imóvel não construído, com dues ou mais esquinas ou com duas ou mais frêntês, será
consideredo o logradouro relativo à íiente indicada no lítulo dê propriedade ou, na felta deste, o logradouro que
confira ao imóvel maioÍ valorizaÉo.
§ 2' - No caso de imóvel construído em terreno com as características do parágrafo anterior, que possua duas
ou mais frentes, será considerado o logradouro conespondente à frêntê principal ê, na impossibilidedê de
dêterminá-la, o logradouro que confira ao imóvel maior valor.
§ 3'- No caso de terreno interno será considêrâdo o logradouro que lhe dá acesso ou, havendo mais de um
logradouro de acêsso, aquele a que heja sido atribuído maior valor.
§ 4' - No caso de terreno êncravado, será considerado o logradouro conespondente à servidão de passagêm.

Art. í4 - considera-se documento hábil, para íns de inscrição de imóvel no Cadastro lmobiliário:

| - a escritura registrada ou não;
ll - contrato de compra e vende registrado ou não;
lll - o formal de partilha registrado ou não;
lV - certidão relativa a deosões judiciais quê impliquêm transmissão do imóvel.

Art. 't5 - Considera-se possuidor de imóvel urbano, a que se refere o inciso I do ârtigo antêrior, para fins de
inscÍiÉo, aquele gue estiver no uso ê gozo do imóvel e:

| - apresentar recibo onde conste a identificaÉo do imóvel, bem como, o indício cadastral anterior;
ll - o contrato dê compra e venda, quando objeto de cêssão e este não for levado a registro.

Art. 16 - As modiÍicâçóes na titularidade de imóveis seráo averbadas mediante a exibição do título aquisitivo,
devidemente registrado.

Parágrafo único - As averbações deverão ser promovidas dentro do prazo de 90 (noventa) dias do registro, sob
pena das sançÕes previstas em lei.

Art. í7 - O cadastro imobiliário será atualizado permanentemente, sempre que se verificar quaisquer eltêrações
que modifiquêm a situeÉo enterior.

Parágrafo único - Qualquer que seja a época êm quê se promovam as altêraçóes cadastrais, essas só
produzirão efeito no êxercÍcio seguinte.

Seção lll
Da lnscrição no Cadastro Mêrcentil

Art. í8 - Todã pessoa física ou jurídica, sujeita à obrigaÉo tributária e quê venha a prestar qualquer serviço ou
atividade no município, deverá promover a inscriÉo no Cadâstro Mercantil da Prefeitura, mesmo que isenta de
tributos, de acordo com as formalidades êxigidas neste Lei, ou ainda pelos atos administrativos dê caráler
normativo a complementá-los.

PaÉgrafo Único - A pessoa iurídica deverá apresentar o contrato social e outros doqlmentos que o órgão
compêtentê municipel achar nêcêssáío para que se efetue a inscrição no Cadastro Mercantil da Prefeitura.

Art. 19 - O Cadastro Mercantil da Preíeitura é composto:
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| - do Cadastro de Atividades Econômico-Sociais, abrangendo

a) Atividades de produÉo;
b) Atividades de indústria;
c) Atividades de comércio; e
d) Atividades de prestaÉo de sêrviços;

ll - de outros cadastros não compreendidos nos itens anti
Prefeitura, com relaÉo ao poder de polícia administrativa ou à

Parágrafo único - O Poder Executivo definiráas normas relq
como os respectivos procedimentos adm nist.ativos e fiscais,
limitadas estas, quando dê cunho pecunrário. a 10 (dez) UFI
disposições dêsta Lei.

Art, 20 - A inscrição no cadastro a que se refere o artigo ant(
nos seguíntes prazos:

l- até 30 (ainta) dias após o registro dos aros constitutivos no 4
ll - antes do início da atividade, no caso de pessoa física.

Art. 21 -As declarações prestadas pelo contribuinte o, r.""ro]
dados cadastrais, não implicam sua acêitação pela Fazenda À]

independentemente de prévia ressalva ou comunicaçâo.

Parágrafo único - A inscriÉo. alteração ou retificação de oficiq

Ar!. 22 - A obrigatoriedade da inscriÉo se estende às pet
pagamento do imposto.

âÍ;,3,tJr?. 
*"t'ibuinte e obrigado a comunicar o encenamet

§ 1" - Em caso de deixar o contribuintê de recolher o imposto j

enconlrado no domicílio tributário fornecido para tributação, a
ofício.
§ 2'- A anotação de encerramento ou paralisação de ativid
venham a ser apurados posteriormente à declaraÉo do contribl
§ 30 - Os débitos apurados após o encerramento ou baixa de
câso náo se encontre o contriburnte principal da obrigaÇao tribul

rÍiores necessários a atender às exigênciâs da
orgenizaÇão dos sêus serviços.

tivas à inscrição e atualização câdastrais, assim
fixados as penalidades aplicáveis a cada cãso,

M's ou valor equivalente, observadas as dêmais

Erior promovida pelo contribuinte ou responsável,

[gáo compêtente, no caso de pessoa Jurídica;

hsável no ato da inscriÉo ou da atualização dos
[unicipal que as poderá rever a qualquer época,

I 

não exime o infrator das multas cabívêis.

lsoas 
físices ou iurídicas imunes ou isêntas do

[o ou a paratisaçao da atividade no prazo de 30

por mais de 2 (dois) anos consecutivos e não ser
inscrição e o cadastro poderão ser baixados de

Ede não extingue débitos existentes, ainda que

|Jinte ou à baixa de ofício.
ofício obêdecerão ao principio da solidâriedade,

fária, conforme o artigo 339, inciso lll.

CAPíTULio
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DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Sêção I

Do lmposto Predial

Art. 24 - O imposto sobre a propriedade prêdial e tenitorial urbana - IPTU, tem como fato gerador à propriedade,
o domínio útil ou a posse de bem imóvel por naturêza ou por acessão física, como determina a lei civil, localizado
na zona urbana do Município.

Parágrafo único - O feto gerador do imposto ocorre anualmente, no dia primeiro de janeiro.

AÉ. 25 - para os efeilos destê imposto, entende-se como zona urbana o espaço tenitonal definido em lei
municipal.
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Parágrafo Único - O imposto sobre a propriedadê predial e territorial urbana incide sobre o imóvel quê,
localizado fora da zona urbana, sêja comprovadamente utilizado como sitio de rêcreio e no qual a eventual
produÉo não se destine a comércio.

Art. 26 - Para os êfeitos deste imposto, considera-se zona urbana toda a árêa em que existem melhoramentos
exêcutados ou mantidos pelo Poder Público, indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes:

| - mêio-Ílo ou calçamento, com canalizâção de águas pluviais;
ll - abastecimento de água;
lll - sistema de esgotos sânitários;
lV - rede de iluminaÉo públicã, com ou sem postêamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária, a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel considerado;
Vl - posto de saúde, a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel considerado.

Àft. 27 - Ainda que localizadas fora da zona urbana do Município. segundo definida pelo artigo anterior,
considerar-seéo urbanas, para os efeitos deste imposto, as áreas urbanizáveis e as de expansão urbana,
destinadas à habitaÉo, inclusive residências de rêcrêio, à indústria ou ao comércio, a seguir enumeradas:
| - as árêas pertencentes a parcelamentos de solo regularizados pela Administração Municipal, mesmo que
executados irregulârmênte;
ll - as áreas pertencêntes a loteamentos aprovados, nos termos dâ legislação pertinentêi
lll - as áreas dos conjuntos habitacionais, aprovados e executados nos têrmos da legislaÉo pertinente;
lV - as árêas com uso ou ediíicaÉo aprovada de acordo com a legislação uóanísticâ de parcelamento, uso ê
ocupaÇâo do solo e de edificaçõês.

Art. 28 - A incidência do imposto indêpende, sem preiuÍzo das cominaÇões cabíveis:

| - da legitimidade dos títulos dê aquisiÉo da propriedadê, do domínio útil da possê, a qualquer título, do bem
imóvel;
ll - do resultedo financeiro da exploraÉo econômica do bem imóvel,
lll - do cumprimento de quaisquer exigênoas legais, rêgulementares ou adminislrativas relativas ao imóvel.

Art, 29 - O imposto constitui ônus que acompanha o imóvel em todos os casos de transferências de propriedade
ou de direitos reais a ele rêlativos.

Art. 30 - Para os efeitos deste imposto, considera-sê construído todo imóvel no qual exista ediÍicação que possa
servir para habitaÉo ou para o exercício de quaisquer atividades.

Art. 3í - A incidência, sem prêJuízo das cominações cabíveis, indêpênde do cumprimento de quaisquer
exigências legais, regulamentares ou administrativas.

Art. 32 - O imposto não incide:

I - nas hiÉtesês de imunidade prevista na ConstituiÉo Fêderal, observada, sendo o caso, o disposto em lei
complementaí;
ll - sobre os imóveis, ou parte destes, considêrados como não construídos, pare os êfêitos da incidência do
imposto têrítoriel urbano.

Sêção ll
Do Sujêito Passivo

Art. 33 - Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, do bem
imóvel.

§ 1o - Serão considerados sujeitos passivos da obrigaÇao
titulares de direito real sobre o imóvel e fideicomissário.
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Seção lll
Da Base de Cálculo ê das Alíquotas

Art. 35- A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, excluído o valor dos bens móveis nêle mantidos,
êm caráter permenente ou tempoÍário, para efeito de utilizaçáo, exploração, âformoseamento ôu comodidade.

Parágrafo único - Considera-se, para eÍeito de úlculo do imposto:

| - no caso de têrrenos náo edificados, em construÉo, em demoliÉo ou em ruínas, o valor venal do solo;
ll - no caso de terrenos em construção com parte de ediÍicâção habitada, o valor venal do solo e o da ediÍicação
utilizada, considerados em conjuntos;
lll - nos demais casos, o valor venal do solo ê o da ediflcaÉo, considerados em conjunto.

Art, 36- O imposto será calculado mediante a apliceÉo, sobre o vâlor venal dos imóveis rêspectivos, das
seguintes alíquotas:

| - em relaçáo a imóveis não edificados 2016 (dois por cento)
ll - em relação a imóveis edificados, de ecordo com a seguinte tabela:

VALOR VENAL

Aré R$ 4.000 00
Acima dê R$ 4.000 00 até R$ 20.000 UU

Acimâ de R$ 20.000 00 até R$ 45.000 30
Acima de R$ 45.000,00 até R$ 60.000 00
Acima de R$ 60.000 00 1 ,400/o

§ 1'- Os imóveis situados em vias com asfâlto e calçamento e que não possuam muro e passeio público sofrerá
um acréscimo de 20% (vinte por cento) na alíquota aplicada.

§ 20 - Tratando-se de imóvêl rêsidencial cuja árêa não ediÍicada seja superior a 20 (vinte) vêzes a área edificeda,
aplicar-se-á, sobre seu valor venal, a alÍquota correspondente, acrescida de 50% (cinquenta por cento).

§ 30 - Os imóveis situados em árêa incluída no Plano Diretor que não estejam êdiÍic€dos, sejam subutilizados ou
não utilizados, pagarão alíquotas progressrvas na base de 0,570 (meio por cento) até o limite de 15% (quinzê por
cento) ao ano até que seia promovído seu adequado aproveitêmento.

Art. 37- A avalieção dos imóveis, para êfeito de apuraÉo do valor venal, será fixada pela Planta Genérica de
Valores lmobiliários ê pela Tabela de Preço de Construção, revistas pêriodicamente quando necêssário pelo
Poder Êxecutivo.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese a avaliação judicial prevalecerá sobre a avaliaÉo administrativa

Art. 38- A avaliação para fins de lânçamento do imposto poderá tomar por base os seguintês elementos

I - quanto ao teneno:

a) árêa, dimensões, localizaÉo, acldentes geográficos e outras característ
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ALiQUOTAS
RESIDENCIAL NÂO RESIDENCIAL

0,9% 1 ,OYo
1 ,Oo/o 1 ,100/o
1,1iYo 1 ,200/o
1 ,21o/o 1,30%
1 ,30Yo

§ 20 - Será considerado ainda sujeito passivo aquele que estiver na posse do imóvel, seja cessionário, posseiro,
comodatário, inquilino ou ocupante a qualquer título.

Art. 34 - Quando o adquirente de posse, domínio útil ou propriedade de bem imóvel ;á lançado for pessoa imune
ou isenta, vencerão antecipadamente as pÍestações vincêndas relativas ao imposto, respondendo o alienante
ressalvado o disposto do item Vll do ârtigo 49
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b) serviços públicos ou de utilidade pública êxistente na via ou logradouros;c) índice de valorizaÉo do logradouro, tendo em vista o preço dé veriÍcado nas últimas transações de
compra e venda;

d) quaisquer outros dados informattvos obtidos pela repartição competentê.

ll - quanto âo prédio:

a) - padrão ou tipo de construção;
b) - área de construÉo;
c) - valor unitário do metro quãdrado;
d) - estedo de conserveÉo:
e) -quaisquer outros dados informativos obtidos pela repartiÉo compelente.

§ 1'- Quando a área total do imóvel for represêntade por número que contenha fraÉo dê metro quedrado, será
feito o anedondamento desprezando-sê a fração.
§ 20 - Para efeito de imposto, considera-se não construído o teneno cujâ área ultrapesse 5 (cinco) vezes a
ocupação pela construção-
§ 30 - Para efeito deste artigo considera-se rmóvel sem edific€ção, o terreno e o solo sem benfeitoria ou
edificaÉo, assim entendêndo também que o contenha:

| - Construçáo provisória que possa ser removida sem dêstruição ou altêreçáo;
ll - ConstruÉo em andamento ou paralisada;
lll - Construção interditada, condenada, em ruínas, ou demoliçáo.

Art. 39- O Prefeito do Município podêrá constituir uma comissáo de Avaliação, composta de até os(cinco)
membros, sob a presidência do SecÍetário de Finanças, com a finalidade de rever e atualizar os valorês venais
dos lmóveis, obsêrvado o disposto no artigo antêrior, em ÍunÉo dos equipâmêntos urbanos e as melhorias
decorrentes de obras públicas recebidas pela área ondê se localiza os imóveis. bem como os preços correntes
do mercedo.

§ 10 - As campanhas serão regulamentadas sêmpre por Decreto do Poder Executivo Municipal e no mesmo
serão especiÍicados os prêmios. Ficando estabelecido, que aos sorteios concorrerão, o titular do domínio útil ou
o possuidor a qualquer título do bem imóvel ou se for o caso o inquilino, se este em q

N. Rdul 8andeltrJ, 21, Centro, tuudallD - PE / CEP : 55.825000

Tel: 81 36:16.1 1 fi I CNPI:, 1.@7.§lM1 -U
www.pa u da I l?p..pe.g w.br

. por íorma

§ ío - A Comissão de Avaliação apresentará as atualizações de Valores lmobiliários periodicamente, visando a
sua vigência para o exercício seguinte condicionada à aprovação por ato do prefeito.

§ 2" - Quando não for objeto da atualizaÉo prevista no caput deste artigo, os valores venais dos imóveis serâo
obrigatoriamente atualizados pelo Poder Executivo, com base nos índices oflciais dê coneÉo monetária,
indicados pelo IPCA - lndice de Preço ao Consumidor Amplo, ou outro indicâdor que venha porvenlura a
substituí-lo.
§ 30 - Caso se.ia detectado que o nível de locÀhzaçáo para tenenos ou construÉo estêja lançado abaixo do valor
real da área revisada pelo órgão competente, podêrá sêr corigido os valores a qualquer tempo, ainda que seja
no mesmo exercício.

Art. 40- O Executivo Municipal poderá estabelecer, por Decreto, meios de valência para efeito de reduçáo de
valores constantes da tabela de prêços de construçáo, tendo em vista o tempo de edificação do imóvel.

Parágrefo único - A redução de valores prevista neste ârtigo aplicar-se-á apenâs aos imóveis rêsidenciais.

Art.41- O valor do imóvel é dêterminado nas seguintes hipóteses:

| - quando sê tratar de imóvel não êdiÍicâdo, pela planta de valores de terenos;
ll - quando se tratar dê imóvel edificâdo pela planta de valores de tenenos e tabêle de preços de construçáo.

Art. 42- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado â promover campânhas promocionais de
motivação e incentivo ao rêcolhimênto da Divida Ativa do lmposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.



de instrumento @ntrâtual ou não tenha efetuado o pagamento do tributo coÍTespondente ao exercício
especificado e ao pagamento integral (todos os êxercício inscritos) da dívida ativa oriunda do lpTU.
§-2j . Os incentivos de que trata o parágrafo 10, para a dívida ativa cÕm pagamênto a vistâ poderão ser até de
100% (cem por cento) de desconto sobre a mrreÉo monetária, juros de morã e multa pare o pagâmento intêgral
de todo o débito.
§ 30 - Os bens a serem sorteados deverão intêgrar o patrimônio públim do Município e, para ocorrer às
despesas, seráo utilizadas as dotaçôes próprias constantes do orçamento municipal.
§ 40; Os incentivos de que trata o parágrafo 20, por se tratar de matéria financeira deverão ser apreciados e
autorizados pelo Lêgislativo Municipal através de Projeto êxpedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 50 - 

-Os 
bens de que trata o parágrafo 3", por já estarem com dotaÇões garantidas na dotação orçâmentária,

fica o Chefe do Podêr Executivo Municipal autorizado a promover as campanhas de motivação por Decreto.

Art. 43- Aplicar-sê-á o critério de arbilramento para apuração do valor venal quando:

| - o contribuinte impedir o levantamento dos elêmêntos necessários à ÍixaÉo do valor do imóvêl;
ll - o predio se encontrar Íechado.

Prefeitura do
PAUDALHO
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Sêção lV
Do Lançamento

Art' 44 ' O lançamento do imposto será anual e distinto, um para cade imóvel ou unidade imobiliária
independente, ainda que contíguo, levando-se em conta sua situação à épocâ da ocorrência do fato gêrador, e
se regerá pêla lei então vigente ainda que, posteriormentê revogada.

Art. 45 - O lançamento do imposto será feito em nome do titular sob o qual estiver o imóvel cadastrado nâ
repartição.

§ 1" - No caso de condomínio indiviso em nome de todos, alguns ou um só dos condôminos, pelo valor total do
kibuto.
§ 2'- No câso de condomínio diviso, em nome de cada condômino na proporçáo de sua parte, pelo ônus do
tributo.
§ 30 - No câso de compromisso dê compra e vende êm nome do proprietário vendedor ou do compromissário
comprador, a criténo da administraÇáo.
§ 40 - No ceso de imóvel incluído em inventário em nome do espólio e feita a partilha, em nome do su@ssor.
§ 50 - No caso de imóvêl objeto de enfiteuse, usuíÍuto ou fideicomisso, respectivamente, em nome do enfiteuta,
do usufrutuário ou do fideicomissário, sem prejuízo da responsabilidâdê solidária do possuidor indireto.
§ 60 - No caso de imóvel pertencente à mâssa falida ou em sociedade em liquidaÉo, êm nome dos mesmos.
§ 7' - Não sendo conhecido o proprietário ou sem identiÍicação do contribuinte, êm nome de quem esteja em uso
e gozo do imóvel.
§ 80 - O lançamento do imposto náo implica reconhecimênto de legalidade da propriedade, do domínio útil ou
posse do bem imóvel.

Sêção V
Do Pagamento

Art. 46 - O recolhimento do imposto sobre a propriêdade predial e territorial urbana - IPTU, sêrá efetuado na
Tesouraria da Prefeitura, rêde bancária ou em outros postos de rocebimentos autorizados, por mêio de
Documento de Arrecadaçáo Municipal - DAM.

Art, 47 - O imposto sorá pago de uma só vez ou parceladamênte, na forma e prazos definidos em regulamento,
anualmente.

§ ío - Ao contribuintê quê optâr pelo pagamento em cota única, até a data do vêncimento, podêrá ser concêdido
pelo Poder Executivo um desconto de ate 50% (cinquenta por cênto).
§ 2' - O pagamento das parcêlâs vincendas só poderá ser efetuado após o pagamento das
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Art. 48 - Fica isento do imposto o bem imóvel

Seção Vl
Das lsenções e Reduçõês

a) Pertencente a particular, quando cedido gratuitamentê, em sua totalidede, para uso exclusivo da
União, dos Estados, de Distrito Fedêral ou Município ou de suas autarquias;

b) Pertencênte aos templos religiosos de qualquer culto;

c) Pertêncêntê aos partidos polÍticos e instituigoes da educação ou assistência social, obsêrvado os
requisitos estabelecidos em lei;

d) Pertencênte a sociedade civil sem fins lucrativos, destinedo ao exercício dê atividadês culturais,
recreativas ou êsportivas comprovadas;

e) Declarados dê utilidade pública para fins de desapropriação, a partir da parcela correspondente ao
pêríodo de anecâdação do imposto êm que ocorrer a emissão de possê ou a ocupação afetiva pêlo
poder expropriante;

f) Pertencênte a partiqrlarês, cuia renda familiar seja inferior a 1 (um) salário mÍnimo, destinado
exclusivamente a residência de seu proprietário, e que outro não possua, construído ou não, nem
seu cônjuge, filho menor ou maioÍ inválido;

g) Pertencentê a servidor público do município de Paudalho, ativo ou inativo, dos poderes Executivo e
Legislativo, que lhe sirva exclusivamênte de residência e que outro não possua no Município, nem
seu conjuge, filho mênor ou maior inválido;

h) Pertencênte à (o) viúva (o) de sêrvidor público municipel, dos Poderes Executivo e Lêgistativo,
enquanto neste estado civil e ainda, ao Íilho menor ou maior inválido, rêlativamentê ao prédio que
lhe sirva exclusivamente de residênoâ e desde que outro não possua no Município;

§ ío - O disposto neste artigo não exclu atribuiçáo que tiverem as entidades nele referidas, da condição dê
responsáveis pelos tributos que lhes caibam reter na Íonte, a nâo dispensa da prática de atos assecuratórios
do cumprimento das obrigaçóes tributárias por terceiros.

§ 20 - As entidadês rêferidas neste artigo êstão su,eitas ao pagamento de taxas, de contribuição de melhoria,
ressalvadas as exceçóes prêvistas êm lei.

§ 30 -A instruçáo de isenções associar-se-á, sempre, em razóes de ordem pública ou dê interesses do
Município e não poderá ser favor ou privilégio.

§ 40 - As isenÉês serão reconhecidas por ato do Prêfêito do Município, ou pelo Secretário de Finançâs, por
delegação sêmpre a requerimento do interessado e revistas anualmente, êxôetuando-se aquelas concedidas
por prazo determinado.

§ 50 - A isençáo será obrigatoriamente cancelada quando;

a) Veriícada e inobservância dos requisitos exlgidos para a sua concessão;
b) Desaparecerem os motivos ê circunstâncias que a motivaram.

AÉ.49 - O pedido de isenÉo deve ser instruído com os seguintes documentos

a) - título de propriedade ou posse;
b) - estatutos sociais;
c) - ópia de lêi que reconhece a utilidade pública;
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d) - certidão_ fornecida pelo Cartório de Registro de lmóveis do Município, comprovando a propriedade
dê um único imóvel.

Seção Vll
Das lnfraçõês ê Penalidades

Seção I
Do Fato Gerador e da lncidência

Art. 51 - O lmposto sobrê e Transmissão "lnter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Onêroso, de Eens lmóveis, por
naturcza ou acessão física, e de Direitos Reais sobrê lmóveis, exceto os de Garantia, bem como Cessão de
Direitos e sua Aquisição - lTBl, tem como fato gerador:

I - a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por áo oneroso:

a) da propriedadê ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por ecessão Íísice, mnformê
definido no Código Civil;
b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

ll - a cêssão onêrosa de dirêitos relativos às transmissões referidas nas alíneas do inciso ldeste artigo.

Parágrafo único - O imposto refêre-se a atos e contralos relativos a imóveis situados no territóÍio do Município

Art. 52 - O imposto incide sobrê as sêguintes mutaÇões patrimoniais:

| - a compra e a venda, pura ou condicional, de imóvêis e de alos êquivalêntêS;
ll - os compromissos ou promessas de compra e venda de imóveis, sem cláusulas de arrependimento, ou a
cessão de direitos dêle decorrentes;
lll -o uso. o usufruto e a habitaçao;
lV - a dação em pagamento;
V - a permuta de bens imóveis e direitos e eles Íelativos;
Vl - a anematação e a remiÉo;
Vll - o mandato em cause própria e seus substabelecimentos, quando estes conÍigurem transâÉo ê o
instrumento conlenha os requisitos essenciais à compre e ã vendâ;
Vlll - a adjudicação, quando não deconente de sucessão hereditária;
lX - a cessão de dirêitos do anematante ou adjudicatário, dêpois de assinado o auto de enematação ou
adiudicação;
x - incorporaçáo ao patrlmônio de pessoa iurídica, ressalvados os c.rsos previstos nos incisos l, ll e lll do ertigo
53;
Xl - transíêrência do patrimônío de pêssoa ,urídica para o de qualquer um de seus sócios, acionistas ou

Art. 50 - Constituem infrações passíveis de multa:

I - de 100(cem) UFM'S, quando não for promovida a inscriÉo do imóvêl ou sua alteração na forma e nos prazos
dêterminados;
ll - de 100(cem) UFM's, quando houver erro, omissão dolosa, bem como falsidade nas informaçôes que possam
alterar a base de úlculo do imposto.

Parágrafo Único - O atraso no pagamento implicará automaticamente em multa de 1Oo/6(dez) sobre o valor do
imposto devido, mais 1% (um por cento) de juros de mora ao mês.

CAPíTULO IV
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVO§" A QUALQUER TíTULO, POR ATO ONEROSO, DE

BENS IMÓVEIS

respectivos sucessores;
Xll - tornas ou reposições que oconam:
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a) nas partilhas êfêtuadas em vrrtude de dissolução da sociedade conjugal ou mortê, quando o cônjuge
ou herdeiros receberem, dos imóveis situados no Município, quota-parte cuio valor seja maior do que o
da parcela que lhes caberiam na totalidade desses imóveis;
b) nas divisões para extinÉo de condomínio de imóvel, quando for recebida, por qualquer condômino,
quota-parte material, cuio valor sela maior do que o de sue quota-parte finâl;

Xlll - instituição, transmissão e caducidade de fideicomisso;
XIV - enfiteuse e subenfiteuse;
XV - sub-rogação na cláusula dê inalienabilidade;
XVI -concessão real de uso;
XVll -cessáo de dirêitos de usúruto;
XVlll -cêssão de direitos do anematante ou adludicânte;
XIX - cessão de promessa de venda ou cessão de promêssa de cessão;
XX - acessão físice, quendo houver pagamento de indenização;
XXI - cessão dê direitos sobre permuta de bens imóveis;
XXll -qualquer ato.iudicial ou extrajudicial "inter-vivos", não especiÍicado nos incisos anleriorês, que importe ou
resolva em transmissão, a título oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acêssão físicâ, ou de direitos
sobre imóveis (êxceto os de garantia), bem como a cessão de direitos relativos aos mêncionados atos;
Xxlll - lançamento êm êxcesso, na partilha em dissoluÉo de sociêdade conjugal, a título dê indenizaÉo ou
pagâmento de despesa;
XXIV -cessáo de dirêitos de opção de venda, desde que o optante tênha direito à diferença de preço e não
simplesmente a comissão;
XXV {rarsferência, ainde que por desistência ou renúncia, de direito e dê ação a herança em cujo monte existe
bens imóveis situados no Município;
XXVI - transíerência, ainda que por desistência ou renúncia, de direito e de aÉo a legado de bem imóvel situedo
no Município;
XXVII - transferência de direitos sobre construção em teÍreno alheio, ainda que fêita ao proprietário do solo;
XXVlll - todos os dêmais atos e contratos onerosos, translativos da propÍiedade ou do domÍnio útil de bens
imóveis, por natureza ou por acêssão Íísica, ou dos direitos sobre imóveis.

Art. 53 - O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos, quando:

| - reâlizada para incorporaÉo ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
ll - em decorrência de sua desincorporaÉo do patrimônio da pessoa jurídica a que íoram conferidos, retomarem
aos mesmos alienantês;
lll - decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinÉo de pessoa jurídica;
lV - este voltar ao domínio do antigo proprietário por Íorça de retrovenda, retrocessão ou pac{o de melhor
comprador.

Art. 54 - Nâo sê aplicâ o disposto nos incisos I ê ll do artigo 53, quando â atividade preponderante do adquirente
for a compra e venda desses bens e direitos, a sua locaÉo ou arÍendamento mercantil.

§ 10 - Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de 50016 (cinqúenta por cento) da
receita operacional da pessoa jurÍdica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores à aquisição, decorrer de
transações mencionadas no "câput" desle artigo.
§ 2" - Se a pessoa jurídica adquirêntê iniciar suas atividadês após a aquisiÉo, ou mênos dê 2 (dois) anos anles
dela, apurar-se-á a preponderância, levando-se em conta os 3 (kês) primêiros anos seguintes à data da
aquisiçáo.
§ 3'- A inexistência da prepondêrância de que trata o §1'deste artigo sêrá demonstrada pelo interessado,
quando da aprêsentação da "SolicitaÉo de Avaliação para Lançamento do lTBl-lV', sujeitando-se a posterior
verificaÉo fiscal.

SEçÃO I
DO SUJEITO PASSIVO
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| - o adquirente ou cessionário do bem ou direito;
ll - na permuta, cada um dos permutantes.

Seção lV
Da Base dê Cálculo

Art. 57 - A base dê caldrlo do imposto é o valor dos bens ou direitos transmitidos cedidos ou pêrmutados, no
momento da transmissão, cêssáo ou peímuta.

§ 1o - O valor será detêrminado pela administraÉo fazendária, através ce avaliaÉo com base nos elementos
aferidos no mercado imobiliário e será formulada, através de Decreto do execulivo Municipal, uma tâbela de
avaliaÉo com base em padróes rêais de mercado, e em informaÉes cc,nstantes do Cadastro lmobil:ário ê
ainda, levar-se-á em conta o valor declarado pelo sujeito pessivo, desde que um dêstes últimos for a maior.

§ 2' - Na ârrêmatâÉo ou leilão e na adjudicâÉo de bens imóveis, a base de cálculo será o valor estabelecido
pela avaliaÉo judicial ou administrativa, ou o preço pago, se maior.
§ 3o - Nas tornas ou reposiçóes, a base de cálculo será o valoÍ da cota- f,arte que excêder a fiação ideal.

§ 40 - Na instituição de fideicomisso, â basê de cálculo será o do valor do negócio jurídico ou 70% (setênta por
cento) do valor real do bem imóvêl ou do direito transmitido, se maior.
§ 5'- Nas rendas êxpressamente constituidas sobre imóveis, a base de cálôulo sêÍá o valor do negócio ou 30%
(trinta por cento) do valor real do bem imóvel, se maior.
§ 6o - Na concessâo real do uso, a base de cálculo será o valor do neg(icio jurídico ou 400/0 (quarênta por cento)
do valor real do bem imóvel, se maior.

§ 70 - No câso da cessão de direitos dê usufÍuto, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 70olo

(setenta por cento) do valor real do bem imóvel, se maior.

§ 8" - No caso da a@ssão físic€, a base de úlculo será o valor da iTdenização ou o valff real da fiação ou
acréscimo transmitido, sê maior.
§ 90 - Quando à fixaçáo do valor real do bem lmóvel ou do dirêito transmitido tiver por base o valor da lerra-nua
estabelecido pelo órgão federal competente, poderá o Município atualizZr-lo monetariamente.
§ 10 - A impugnaçáo do vâlor Ílxado como bâse de cálculo do lmposto será endereçada à repartigáo municipal
que êfetuar o cálculo, acompanhada de laudo técnico de avaliação do imóvêl ou do direito transmitido.
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Art. 55 - Contribuinte do lmposto sobre a Transmissão "lnter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de
Bens lmóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre lmóveis, excêto os de Garantia, bem
como Cessão de Direitos a sua Aquisiçáo - lTBl é:

| - na transmissão de bens ou de direitos, o adquirente ou o transmitent€, do bem ou do dirêito transmitido;
ll - na cessão de bens ou de dirêitos, o cessionário ou o cedentê do ben ou do direito cêdido;
lll - na pêrmuta de bens ou de direitos, qualquer um dos permutantes dc bem ou do direito permutado.

sEçÃo üt
DA SOLIDARIEDAOE TRIBUTÁRN

Art, 56 - Por terem interesse comum na situação que constitui o Íato gerador do lmposto sobre a Transmissão
"lnter Mvos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens lmóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos
Reais sobrê lmóveis, excêto os de Garantia bem como Cessão de Direitos a sua Aquisiçáo - lTBl ou por
estarem expressamente designados, sáo pessoalmente solidários pêlo pâgamento do imposto:

| - na transmissão de bens ou de direitos, o adqurÍente, em relaÉo ao transmitenle do bem ou do direito
transmitido;
ll - na transmissão de bêns ou de direitos, c transmitente, êm relação ao adquirente do bem ou do dirêito
trânsmitido;
lll - na cessão de bens ou de direitos, o cessionário, em relaÉo ao cedênte do bêm ou do direito cedido;
lV - na cessão de bens ou de direitos, o cedente, em relação ao cessionário do bem ou do direito cedido;
V - na permuta de bens ou de direitos, o permutantê, em relação ao outro permutante do bêm ou do direito
permutado:
Vl - os tabeliáes, escrivães e demais serventuários de ofício, relativanrente aos atos por eles ou perante eles
praticados em razão do seu oficio, ou pelas omissões de que íorem resl:onsávers. E contribuinte do imposto:
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I - zoneamento urbano;
ll - características da região, do teneno e da mnstruÉo;
lll - valorês aÍeridos no mercado imobiliário,
lV - outros dados irúormativos têÕnicamente reconhêcidos

Parágrafo Unico - Nas tomas ou reposições verific€das êm partilhas o.r divisôês, o valor da partê êxcedenle da
meação ou quinháo, ou parte ideal consistente em móveis.

Sêção V
Das Aliquotas

AÉ. 59 - As alíquotas do lTBl sáo as seguintes, tomandG.se poí bêsê o valor, avaliado ou declarado, do imóvêl
ou direito transmitido ou cêdido:

I - nas trânsmissões compreendidas no Sistêma Finenceiro de Habitaçãc, a que se reÍere à Lei Fêdêrâl no 4.380,
de 21 de agosto dê 1964:

a) Sobrê o valor da parte flnanciada: 0,5 oá (cinco décimos pc,r cento):
b) sobre o valor da parte não financiada, cobrar conforme cita o inciso lV deste câput.

ll - nes transmissÕes de gleba rural de área náo excedente a 10 (dez) hectârês, que se destine ao cultivo do solo
pêlo adquirênte e sua femÍlia, resultante de assentamento promovido p{rlos podêres públims e que outro imóvel
rural não possua no Município - 0,50/6 (cinco décimo por cento);
lll - nas transmissões de imóveis locâlizados nos projetos rurais êspêciais no Município, resultado de
titularizaÉo junto a órgãos federais, estaduais ou municipais quê promovam projetos de assentamentos rurais ê
que esteja incluído na categoíia de médio produtor - 1,0% (um por cento;
lV - Nas demais trânsmissões - 30Á (úês por cento).

Seçâo Vl
Do Lançamento e do Rêcolhimênto

Art. 60 - O lançamento do lmposto sobre a Transmissão "lnter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de
Bens lmóveis, por natureza ou acessão fisica, e de Direitos Reais sob,rê lmóveis, êxceto os de Garantia, bem
como Cessão de Dirêitos a sua Aquisiçâo o lTBl dev6rá ter em conta a situaÉo íática dos bens ou dos direitos
transmitidos, cedidos ou pêrmutâdos, no momento da transmissão, da o-.ssão ou da permuta.

Art.61 - O lânçâmento sêrá efetuado lêvando-sê em conta o valor dos b,ens ou dos direitos transmitidos, cedidos
ou permutados, no momento da transmissão, da cêssáo ou da permuta, determinado pela adminrstração
Íazendátia, através de avaliaçáo com base nos elementos aÍeridos no mercado imobiliário ou constantes do
Cadastro lmobiliário ou no valor declaíado pelo sujeito passivo, se um destês últimos for maior.

Art. 62 - O lmposto sobre a Transmissão "lnter Vivos", a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens lmóvêis, por
natureza ou acessão física, e de Direilos Reais sobre lmóveis, exceto os de Garantia, bem como Cessão de
Direitos a sua AquisiÉo o lTBl será recolhrdo, da seguinte forma:

a) da data da lavratura do instrumento reíerido no inciso l, quanlo realizada íora do MunicÍpio;
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§ '11 - O su1eito passivo, antes da lavratura da escritura ôu do inslrumento que servir dê base à transmissão, é
obrigado a apresentar ao órgão Íazendário a "Solicitaçao de Avaliaçãc para Lançamento do lTBl", cujo modelo
será instituído por ato do Secretário, responsável pela área fazêndária.

Art. 58 - Na avaliaÉo do imóvel serão considerados, dentre outros, os sêguintes elementos:

| - até a data de lavratura do instrumento que servir de base à transmiÉisão, à cessâo ou à pêrmuta de bens ou
de direitos transmitidos, cedidos ou permutados, quando realizada no Município;
ll - no prazo de 15 (quinze) dias:
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b) da data dâ assinatura, pelo agênte financeiro, de instruÍtento da hipoteca, quendo se tretar de
transmissão, cessão ou permutas financiadas pelo Sistêma F inanceiro de Habitaçáo - SFH;

c) da arrematação, da adjudicaÉo ou da remição, antes da assiinatura da respêctiva carta e mesmo que
essa não seja eÍreída;

lll - nas transmissões rêalizâdas por termo iudicial, em virtude de senterça judicial, o imposto será pago dentro
de 10 (dez) dias, contados da sentença quê houveÍ homologado sem cálculo.

Parágrafo único - Caso oferecidos êmbargos, relativêmente às hipóteses referidas na alínea "C', do inciso ll,
deste artigo, o imposto será pâgo dentro dê 10 (dez) dias, contados da s;enlsnça que os rejeitou.

Art. 63 - Sempre que julgar nêcessário. â coneta administração do tributo, o órgãô Íazendário competente
poderá notificâr o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, cotltados da data de cientificaçáo, prêstar
declarações sobre a transmissão, a cessão ou a permuta de bens ou de dirêitos transmit,dos. cedidos ou
permutados, com base nas quais poderá ser lanÇado o imposto.

Art. 64 - O lmposto sobre a Transmissão "lnter Vivos", a Qualquer Titulo, por Ato Oneroso, de Bens lmóveis, por
natureza ou acessâo física, e dê Direitos Reais sobre lmóveis, exceto os de Garantia, bem como Cessão de
Direitos a sua AquisiÉo o lTBl será lanÇado em nome de qualquer das partes, da operação tributada, que
solicilar o lançamento, ao órgão competente, ou for identiÍlcada, pela autoridade administrativa, como sujeito
passivo ou solidário do imposto.

Art. 65 - A guia parâ pagamento do lmposto será emitida pelo órgão mur-liclpal competente.

Sêção Vll
Das Obrigações dos Notários e Oficiais de Registros de lmóveis e seus prepostos

Art. 66 - Os escrivães, tabeliãês, oÍiciais de notas, de registro de imóveis ê dê registro de títulos e doormentos e
queisquer outros serventuários da iustiça, quando de prática de atos quê importem transmissão de bens imóveis
ou de direitos a eles Íelativos, bem como suas cessões, exigirão que os interessados apresenlem o comprovante
original do pagamento do imposto, o qual será transcrilo em seu inleiro tgor no instrumento respectivo.

Art. 67 - Os escrivães, tabêliáes, oficiais de notas. de registro de imóveis e dê íêgistro de títulos e documentos
ficam obrigados a facilitar a fiscalização da Fazenda Pública Municipal, êxame, em cartório, dos livros, registros
ê outros documentos e a lhe fornecer, quando solicrtadas, certidóes de atos que íoram lavrados, transcritos,
averbados ou inscritos e concementês e imóveis ou direitos a êlês relativos.

Art. 68 - Os escrivães, tabeliãês, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de títulos ê documentos
ficâm obrigados a, no prazo máximo de 15 (quinzê) dias do mês subse.quente à prática do ato de transmissão,
comunicar à Prefeitura os seus seguintes elementos constitutivos:

| - o imóvel, bem como o vâlor, objeto da transmlssão;
ll - o nome e o endêreço do trânsmitente e do adquirente;
Ill - o valor do imposto, a data de pagemento e a instituiÉo arrecadadora;
lV - cópia dâ rêspectiva guia de recolhimento;
V - outras informações que julgar necessárias.

Seção Vlll
Das Disposiçõês Gerais

Art. 69 - Nas transações em que figurârem como adquirentes ou cessionários, pêssoas imunes ou isentas, ou
em cãsos de não incidência, a comprovaÉo do pagamento do imoosto será substituída por declaraçáo,
êxpedida pelo órgão gestor do tributo.

Art. 70 - Na aquisição de terreno ou fraÉo ideal dê tenêno bem ccmo na cessáo dos rêspectivos direitos,
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I - a aquisiÉo de bem imóvel para residência própria feita por servidor público municipal, que outro imóvel não
possua e desde que outro náo possua o conjugue, o filho menor ou maior inválido;
ll - as transmissões do domínio útil, por regime de aforamênto, das áreas da União e do Estado incluídas no
plano Diretor de Desenvolvimento do Município:

§ 10 - Para os eÍeitos dêste artigo, as partês interessâdas apresentarão provâs de seu enquadramento na
respectiva situação.
§ 20 - Elidirá a concessão do benefíoo a que se reÍeÍe o inciso l, deste artigo, a circunstância de sêr o servidor
ou seu cônjuge proprietário ou titular de direitos sobre outro imóvel residencial, a não ser que:

| - em caráter irrevogável e irretretável, o imóvel tenha sido promêtido en venda ou acessão;
ll - o imóvel seja possuído em regimê dê condomínio.

§ 3o - O disposto no inciso I do parágrafo anterior dependerá de prova do pagamento integrel do preço da
promesse ou da cessão.

Sêção X
Das lnfraçóes e Penalidades

Aft.72 - O adquirente de imóvel ou direito que não apresentar o seu lítulo à repartiÉo fiscâlizadoía, no prazo
legal, fica sujerto à multa equivalente a 50% (cinquenta por cênto) da Unidede Fiscal do Município.

Art. 73 - O não pâgamento do imposto nos prazos Íixados nesta Lei sLúeita o infrator à multa correspondente a
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imposto devido, indêpendenlemente dos acréscimos moratórios e da
âtualização moratória.

Parágrafo único - lgual pênalidadê será aplicada aos serventuários que não cumprirem o previsto no artigo 66
dêsta Lêi.

Art. 74 - A omissão ou a inexatidão fraudulenta de declaraÉo relativa a elementos que possam influir no cálculo
do imposto sujeitarão o contribuinte à multa de 1000Á (cem por cento) sobre o valor do impostô sonegado,
atualizado monetariamente.

ParágraÍo único - lgual multa será aplicada a qualquer pêssoa quê intêrvenha no negócio .iurídico ou na
declaraçáo e seiâ conivente ou auxiliar na inêxatidáo ou na omissão praticada.

CAPíTULO V
DO li,lPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA

Seção I

Do Fato Gerador e da lncidência

Art. 75 - O lmposto Sobre Serviços de Oualquêr Natureza - ISSQN, tem como fato gerador à prestâção, por
pêssoa fÍsicâ ou jurÍdicâ, com ou sem estabelecimento Íixo, de serviç,Js de qualquer natureza, e incide ainda
sobre os serviços prêstados mediante a utilizaçáo de bens e sêrviçcs públicos explorados economicamente
mediante autonzação, permissão ou concessão, com o pagamento de târiÍa, preço ou pedágio pelo usuário Íinal
do serviço, não compreend
seguinte lista de serviços:

ido no artigo 155, ll, da Constituição da República F a do Brasil, definidos na

preexistência do refêrido contrato, inclusive através de outros documentos, a critério do Fisco Municipal, sob
pena dê sêr exigido o imposto sobÍe o imóvê|, incluída a construção e/ou benfeitoria, no estado em que se
encontrar por ocasião do alo translativo da pÍopriedade.

Seção lX
Das isenções

Art. 71 - São isentas do lTBl:
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SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES.
Análise e dêsenvolvimento de sistêmas.
Programação.
Processemento de dados e congêneres.
Elaboração de programas de computadores, inclus ve de jogos eletrônicos.
Licenciamênto ou cessáo de direito de uso de prog.amas de computâção.
Assessoria e consultoria em informática.
Suporte técnico em rnformática, inclusive instalação, conÍiguraçáo e
manutênÉo de programas de computaÉo e bancc, de dados.
Planejamento, confecÉo. manutenÉo e atualizaçào dê páginas eletrônicas.

SERVIÇOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIÍVIENTO DE QUALQUER NATUREZA.
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

SERVIçOS PRESTADOS MEDIANTE LO.CAÇÃO. CESSÃO DE DIREITO DE USO E
CONGENERES.

Cessáo de direito de uso de marcas e dê sinais de propaganda.
ExploraÉo de salões de Íestas, cêntro de conrrengÕes, escritórios virtuais,
stands, quadras esportivas, estádios, ginási,ls, âuditórios, casas de
espetáculos, parques dê diversõês, cânchas e corrgêneres, para realizaÉo de
eventos ou negócios de qualquer natureza.
LocaÉo, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso,
compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de
qualquer nâtureza.
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA MEDICA E CONGÊNERES,
Mêdlcina e biomedicina.
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, rediotêrapia, quimioterapia,
ultrassonograÍia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Hospitais, clínicas, laboratórios, sânatórios, manicômios, casas de saúde,
prontos-socorÍos, ambulatórios e congêneres.
lnstrumentaÉo cirúrgica.
Acupunture.
Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
Serviços farmacêuticos.
Terapia ocupacional, Íisioterapia e fonoaudiologia.
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratam3nto físico, orgânico e mentel.
NutriÉo.
Obstetrícia.
Odontologia.
Ortóptica.
Proteses sob encomenda.
Psicanálise.
Psicologia.
Casas de repouso e de recuperâÉo, cÍeches, asilos e congêneres.
lnseminação artificial, fertilizaÉo in vitroe congêneÍes.
Bancos de sangue, lelte, pele, olhos, óvulos, sêmerr e congêneres.
Coleta de sanguê, lêite, tecidos, sêmen, órgãosr ê materiais biológicos de
quâlguêr êspécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestaçáo de
assistência medica, hospitalar, odontológica e congênêres.
Outros planos de saúde que se cumpram atravrls de serviços de terceiros
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do

1

2

3

4

plano mediante indicâção do beneflciário.
SERVIÇOS DE MEDICINA E ASSISTÊNC

5.01 Medicina vêtêrinária e zootecnia
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Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área
veterinária.
Lâboratórios de análise na área veterinária.
lnseminação artificial, fertllização in vitro e congên-.res.
Bancos de sangue e de órgáos e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biologicos de
qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Guarda, tratamento, amestramento, embêlezamentc, alojamênto ê congêneres.
Planos de atendimento e assistência médico-veteritrária.
SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS, ESTÉTICA, ATIVIDADES FISICAS E
CONGÉNERES.
Estetiostas, tratamento de pele, depilaçáo e mngêrreres.
Banhos, duchas, sauna, massegens e congêneres.
Ginástica, dança, esportes, nataÉo, artes marciais e demais atividedes físicas.
Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
SERVIçOS RELATIVOS A. ENGENHARIA, ARQUryETURA, GEOLOGIA
URBÂN|SMO, CONSTRUÇAO CrVrL, MANUTENÇÀO, L|MPEZA, MEIO
AMBIENTE, SANEAMÊNTO E CONGENERES.
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, gêologia, urbanismo,
paisagismo e congêneres.
Exêcução, por administraÉo, empreitada ou subempreitada, de obras de
construÉo civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantês, inclusive
sondagem, perfuraçâo de poços, escavaçác, drenagem e inigação,
terraplanâgem, pavimentação, concretagem e a instalaÉo e montagem de
produtos, peçâs ê equipamêntos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pêlo prestador de serviços foÍa do local da prestaÉo dos sêrviços,
que Íica sujeito ao ICMS).
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais
e outros, rêlacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de
anteprojetos, projetos básicos e projetos exe,sutivos para trabalhos de
engenharia.
Demolição.
ReparaÉo, conservaÉo e rêforma de edifÍcios, estradas, pontes, portos e
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestados
dos serviços, Íora do local da presteçáo dos serviçc's, que fica sujeito ao ICMS).
Colocação e instalaÉo de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, rêvestimentos
de perede, vidros, divisórias, places de gesso €| congêneres, com material
fornecido pelo tomador do serviço.
RecuperaÉo, raspagêm, polimento e lustraÇão de oisos e congêneres.
CalafetaÉo.
Varriçáo, coleta, remoção, incineraÉo, tratamenlo, reciclagêm, separaÉo ê
destinaÉo final de lixo, rejeitos e outros resíduos qJaisquer.
Limpeza, manutenÉo e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinâs, parques, jardins e congênêres.
DecoraÉo e jardinagem, inclusive corte e poda de árvorês.
Controlê e tratamento dê efluentes de qualguer natureza e de agentês físicos,
químicos e biológicos
Dedetização, desinfecçáo, desinsetrzaÉo, imunizaÇáo, higienizaÉo,
desratizaÉo, pulverizaçáo e congêneres.
Florestamento, reílorestamento, semeadura, ãdubação e congêneres.
Escoramento, contenção dê encostas e sêrviços congêneres.
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, Iagoas, reprêsas,
açudes e congêneres.
Acompanhamênto ê fiscalizaÇão da
erquiteture e urbanismo.

execuÉo de obras de enge
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AeroÍotogrametria (inclusive interpretaÉo), cartografla, mapeamento,
levantamentos topográficos, batimékicos, geodésicos, gêológicos, geofÍsicos e
congêneres.
Pesquisa, perfuraÉo, cimentação, mergulho, perfilagêm, concrêtaÇáo,
testemunhagêm, pescaria, estimulaÉo e outros r;erviços relacionados com a
exploração e explotação de petrólêo, gás natural e dê outros recursos minerais.
NucleaÉo e bombardeamento de nuvens congêneres.
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, ENSINO, ORIENTACÃO PEDAGÓGICA E
EDUCACIONAL, INSTRUÇÂO, TREINAMENTO E AVÃLAÇÂO PESSOAL OE
QUALQUER GRAU OU NATUREZA,
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médico e superior.
lnstrução, treinamênto, orientaÉo pedagógica e educácional, avaliação de
conhecimentos de qualquer natureze.
SERVIçOS RELÂTTVOS A HOSPEDAGEM, TUR|SMO, VTAGENS E
CONGENERES.
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apÍtrt-service condominiais, flat,
apart+otéis, hotéis resrdência, residence-service, suíte service, hotelaria
marítima, motéis, pensôes e congêneres; ocupação por temporada com
fornecimento de servrço 1o valor da alimentaÉo e gorjeta, quando incluído no
prêço da diária, ficâ sujêito ao lmposto Sobrê Servi{}os).
Agenciemênto, organizaÉo, promoÉo, internrêdieçáo e execução de
programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e
congêneres.
Guias de turismo.
SERV|ÇOS DE TNTERMEDnçÃO E CONGÊNERES
Agenciamento, corretagem ou intermediação dê câÍbio, de seguros, de certões
de crédito, dê planos de saúde e de planos de prev dência privada.
Agenciamento, corretagem ou intermediaÉo de tÍtulos em geral, valores
mobiliários e contratos quaisquer.
Agenciamento, corretagem ou intermediaÉo cle direitos de propriedade
industrial, artística ou literária.
Agenciamênto, corretagem ou intermediaçáo de contratos de anendamenlo
mercântil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).
Agenciamento, correlagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive erqueles realizados no âmbito
de Bolsas de Mercadorias e Futuros. por quaisquer meios.
Agenciamento marítimo.
Agenciamento dê notícias.
Agenciamento de publicidade e propaganda, in3lusive o agenciamento de
veiculaçáo por quaisquêr meios.
RepresentaÉo de qualquer natureza, inclusive cornercial.
DistribuiÉo de bêns de terceiros.
SERVIÇOS DE G^UARDA, ESTÂCIONAMENTO, ARMAZENAMENTO,
VIGILANCIA E CONGENERES.
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e
de embarcações.
Vigilância, sêgurança ou monitoramento dê bêns e pessoas.
Escolta, inclusive de veículos e clrgas.
Armazenamento, depósito, carga, descârga, arrunração ê guarda de bens de
qualquer espécie.
SERVIÇO§ DE DIVER§ÕES, TÁZER, ENTRETENIMENTO E CONGÊNERES.
Espetáculos têatrais.
Exibiçôes cinematográÍcas.
Espêtáculos circensês.
Programas de auditório.
Parques de diversóes, centÍos de lazeÍ e congêneres.
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Boates, taxi-dancing e congêneres.
Show§, ballet, danÉs, dêsÍilês, bailes, operas, c,lncertos, recitâis, festivais e
congêneres.
Feiras, exposições, congressos ê congênerês.
Bilhares, boliches e drversôes eletrônicas ou não.
Coríidas e competições de animais.
CompetiçÕes esportivas ou de natureza física ou intelêctual. com ou sem a
participação do espectador.
Execução de música.
Produção, mediante ou sem encomenda préviÉt, dê eventos, espetáculos,
entrevistas, shows, ballet, dançás, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos,
recitais, festivais, e congêneres.
Fomecimento de música para ambientês Íer;hados ou não, mediante
transmissão por qualquer processo.
Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trics elétricos e congêneres.
Exibição de Íilmes, entrevistas, musicâis, esp€dáculos, shows, concertos,
desfiles, óperas, competições esportivas, der 6ss1ra.a intelectual ou
congêneres.
Recreação e animaçáo, inclusive êm festas e eventos de qualquer natureza.
SERV|ÇOS RELATTVOS A FONOGRAFTA, FOTOGRAF|A, CINEMATOGRAFTA
E REPROGRAFIA.
Fonografia ou gravaçáo de sons, inclusive truca{Jem, dublagem, mixagem e
congêneres.
Fotografia e cinêmatografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reproduçáo,
trucagêm ê congêneres.
Reprografi a, microfilmagem e digitelizaÉo.
ComposiÉo gráÍica, fotocomposiÉo, clicheria, zincogrãfia, litogrefia,
fotolitografia.
SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS
Lubrificação, limpêza, lustração, rêvisão, carÍJa e recarga, consertos,
restauraÉo, blindagem, manutenção e conservaçáo de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos motorês, elevadores ou de qualquer objêto (exceto
peças e partês empregadas, que ficam sujêitas ao ICMS).
Assistência técnica.
Recondicionamento de motores (exceto peçâs ê partes empregadâs, que ficam
sujeitas ao ICMS).
Recauchutagem ou regeneração de pneus.
RestauraÉo, rêcondicionamento, acondicionamerúo, pintura, beneÍiciamento,
lavagem, secagem, tingimênto. galvanoplastiâ, anodizaÉo, cortê, recorte,
polimento, plastificaÉo e congêneres, de objetos quaisqueÍ.
lnstalaÉo e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive
montagem industrial, prestados ao usuário final, €,xclusivamênte com malerial
por ele fornecido.
Coloôação de molduras e congêneres.
EncadernaÉo, gravaçáo e douraçáo dê Iivros, revisitas e congêneres.
Tinturaria e lavandena.
TapêÇaria e reforma de estofamentos em geral.
Funilaria e lanternagem.
Carpintaria ê senalheria.
SERV|çOS RELACTONADOS AO SETOR BANCÁRIO OU F|NANCE|RO,
INCLUSIVE AOUELES PRÉSTADOS POR INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS
ÀUTORIZADAS A FUNCIONAR PELA UNÁO OU POR QUEM DE DIREITO.
Administração de fundos quaisquer, de consórci.t, dê cartão de crédito ou
débito e congêneres, de carteira de clientes, ,le cheques pré-dâtados e
congênerês.

15.02 Aberturâ de contas em geral, inclusive conta-corrêrr
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aplic€ção e caderneta de poupança, no País e no exterior, bêm como â
manutenção das referidas contas ativas e inativas.
LocaÉo e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de
terminâis de atendimento e de bens e equipamentos em gêral.
Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestados de
idoneidade, atestado de capacidade Íinanceira ê congêneres.
Cadastro, elaboraçáo de ficha cadastral, renovaçÉo cadastral e congêneres,
inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos -
CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrâis.
Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, conprovantes ê documentos êm
geral; abono de flrmas, coleta e entrega de documentos, bens ê valores;
comunicaÉo com outra agência ou com a administração central; licenciamênto
êlêtrônrco de veículos; transíerência de veículos; agenciamenlo fiduciário ou
depositário; devolução dê bens em custódia.
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contês em geral, por qualquer
meio ou processo, inclusive por telêfonê, fac-símile, internet e telex, acesso a
terminais de âtendimento. inclusive vinte e quatro .!oras; âcesso a outro banco
e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, et(rato e demais informações
relativas a contas em geral, por quelquer meio ou processô.
Emissão, rêemissão, alteraÇáo, cessão, substituição, cancelamento ê registro
de contrato de crédito; estudo, análise ê avaliaçào de opera@es de credilo;
emissão, @ncessão, alteraÉo ou contratação (le âval, fianç€, anuência e
congêneres; serviços relativos a abertura de créditc,, para quaisquêr fins.
Anendamento mercantil (leasing) dê quaisquer bens, inclusive cessão de
direitos e obrigaÉes, substituição de garantia, alteraçao, c€ncelamênlo e
registro de contrato, e demais serviços relacionados ao anendamento mercantil
(leasing).
Serviços relacionados a cobranças, rêcebimentos ou pagamentos em gêral, de
títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbic, dê tributos e por conta de
têrcêiros, inclusive os efetuados por mêio ele:rônico, automático ou por
máquinas de atendimento; fornecimento de posiÉo de cobrança, recebimento
ou pagamento; emissão de camês, fichas de ,tompensação, impressos e
documentos em geral
Devolu€o de títulos, protesto de títulos, sustaçáo dê protesto, manutenÉo de
tÍtulos, reapresentaÉo de títulos, ê demais serviço$ a eles relacionados.
Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
SêrviÇos relacionados a operações de câmbio €m geral, edição, alteraÉo,
prorrogaÉo, câncelamento e baixa de contrato de cámbio; emissão de registro
de exportaÉo ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão,
fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento,
transferência, cancelamento e demais serviços reletivos a carta de credito de
importação, exportaÉo e garantias recebidas; envio ê recêbimento de
mensagens êm geral relacionadas a operações de ,Émbio.
Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenÉo de cartão
magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartaio salário e congêneres.
Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a
depósito, inclusivê depósito identiflcãdo, a saquê dê contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de
atendimento.
Emissão, reemissão, liquidação, alterâÉo, cêncelamento e baixa dê ordens de
pagamento, ordêns de crédito e similares, por qualquer meio ou processo;
serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos ê
similares, inclusive entre contas em geral.
Emissâo, fornecimento, devolução, sustagáo, cancêlamento e oposição de
chequê9 quaisquer, avulso ou por talão.
Serviços relacionados a crédito imobiliário, âvaliaÉo de imóvêl ou obra, enálisê
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técnica e jurídica, emissão, reêmissão, alteraÉo, :ransferência e renegociaçáo
de contrato, emissão e reemissão do termo de quitaçáo e demais serviços
relacionados a crédito imobiliário.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MI'NICIPAL
Serviços de transporte de natureza municipal.
SERVIçOS DE ApOrO-TÉCNtCO, ADM|N|STRATtVO, JURIDÍCO, CONTÁBIL,
COMERCIAL E CONGÉNERES.
Assessoria ou consultoria de qualquer naturêza, rão contida em outros itens
desta lista; análise, exame, pêsquisa, coleta, cornpilaÉo e fornêcimento de
dados ê informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
Datilografia, digitaÉo, estenografia, expediente, secretaria geral, resposta
audível, redação, ediÉo, interpretaçáo, revisãc,, tradução, apoio e inÍra-
estrutura administrativa e congênerês.
Planejamento, coordenação, progÍamação ou organizaçáo técnica, fi nanceira
ou administrativa.
Recrutamento, agenciamento, selêÉo e colocâção de mão{e-obra.
Fornecimento de mâo4e-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de
empregados ou trabalhadorês, avulsos ou temporários, contratados pelo
prestador de serviço.
Propaganda e publicidade, inclusivê promoção de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidadê, elaboraÉo de dêsenhos, textos e
demais materiais publicitários.
Frenquia (franchising).
Perícias, leudos, exames técnicos e análises técnicas.
Planejamento, orgenizaÉo e administração de feiras, exposições, congressos ê
congêneres.
OrganizaÉo de fêstas e recepÇões; bufê (exceto o fornêcimento de
âlimêntaçáo e bebidas, quê Íica sujeito ao ICMS).
Administraçáo em geral, inclusive de bens e negócics de terceiros.
Leilão e congêneres.
Advocacia.
Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
Auditoria.
Análise dê Organização e Mélodos.
Atuaria e cálculos técnicos de qualquer natureza.
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
Estatística.
Cobrança êm gerel.
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, cr:nsulta, cadastro, seleçáo,
gerenciamento de informações, administração de contas a recêber ou a pagar
em geral, relacionados a operaçóes dê faturizaçáo :Íactoring).
Apresentação de palestras,-conferências, semináric,s e congêneres.
SERVIçOS DE REGULAÇAO DE SINISTROS VIN(]ULADOS A CONTRATOS DE
SEGUROS; INSPEÇAO E AVALIAÇAO DE RISCOS PARA COBERTURA DE CONTRATOS
DE SEGUROS; PREVENÇÃO E GERÊNCA DE SEGURÁVEIS E CONGÊNERES.
Sêrviços dê regulação de sinistros vinculados a contÍatos de sêguros; inspêção
e avaliaÉo de riscos para cobertura de contratc's dê sêguros; prevenÉo e
gerência de riscos seguÍáveis e congêneres.
SERVIçOS OE OISTRIBUIÇÃO E VENDA DE I]ILHETES E DEMAIS PRODUTOS DE
LOTERIA, BINGOS, CARTÔES, PULES OU CUPONS DE APOSTAS, SORTEIOS,
PRÊMrpS, TNCLUSTVE OS DECORRENTES DE TTTULOS DE CAP|TAL|ZAçÂO E
CONGÊNERES.
Serviços de distribuiçáo e venda dê bilhetes e Jemais produtos de loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, soleios, prêmios, inclusive os
decorrentês de tÍtulos de capitalizaÉo e congêneres
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SERVIÇOS PORTUÁRIOS, AEROPORTUÁIIOS, DE TERMINAIS
RODOVIARIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRI3S.
Serviços portuários, íenoportuários, utílização ce porto, movimentação de
passageiros, reboqLe de embarcaçôes. rebocêdor escoteiro, atracaÉo,
desatracação, serviços de praticagem. capalazia, armazenagem de qualquer
natureza, serviÇos de acessórios, movimentação Ce mercadorias, serviços de
apoio marítimo, de rnovimentaÉo ao largo, serviços de armadores, estiva,
conferência, logística ê congêneres.
Serviços aeroportuários. utilização de aeroporto, m,lvimentaÇão de passageiros,
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, ntovimentação de aeronaves,
serviços de apoio aercrportuários, serviços a«rssórios, movimentaÉo de
mercadorias, logísticê e congêneres.
Serviços de terminais rodoviários, fenoviários, m€troviános, movimentaÉo de
passageiíos, mercadorias, inclusive suas operaçôes, logística e congêneres.
SERV|ÇOS DE REGTSTROS pUBL|COS, CARTOTúR|OS E NOTAR|A|S.
Serviços de registros púbiicos, cartorários e notarials.
SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA
ServiÇos de exploraçáo dê rodovia mediante cobrat]ça de preço ou pedágio dos
usuários, envolvendo execuÇão de serviços de conservação, manutenÇão,
mêlhoramentos para adequação de capacidad€ e seguranÇâ de trânsito,
operaÉo, monitorâÉo, assistência aos usuários e outros serviços deÍinidos em
contratos, atos de concessáo ou de permissão ou €m normas oficiais.
SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNIC,CÇÃO VISUAL, DESENHO
INDUSTRIAL E CONGENERES.
Serviços de programaçâo e comunicação vir;ual, dêsenho industrial e
congôneres.
SERVIÇOS. DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO I)E CARIMBOS, PLACAS,
stNAL|ZAÇAO V|SUAL, BANNERS, ADESTVOS E 3ONGÉNERES.
Serviços de chaveiros, confecAão de carimbos, placas, sinalização visual,
banners, adesivos e congêneres
SERVIÇOS FUNERARIOS
FuneÍais, inclusive fornec,mento de caixáo, urna ou esquifes, aluguel de capela;
transporte do corpo cadavérico; fornecimento (le flores, coroas e outros
pâramentos; desembaraço de certidão de óbito; ftrnecimento de váu, essa e
outros âdornos, embalsamento, embelezamento, rlonservaÉo ou resiauração
de cadáveres.
Cremaçáo de corpos e pa.tes de corpos cadavériccs.
Planos ou convênios Íunerários.
Manutenção e conservaÉo de jazigos e cemitérios
SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREG,A DE CORRESPONDÊNCIA,
DOCUMETrOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, TNCLUStVE PELOS CORRETOS E
SUAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS; COURRIER E CONGÊNERES-
Serviços de coleta, femessa ou entrega de corÍespondênciâs, documentos,
objeto, bens ou valorL:s, inclusivê pêlos con'eios e suas agências franqueadas;
courrier e congêneres. 

^
SERV|ÇOS DE ASSTSTENCTA SOCTAL
Serviços dê assistência social
SERVIÇOS DE AVALIAÇAO DE BENS E SI:RVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA.
Serviços de avaliação de bens e serviços de qualqLier natureza.
sERVIÇOS DE BtBLTOTECONOMTA.
Serviços de biblioteconomia.
SERVIÇOS DE BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA E QUiMICA.
ServiÇos de biologia. biotecnologia e química.
SERVIÇOS TECNICOS EM EDIF-ICAÇÔES, ELETRÔNICA, ELETROTECNICA,
MECANICA, TELECOMUNICAçOES E CONGENERES.
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Serviços técnicos em edific€ções, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres
SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS
Sêrvigos de desenhos técnicos.
SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUT,NEIRO, COMISSÁRIOS,
DESPACHANTES E CONGÊNERES,
Serviços de desembaraço adu,aneiro. comrssários. Cêspachantes e congêneres.
sERVrÇOS DE tNVESTtcAÇOES pARTTCULARE:i, DETETTVES E CONGÊNERES
ServiÇos de investigaÇões particulares, detetives e songêneres.
SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA Dt: IMPRENSA, JORNALISMO
E RELAçÔES PÚBLICAS.
Serviços de reportagern, assessoria de imprensa, jornalismo e relações
públicãs.
SERVIÇOS DE METEOROLOGIA
Serviços de meteorologia
SERVIçOS DE ARTISTAS, ATLETAS, MODELOS E MANEQUINS.
Serviços de artistas, atleta§, modelos e manequins.
SERVIÇOS DE MUSEOLOGIA.
ServiÇos de museologia.
SERVIÇOS DE OURIVESARIA E LAPIDAÇÂO,
Serviços de ourivesarla e lapidaÇáo (quando o material for Íomecido pelo
tomador do serviço).
SERVIÇOS RELATIVOS A OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENDA,
Obras de arte sob encomenda.

35.01

40

§ 1" - A lista de serviços, embora taxativa e limitativa na sua verticalidade, comportâ interpretaÉo ampla,
analógica ê êxtensiva na sua horizontalidâde.
§ 2o'A interpretâÉo ampla e analógica é aquela quê, partindo de um t€|xto de lei, faz incluir situaçóes análogas,
mesmo não, expressamente, refêridas, nâo criando direito novo, mas apenas, completando o alcance do direito
êxistêntê

§ 3o- A caracterizaçâo do fato gêrador do lmposto Sobre Sêrviços rle Qualquer Natureza - ISSQN, não
dêpênde da denominaÉo dada ao serviço prestado ou da conta utilizada para registros da receita, mas, tão-
somente, dê sua idêntiíicaçáo, simples, ampla, analógica ou extensiva, com os serviços previstos na Lista de
Sêrviços.
§ 40 

- 
Para fins de enquadramento na lista de serviços:

| - o que vale é a natureza, a "alma" do serviço sendo irrelevante o nome dado pelo contribuinte;
ll - o que importa é a essência, o "espírito" do serviço, ainda que o nome do serviço não esteja previsto,
literalmente, na lista de serviço.

Art. 76 - O lmposto não incidê sobre:

| - Os serviços prestados:

a) As exportaçóes de serviços para o exterior do País;
b) A prestaÉo de serviços em relaÉo de emprêgo, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e

membros de conselho clnsultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundaçóes, bêm como dos
sócios-gerentes e dos gerêntês-delêgados;

c) O valor intermediado no meícado de títulos e valores mob,iliários, o valor dos depósitos bancários,
o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por
instituiçóes financeiras.

Parágrafo único - Não se enquadram no disposto na alínea "a" os serviços desenvofuidos no Brasil, cujo
resultado aqui se veriÍique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

Atl. 77 - Considêra-se êstabelecimênto prestador o local onde o contrilluinte desenvolva a atividade dê prestar
serviços, dê modo permanênte ou temporário, e que configure unidade econômicâ ou profissional, sendo
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, Íilial, agência, posto de atendimênto, sucursal,
êscÍitório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a sêr utilizadas.
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Parágrafo único - Contribuinte é o prestador do serviço.

Art. 78 - Considerâ-se oconido o fato gerador do lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - lSSeN, no
momento d-a prestâÉo, por pessoa Íísica ou jurídica, com ou sem estabelecimento Íixo, de serviço de qualquêr
nature-â não compreendidos no art. '155, ll, da Constituição da Repúbli,ra Federativa do Brasil, déÍinidos na Íista
de serviços.

Art..79 - Ocorrendo â prestaÉo, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimênto Íixo, de serviço de
qualquer natureza não compreendidos no art. 155, ll, da Constituiçáo da República Federativa do tírasil,
dêfinidos na, lista de serviços, nasce a obrigaÉo fiscal para com o Imposto 

'Sobre 
Serviços de eualquei

Natureza - ISSQN, lndependentementê:

| - da validade, da invalidade, da nulidade, da anulabilrdade, da anulaçáo do alo, efetivamente, praticado;
ll - da leg€lidede, da ilegalidede, da morâlidade, da imorelidade, de licitude e da ilicitudê da natureza do objeto
do ato iurídico ou do malogro de seus efêitos.

Art. 80 - A incidênoa do imposto independe:

PAUDALHO
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I - da existência de estebelecimento fixo;
ll - do omprimento de quaisquer exigências legais regulamentares ou administratives, rêlativas à atividade, sem
preiuízos des cominaçoes câbíveis;
lll - do resultado financeiro obtido;
lV - da denominação dada ao sêrviço pÍêstado.

Art. 8í - O imposto é devido no Município:

| - quando o serviço íor prestado através de estabêlecimento situado no seu território;
ll - quando na falta de estabelecimênto, houver domicílio do seu prestadoÍ no seu têrritório;
lll - quando da execuçáo dos sêrvrços dê que trata o artigo 30 da lei comclementar federal no 1 16 de 31 de.lulho
de 2003, Íorem prestados no município;
lV - quando o prestador de serviço, que não tênha escrituração Íiscal, ainda que autônomo, mesmo nêle não
domiciliado, venha exercer atividadê no seu território, em câráter habituêl ou permanente;
V - quando os serviços de diversões públicas, que não tenham êscrituraÉo fiscal, foÍem prestados no seu
território.
Vl - no caso do serviço a que se refere o item 22.01da Lista de Serviços do artigo 75, o Município em cujo
território haje parcela da estrada explorada.

Seção ll
Do Sujeito Passivo

Art. 82 - O suieito passivo do imposto é a pessoa física ou jurídica prestadora de serviço

§ 1a - As alíquotas do imposto são as fixadas na tabela do anexo ll, desta Lei

Seção Ill
Da Prêstação de Serviço sob a Forma da Pessoa Jurídica

Art. 83 - A base de úlculo do imposto sobre o serviÇo prestado oor pessoa jurídica será determinado.
mensalmente, com base na lista de serviços do artigo 76, aplicando-se, iro preço do serviço, as alÍquotas fixadas
no Anexo I, que integra esta Lei.

§ 1o - O prêço do serviço e a receitâ bruta a ele conespondente sem nênhumâ deduÉo, rêssalvadas as
hipótêsês do § 20, deste artigo.
§ 20 - Sêrão deduzidos do preço do serviço:

I - quando da prestaÉo de sêrviços do item 7.02 do artigo 75 desta Lei:
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§ 50 - Pâre eJeito do disposto nos parágrafos 3.o e 4.o, considera-sê rodovia explorada o trêcho limitado pelos
pontos equidistantes entre cada posto de cobrança de pedágio ou enlre o mais próximo deles e o ponto inicial ou
terminal de rodovie.
§ 60 - Na felta do preço do serviço, ou não sendo ele desde logo conhêcido, será ele fixado, mêdiante estimativa
ou através de arbitramento.
§ 70 Fica autorizado o chefe do executivo, quando da prestaÉo dê serúiços do item 7.02, a reduzir da base de
cálculo do imposto êm ate 40oÁ (quarênta por cento).

Art. 84 - Para efeito do disposto no artigo 76 desta Lei, considera-se:

I - Mercadoria

a) o obieto de comércio do produtor ou do comerciante, por grosso ou a retalho, que a adquire para
revender a outro comerciante ou ao consumidor;

b) a coisa móvel que se compra e se vende, por atacado ou a varejo, nas lojas, armazéns, mercêdos
ou fêiras;

c) todo bem móvel sujeito ao comércio, ou seja, com destino a ser vendido;
d) a coisa móvel que se en@ntra na posse do titular dê um estabelecimênto comercial, industriâl ou

produtor, dêstinando-se a ser por ele transferida, no estado om que se encontra ou incorporada a outro produto.

ll - Material:

a)ovalor das mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da obra que Íica sujêito ao
ICMS;

ll - quando da prestação dos serviços a que se referem os itens 7.0í,14. 01,14. 03, do artigo 75 dêsta Lei, o valor
das mercadorias fornecidas.
lll - quando da prestaÉo dos serviços a que se reÍerem os itens 8.01, a.o2, 12.01,12.03, j2.os, 12.07,12.10,
12.11,12.15,27.01, o malerial empregado, despesas de pessoal ê de ei(pediente, ou sê foi utilizado serviço de
terceiro já tributado.

§ 9' : !" prestaÉo do serviço a quê se reÍere o item 22.01 da lista dê serviços do artigo ZS, o imposto é
calculado sobre a parcela do preço correspondenle à proporção direta da paicela da eitensão da rodovia
explorada, no território do Município, ou metede da extensão da ponte que una os dois Municípios.
§ 4'- A base do calculo apurada nos termos do parágrafo antêrior:

I - é reduzida, nos municípios ondê não haja posto de cobrança de pedágio, parâ sessenta por cênto do seu
valor.
ll - é acrescida, nos municípios onde haja posto de cobrança de pedrágio, do complemento necessário à sua
integralidade em relação à rodovia explorada.

O trobalho está de volta
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a) o objeto que, após ser comercializado, pelo comércio do pÍodutor ou do comêÍciantê, por grosso ou
a retalho, é adquirido, pelo prêstador de serviÇo, não para revender a outro comerciante ou eo consumidor, mas
para sêr utilizado na prestação dos serviços previstos na lista de sêrviçoti;

b) â coisa móvel que, após ser compÍada, por atacado ou a virrejo, nas lojas, armazéns, mêrcados ou
feiras, é adquirida, pelo prestador de serviço, parâ ser empregada na prestação dos serviços previslos na lista de
servigos;

c) todo bem móvel que, não sujeito mais ao comércio, ou seja, sem destino a ser vendido, por se achar
no poder ou na propÍiedade de um estabelecimento prestador dê serviço, é usado na prestaÉo dos serviços
previstos nâ lista dê serviços;

d) a coisa móvel que, logo que sai da crrculaÉo comercial, se encontra na posse do titular de um
estabelecimento píestador de serviço, destina-se a ser por ele apliceda na prestação dos serviços previstos na
lista de serviços.
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Art. 85 - O preço do serviço ou receita bruta compõe o movimento econômico do mês em que íor concluída sua
prestação.

Art. 86 - Os sinais e adiântamentos recebidos pelo contribuinte durante a prestaÉo do serviço, intêgram a
receita bruta no mês êm que forem recebidos.

Art. 87 - Quando a prestação do sêrviço for subdividida em partes, consldera-se devido o imposto no mês em
que for concluída qualquer etapa contratual a que estiver vinculada a êxigibilidade do preço do serviço.

A-rt..88 - A aplicação das regras relativas à conclusão, total ou parcial, da píêstação do serviço, independe do
efêtivo pagamênto do preço do serviço ou do cumprimênto de obrigaçãr: contratuaiassumida pór um contratente
em relaçáo ao outro.

AÍ. 89 - As diÍerenças resultantes dos reajustamentos do preço dos serúiços integrarão a recêite do mês em que
suâ fixaçáo se tornar definitiva.

Art. 90 - Nas incorporações imobiliárias, quando o construtor ao:mular a sua qualidade com a de proprietário,
promitente comprador, cessionário ou promilente cêssionário do têneno ou de suas fações ideais, a base de
cálculo será o preço contratedo com os adquirentes de unidades autônomas, relativo às 

-cotas 
de construção.

Parágrafo único- Considera-se, também, compromissedes as fraçõês ideais vinculadas às unidades autônomas
contratades para entregâ fulura, em pâgamento de bens, serviços ou diÍeitos adquiridos inclusive terrênos.

Art. 91 - Quando não íorem especificados. nos contratos, os prêços das fraÉês ldeais dê têrreno ê das cotas de
construÉo, o preÇo do serviço sêrá a diferença entre o valor tolal do contrato e o vâlor resultante da
multiplicação do preço de aquisiÉo do terreno pela fraçao idêel vinculada à unidâde contratada.

Art. 92 - Nas incorporações imobiliáriâs, os financiamentos obtidos junto aos agentes ínancêiros compõem a
apuração da base de cálq.llo, salvo nos casos em que todos os contratantes dos serviços ou adquirentes

sejam financiados diretamente pelo incorporador.

Art.93 - O lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, devido pela mãode-obra na crnstruçáo civil, devêrá
ser recolhido antecipadamente à entrega de alvará de licençâ para consr:ruÉo, câlculado de acordo com a tabela
de valores unitários de construÉo, a ser editâda por decreto do execulivo.

§ 1'- É facultado a ambas as partes, sujeito ativo e passivo da relaçiio tributária, exigir o imposto apurado a
maior do que a estimativa para a edificação ou a devolução pelo recolhimento a maior, em @zâo de prestação
de servlços insuÍiciêntês para alcançar o imposto lançado.
§ 20 - O sujeito ativo da relaçáo tributária, de quê rate o parágrafo anterior, terá o prazo máximo de 30 (trinta)
dias, para efetuar a devolução, ao sujeito pessivo, do recolhimento a nraior em íazão de prestaÇão dê serviços
insuficientês para alcançar o imposto lançado.
§ 30 - A apuração de que tratam os parágrafos anteriores será êfetuada pela fiscalizeção tributária do Município.

Art.94 - Não se subordinam às regras do artigo anterior, os contribuintes, pessoas jurídicas, que estiverem
cadastrâdos como prestadores de sêrviços, no ramo da construção civil, na Prefeitura dê Paudalho, ê desde que
venham recolhendo seus tributos municipais com normalidade.

Seção lV
Da Prestação dô Serviço Sob a

Forma de Trabalho Pessoal do Próprio Contribuinte

AÉ. 95 - A basê de úlculo do imposto sobre os serviços prestados sob a forma de trabalho pessoal do próprio
contribuinte será detêrminada, anualmente. aplicando-se, os valores constantes do anexo ll, quê integra esta Lêi.

§ 10 - A base de cálculo para que se íaça cumprir os valores constantes,lo anexo ll.

Av. Roul tundet a, 21, Centro, tutdalln - PE ICEP: 55.825.000

Tel: 81 3636.1 1 56 / CNPI: I 1,097.383.0001 &
Ytww.poudalln.pegot br



§ 20 - A prestaçáo de serviço sob forma de trabalho pessoel do próprio contribuinte é o simples Íornecimento de
trabalho, por profissional autônomo, que não tenha, a seu serviço, emprêgado da mesma quãlidade profissional.
§ 30 - Não se considera serviço pessoal do próprio contribuinte o serviÇo prestado:

| - por firmas individuais;
ll - em caráter pêrmanente, sujeito a normas do tomador, ainda que por trabalhador aulônomo.

Art. 96 - Os profissionais autônomos rêcolherão o ISSQN, com base em alíquota fixa variável, ânualmente, em
cota única, vencivêl na data fixada no Calendário de Pagamento d{} Tributos - CPT, conforme decreto do
executivo municipal.

Prefeitura do
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Seção V
Da Prestação dê Serviço

Sob a Forma dê Sociêdade

Art. 97 - Quando os serviços referldos nos itens 4.01, 4.06, 4.OA, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01,7.O1. 17 .14.
17.16, 17.19, 17.2O da Lista de Serviços, do aítigo 75, desta Lei, fc,rem prêstados por sociedades civis de
proÍissionais liberais, o lmposto Sobre Sênr'iços de Qualquer Natureza - ISSQN, será dêvido pela sociedade, por
mês, em relâÉo ao preço total arÍecadadc pela sociedade.

Parágrafo Unico - O imposto será calculado por meio da UFM, de acordo com o anexo l, que integra êsta Lei.

Art. 98 - A base dê cálculo do lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será determinade
mensalmente.

Seção Vl
Dos Hospitais, Sanatórios, Ambulatórios, Prontos Socorros, Casas dê Saúde e de Repouso,

Clínica, Policlínica, Matemidades e Congêneres

Art.99 - Os hospitais, sanatónos, ambulatórios. prontos socorros, casa de saúdê e de repouso, clínicas,
policlínicas, maternidades e congênêre, terão o imposto calculado sobre a receita bruta ou movimento
econômico resultante da prestação desses serviços, inclusive o valor da alimentaÉo e dos medicâmentos.

Parágrafo único- São considerados serviços correlatos os curativos e as aplicações de injeções efetuadas
no estabelecimento prestador do serviço ou a domicílio.

Sêção Vll
Dos Hotéis, Motéis, Pênsões, Hospêdarias e Congênêres

Art. 100 - O imposto incidente sobre os serr'iços preslados por hotéis, motéis, pensões e congêneres será
calculado sobre o preço da hospedagem e. ainda, sobre o valor da alimentaÉo fornêcida.

Parágrafo único - Equiparam-se a hotéis, motéis e pensóes, âs p,ol-lss6a., os dormitórios, as casas de
cômodos, os "campings" e congêneres.

Art. í0í - Os hotéis e as pensões que possuam mais de 15 (quinze) uni<lades de hospedagêm ficam obrigados a
utilizar, alám do Livro de Registro de Serviço Prestado, o Livro "Registro de OcupaÉo Hoteleira".

Parágrafo único - O livro "Rêgistro de Ocupação Hoteleira" será preenchido, diariamente, antes do horá o de
vencimento das diárias e conterá as seguintes informações:

| - o título: Livro "Registro de Ocupação Hoteleira";
ll - o nome ou a razão social do estabelecimento;
lll - o número de hóspedes;
lV - o númêro de unidades ocupadas;
V - o número de diárias vendidas, por tipo;
Vl - o valor das diárias vendidas;
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Parágrafo único- Considera-se serviço de turismo, aquele efetuado por empresas rêgistradas ou não nos
órgãos de turismo, visando à exploraÉo da atividade exêcutada para flns de excursóês, passeios, traslados ou
viagens de grupos sociais, por conta própria ou através de âgências, desde que caracterizada sua íinalidade
turística.
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Vll - a relaçáo de unidades ocupadas;
Vlll - os totais mensais relativos à ocupaçáo hoteleira;
lX - observaçÕes diversas.

Sêção Vlll
Do Serviço de Turismo

Art. í02 - São considerados serviços de turismo para os Íins previstos nesta Lei:

I - agenciamento ou venda de passagens áreas, marítimas, fluviais e lacustres;
ll - reserva de acomodagão em hotéis e estabelecimentos similares no país e no exterior;
lll - organização de viagens, peregrinações excursões e passeios, dentrc e fora do país;
lV - prestaÉo de s€rviço especializado inclusive fomecimento dê guias e intérprêtes,
V - emissão de cupons de serviços turísticos;
Vl - legalizaÉo de documentos dê qualquer nalureza para viajantes, inclusive serviços de despachantes;
Vll - venda ou reserva de ingressos para espetáculos públicos esportivos ou artísticos;
Vlll - exploração dê serviços de trensportes turísticos por conta própria ou de terceiros;
lX - outros servigos prestados pelas agências de turismo.

Art. í03 - A base de cálculo do imposto incluirá todas es recêitas âuferices pelo prestedor de serviços, inclusive:

I - as dêcorrentes de difêrenças entre os valorês cobrados do usuário e os valores efetivos dos serviços
agenciados ("over-price");
ll - as passagens ê hospedagens concedidas gratuitamente às empresas de turismo, quando negociadas com
terceiros.

Parágrafo único - São indedutíveis quaisquer despesâs, tais como as dê financiamento ê de operações, as
passagêns e hospedagens dos guias e intérpretes, as comissÕes pagas a tercêiros, as eíetivadâs com ônibus
turístico, restaurantes, hotéis e outros.

Sêção lX
Das Divêrsõês Públicas

Art. 105 - A realizaçáo de Jogos ê dlversôes públicas Íicará condici à prévia autorizaçáo, que deverá ser

Prefeitura do

Art. 104 - A basê de cálculo do imposto incidente sobre diversôes públicas é, quando se tratar de:

| - cinemas, auditórios, parques de diversõês, o preço do ingresso, bilhete ou convite;
ll - bilhares, boliches e outros jogos permitidos, o preço cobrado pela adtnissáo ao jogo;
lll - bailes e "shows", o prêço do ingresso, reseNa de mesa ou "couvert" artístico:
lV - competições esportivas de naturêza física ou intelectual, com ou serl participaÉo do espectador, inclusive
às realizadas em auditórios de Édio ou televisão, o prêço do ingresso or dâ admissão ao espetáculo;
V - execuÉo ou fornêcimento de música por qualquer processo, o valor da ficha ou talão, ou da admissáo ao
êspetáculo, na íalta dêste, o preço do contrato pela execuÇão ou fomecimênto da música;
Vl - diversão pública denominada "dancing' é o preço do ingresso ou paÍticipaÉo;
Vll - apresentação de peças teatrais, música popular, concertos e recitais dê música erudite, êspetáculos
Íolclóricos e populares realizado êm caráter temporário, o prêço do ingresso, bilhetê ou convíte;
Vlll - espetáculo desportivo, o preço do ingresso.

requerida à Fazenda Municipal.
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Art. Í06 - Os empresários, proprietários. arrendatários, cessionários ou quem quer que seja responsável,
indlvldual ou coletivamente, por qualquêr casa de divertimento público acessívei mediante pagamento são
obrigâdos a dar bilhete, ingresso ou entrada individual ou coletiva, aos espectadores ou frequeniadores, sem
exceção.

Art. 107 - Os documentos só têrão valoÍ quando chancelados em via única pela Fazenda Municipal, êxceto os
b h-etes modelo único obngatoriamente adotados pelos cinemas, por extgência do lnstituto Nacional do Cinema
(rNC).

§ 1o - Os promotores de jogos e diversões públicas deverão caucionar no ato do pedido de parcelamênto prévio
dos ingressos, o valor do imposto corrêspondente.
§ 20 - Havendo sobra de ingrêssos dos evêntos programâdos, devidarnente châncelados, poderá o interessado
requerer à Fazênda Municipâ|, no prazo de 10 (dez) diâs contados da realizaçâo do evento, a devoluÉo do valor
correspondênte, devêndo acompanhar o requerimento à guia de depósilo e os ingrêssos não vendido!.
§ 3' - A falta de apresentâÉo dos bilhetes não vendidos implica na exigibilidade do imposto sobre o valor total
dos ingressos chancelados.
§ 40 - Os promotores estabelêcidos ou domiciliados neste Município, devidamênte registrados no órgão
competentê da Prefeitura, ficarão dispensados de depositar previamente o valor do imposto, devendo o mesmo
ser recolhido nas datas Íixadas pela Fazenda Municipal.

Art. '108 - Cada ingresso deverá ser destacado, em rigorosâ sequênciar, no ato da venda, pelo encarregado da
bilheteria.
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Art. 109 - Os bilhetes, uma vez recebidos pelos porteiros, serão por estes depositados êm urna aprovada pela
Prefeitura, devidamente fechedâ e selada pela Fazenda Municipal e que, só pelo representante legal dêsta,
poderá ser abertâ para verific€Éo e inutilizaÉo dos bilhetes.

Art. í10 - Os divertimentos como bilhar, tiro ao alvo, autorame e outros irssemêlhados, que não emitam bilhete,
ingresso ou admissão, serão lanÇados, mensalmente, de acordo com a receita bruta.

Art. íí1 - A criterio do Fisco, o imposto incidente sobre os espetáculos avulsos poderá ser aóitrado.

Parágrafo único- Entende-se por êspetáculos avulsos as exibições esporádicas de sessÕes
cinematográÍicas, teatrais "shows", festivais, bailes, recitais ou congêneres, assim como temporadas circênses e
de parques de diversões.

Art. 112 - O proprietário de local âlugado para a prestação de serviços de diversôes públicâs, independêntê de
sua condiÉo de imune ou isênto, seja pessoa física ou jurídic€, ê obrigado a exigir do responsável ou
patrocinador de tais divertimentos a comprovaÉo do pagamento de imposto e a prévia autorizaÇão da Fazenda
Municipal.

Parágrafo único - Realizado qualquer espetáculo sem o cumprirnento da obrigaçao tributária ficárá o
proprietário do locâl onde se verificou a exibição responsável perante a Fazendâ Pública Municipal pelo
pagâmento do tributo devido.

Art. 1í3 - Os responsáveis por quâlquer casa ou local em que se rêalizem espetáculos de diversõês ou exibição
de filmês são obrigâdos a observar as seguintes normas:

| - dar bilhete espêcífico â cada usuário dê lugar avulso, cámârote ou frisa, devidamentê chancelado;
ll - colocar tabulêta na bilheteria, visível do exterior, de acordo com as instruÉes administrativas, quê indique o
preço dos ingressos;
lll - comunicâr, previamente, à autoridade competente, as lotações de seus estabelecimentos, bem como as
datas e os horários de seus espetáculos e os preços dos ingressos.

§ '1o - O controle do uso dos ingressos, sua vendâ e inutilização deverão seguir as normas baixadas pelo órgâo
fedêral competente.
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§ 2'- O órgáo tributário poderá aprovar modelos de mapas íiscais pare ':ontrole do pagamênto do imposto.

Atl, 114 - A base dê cálculo do imposto devido pelas êmpresas exibidoras de filmes cinematográflcrs será
equivalente ao valor da receila brutâ.

Art. 115 - Os livros e mapas fiscais das casas ou locais em que se realizem diversões poderão ser substituídos
por borderÔ entregue ao órgão federal competentê, contendo âs caractê,rístices pertinêntês ao ISSQN, de acordo
com a legislação em vigor.

Seção x
Dos Sêrviços dê Ensino

Art, í16 - A base de cálôulo do imposto devido pelos serviços de ensino compõem-sej

| - das anuidades, mensalidades, inclusive as taxas de inscriÉo e/ou matrículas, taxa de dependência;
ll - da receita oriunda dos transportes;
lll - de outras receitas obtidas, inclusive as decorrentes de acréscimos moratórios.

Àft, 117 - Fica instituído o Livro de Rêgistro de Matrículas de Alun,:s para o ISSQN, ficando a critério do
contribuinte o modelo a ser adolado, devendo o mesmo conter, obrigatoriamente, as seguintes iníormeções:

| - a denominaçáo: Livro "Registro de Matrículas de Alunos" para o ISSQN;
ll -o nome ê o endereço do aluno;
lll - o número e a data de matrícula;
lV - a série e o curso ministrados;
V - a dala da baixa, transferência ou trancamento de matrícula;
Vl - obsêrvações diversas;
Vll - o nome, o endereço e os números de inscrição municipal, estadual ê do CNPJ do impressor do livro, a data
e o número de folhas que o livao contenha e o númêro da AutorizaÉo dê lmpressão de Doqlmentos Fiscais.

§ 10 - Ao solicitar a autorizaçáo para impressão de documenlos fiscêis, deverá o contribuinte apresentar um
modelo da impressão a ser executada.
§ 20 - Os estabelecimentos que já possuírem o Livro de Matrícula de Alunos, instituído por outro órgão do Poder
Público, Íicam desobrigados da adoÉo do Llvro de Rêgistro dê que trata este artigo.

Art. 1í8 - O estabelecimento particular de ensino poderá, êm substituiçiio à Nota Fiscal de Servigo, emitir Camê
de Pagamento de Prestaçóes Escolares, no que se referem às mênsalidâdes, semestralidades ou anuidâdes,
bem como aos acréscimos moratórios, ou relação mensal nominal de pagamentos recebidos, acompanhada
esta, da emissão de nota fiscal únicâ mênsal.

§ ío - Nos demais casos previstos neste Rêgulamento, deveráo ser utilizadas Notas Fiscais de Serviço, dêsde
que os mesmos não estejam incluídos nos cârnês a quê sê refere este artigo.
§ 2'- O Camê dê Pagamento de Prestações Escolares contêrá, no mínirno, as seguintes indicações:

| - a denominação: "Camê de Pagemento de Prestaçáo Escola/';
ll - o número dê ordem e, se for o caso, o nome do banco rêcebedor;
lll - o nome, o endereço e os números de inscrição municipal ê do CNPJ do estabelecimento emitente;
lV - o nomê do aluno;
V - a matrícula do aluno;
Vl -o valor da prestação e a indicação dos acréscimos cobrados a qualquer titulo.

§ 30 - A autorização para utilização dos carnês, a que se reíere est{r artigo, obedecerá, no que couber, às
normas estabelecidas nesta Lêi.
§ 40 - A autorização a que se rêfere o parágrafo anterior deverá ser mantida no estabelecimento rêspeclivo,
observadas âs normas regulamentares exigidas para os livros e documentos fiscais.
§ 50 - Os carnês existentes nesta dâta poderão ser utilizados pelo sujeitc passivo até o seu término.
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- Sêção Xl
Da Recauchutagem e Rêgenêração de Pneumáticos

Art'1í9 - O imposto sobre a recâuchutagem ê regeneraçáo de pne,umáticos recai êm qualquer êtapa dos
serviços, se.iam estes destinados à comercialização ou ao proprietário, por êncomenda.

Seção Xll
Da Reprodução de Matrizes, Desenhos ê Têxtos

Att. 12O - Nos serviços de reprodução de malrizes, desenhos e têxtos por qualquer processo, o imposto sêrá
devido pelo estabelecimento prestador do serviço.

Parágrafo único - Considera-se êstabelecimento prestador, no caso dê utilização de máquinas copiadoras,
aquele onde âs mesmas estiverem instaladas.

Sêção Xlll
Da Composição e lmpressão Gráfica

Art. 12í - O imposto incide sobre a prestação dos seguintes servig)s, relacionados com o ramo das artes
gráficas:

I - composição gráfica, clicheria, zincngrafia,litogrefia, fotolitografia e outras matrizês de impressáo;
ll - encademação de livros e revistas;
lll - impressão gráÍica em geral, com matériaprima fornecida pêlo enconrendanle ou adquirida dê terceiros;
lV - acabamento gráfico.

Parágrafo único -Não está sujeita à incidência do imposto sobre serviços confecção de impressos êm geral, que
se destinem à comercializaÉo ou à industÍializâÉo.

Seção XIV
Dos Serviços de Transporte ê de Agenciamento de Transporlê

Att, 122 - Estão suieitos à incidência do imposto calculado sobre o preço da atividade desenvolvida, os
seguintes serviços de transporles:

I - coletivo de passageiros e de cargas, o que é realizado em regime Ce autorizaÉo, concessão ou permissão
do poder competente, cuio trajeto esteja contido nos limites geográficos do Município e que tenha itinerário certo
e determinado, de natureza estritamente municipal,
ll - individual de pessoas, de cargas ê valores, o que é realizado em decorrência de livre acordo entre o
transportador e o ,nteressado, sem itinerário flxo.

Art. '123 - Considera-se, também, transporte de natureza municipal o {lue se destina a municípios adjacentês,
integrantes do mesmo mercado dê trabalho, decorrente de contrâtos celebrados com pessoas físicas ou
jurídicas, ainda que sêm autonzação, concessão ou pêrmissão do poder compêtente.

Parágrafo único- É vedado às empresas que êxploram os serviços dê transportes deduzir do movimento
econômico os pagamentos efetuados â lêrceiros, a qualquer título.

Seção XV
Dos Serviços de Publicidade e t,ropaganda

A.t. 124 - Considera-se agência de propaganda a pessoa jurídica especializada nos métodos, na arte e na
técnicâ publicitáriâ, quê êstuda, concebe, êxecuta ê distribui propaganda aos veículos de divulgação, por ordem
e conta de clientês anunciantes, com o objetivo de promover a venda dê mercadorias, produtos e sêrviços,
difundir idéias ou informaÍ o público a rêspeito de organizações ou institLliçóes a que sêrvem.
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ParágraÍo único - lncluem-se no conceito de agência de propaganda os departamentos espectatizados de
pessoas jurídices quê executam os serviços de propaganda e publicidade.

Àft. 125 - Nos sêrviços de publicidade e propaganda, a base de cálculo compreenderá:

I - o valor das comissóês e honorários relativos à veiollaÉo,
ll - o preço relativo aos serviços de concepção, redação é produçáoi
lll - a taxa de agenciamento cobrada dos cliêntes;
lV - o prêço dos serviços êspeciais que executem, tais como pesquisa de mercado, promoção de vendas,
relaÇões públicâs e outros ligados à atividade.

Seção XVt
Da Distríbuição, Vênda de Bilhetês dê Loteria e Acêitação dê Apostas das Lotêrias Esportivas e

de Númêros (Jogos)

Art. í26 - Nos serviços de distribuiçáo e venda de bilhetes, loterias esportivas e de números, compõem-se
a bese de cálculo as comissões ou vântagens aufêndas pelo pÍestador do serviço.

seção xv
Da Corrêtagêm

Art. 127 - Compreende-se como corretâgem, a in:ermedieção de operaÉes com
seguros, capitalizaÉo, cãmbio, valores, bens móveis e imóveis, inclusive o agenciamênto de úrgas e de navios
efetuado por agências de navegagão ê a respêciiva interveniência na contratáÉo de mãode-obà para estiva e
desestiva.

Parágrafo único - O imposto incíde sobre todas as comissóes recebidas ou crêditadas no mês, inclusivê sobre
aquelas auferidas por sócios ou dirigentes das empresas.

Art. í28 - As pessoas jurídicas que promovam a conetagem ou a inteÍmediaçáo nâ venda de imóveis devêrão
recolher o tributo sobre o movimento econômrco resultante das comissõês auferidas, a qualquer título, vededa
qualquer deduÉo.

Àrt. 129 - Os contribuintes que prestam os serviços de quê trata o artigo 128, ficam obrigados a mantêr,
rigorosamonte, escriturado o Liwo de Rêglstro de Opçóes de Venda, cujo modelo e tamanho fiúm a critório do
contribuinte, devendo, poróm, o mesmo conter as seguintes indicaçóes:

l- o nome do proprietário ou responsável pelo imóvel à vênda;
ll - a localizaÉo do imóvel ou o tlpo de bem móvel;
lll - o valor de venda constantê da opÉo (ofêrecimento);
lV - a percentagem da comissão contÍatada, inclusive sobre o'ovêr-price";
V - a data e o prazo da opÉo;
Vl - o valor da venda, a data e o cartório êm que for lavrade a escritura de compra ê venda, se for o caso;
Vll -o valoí da comissão auferida;
Vlll -o número da nota Íiscal de êntrada:
lX - observaçóes diversas;
X - o nome, o êndereço e os números de inscriÉo municipal, êstaduel e do CNPJ do impressor do livro.

Sêção Xvlll
Do Agenciamento Funerário

Art. 130 - O imposto devido pêlo agenciamento Íunêrário tem como base de úlculo a receita bruta proveniente:
I - do fornecimento de urnâs, câixóes, coroas ê paramentos;
ll - do íornecimento de flores;
lll - do aluguel de cepeles;
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lV - do transporte;
V - das despesas relativas a cartónos e cemitérios;
Vl - do fomecimento de outros artigos funerários ou de despesas divêrsas.

Parágrafo único - Nos casos de serviços prestados a consórcio ou similares, considera-se prêço a receita bruta
oriunda dos valôrês recebidos a qualquer tÍtulo.

Sêção XIX
Do Arrendamento Mêrcantil ou "Lêasing,'

Art, 13í - Considêra-se "Leasing" a operação realizâda entre pêssoas jurÍdicas que tênhem por objeto
o arrendamento de bens adquiridos de terceiros pela ârrendadora, pera fins de uso próprio da anendatária e
que o tendam às especific€ções deste.

Parágrafo único - O imposto deverá ser calculado sobre todos os valorês recebidos nâ operaÉo,
inclusive aluguéis, taxa de intermediaÉo, de administraÉo e de assistê1cia técnica.

Sêção xX
Das lnstituiçôes Financêiras

Art. í32 - Considerem-se tributávêis os sêguintes serviços prêstados por instituiçóes financêires:
I - cobrança, inclusive do eÍêrior e para o exterior;
ll - custódia de bens e valores;
lll - guarda de bens em cofres ou caixas fortes;
lV - agenciamento, corrêtagêm ou intermediaÉo dê cámbio e seguros;
V - agenciamento de crédito e financiamento;
Vl - plane.iemento e assessoramento financeiro;
Vll - análise témice ou econômico-financeira de projetos,
Vlll - Íiscalização de projetos econômico-financeiÍos, vinculados ou não a operaçóes de crédito ou
financiamento;
lX - auditoriâ e análise financêira;
X - captação indirêta de rêcursos oÍiundos de incentivos fiscais;
Xl - prestação de avais, fianças, endossos e aceites;
Xll - serviços de expediente relativos a:
a) transferência de fundos, inclusive do extêrior para o exterioí
b) Íesgate de títulos ou letras de responsabilidade de outras instituiçôes;
c) recebimentos a favor de terceiros dê camês, aluguéis, dividêndos, impostos, taxâs e outras
obrigações;
d) pagamento, por conta de terceiro, dê bênefícios, pensões, folhes dê pagamento, títulos cambiais e
outros direitos;
e) confecçáo de fichas c€dastrais;
f) fornecimento de chequês de viagens, talões de chequês e cheques avulsos;
g) fornecimento de segundas vias ou ópias dê evisos de lançamento, documentos ou êxtratos de
contas;
h) visamento de cheques;
i) acatamento de instruções de terceiros, inclusive para o cancêlamento de úeques;
j) coníecção ou preenchimento de conlratos, aditivos contratuais, guías ou quaisquer outros
documentosi
k) manutênÉo de contes inativas;
l) informaçáo cadastral sob a forma de atestados de idonêidade, relações, listas, êtc;
m) fornecimento inicial ou renovação de documentos de identificâção de clientes da instituição, litularês
ou náo dê direitos êspeciais, sob a forma de cartão de garantla, cartão de credito, declaraçÕes e etc;
n) inscrição, câncêlamênto, baixa ou substituição de mutuários ou de garantias, em operaçóes dê
créd,to ou fi nanciamento;
o) despachos, registros, baixas ê procuÍatóíios;
Xlll - outros serviços eventualmente prestedos por estabelecimentos banúÍios e demais instituições
financeiras, observado a Lista de Serviços da Lei Complementar Fêderal no 116, de 31 dê Julho de
2003.
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§ 1'- Base de calculo do lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de que trata esta Seção
inclui:

a) os valorês cobrados a título de ressaícimento de despesas com impressão gráÍica, ópias,
correspondêncies, telecomunicaÉes, ou sêrviços prestados por terceiros;

b) os valores relativos ao ressarcimento dê despêsas de sen/iços, quando cobrados de coligadas, de
controladas ou de outrÕs departamentos da instituiÉo;

c) a remuneraÉo pela devolução interna de documentos, quando constituir recêita do êstabelêcimento
localizado no Município;

d) o valor da participaÉo de estabeleclmentos, localizados no Município, êm receitâs de serviços
obtidos pela lnstituiÉo como um todo.

§ 2' - A carãcterizaÉo do íato gerador da obrigação tributária não depênde da denominação dada âo
serviço prestado ou da conta utilizada para registÍos dê receita, mas de sua adentificação com os serviços
descritos.

seção xxt
Do Cartão dê Crédito

Art. 133 - O imposto incidente sobre a prestação de serviços através de cartáo de cÍédito sêrá calculado sobre o
movimento econômico resultantê das recettas de:

I -taxa de inscrição dos usuários;
ll - taxa de renovaÉo anual;
lll - taxa de Íiliaçáo de estabelecimento;
lV - taxa de alteraÉo contratual;
V - comissão recebida dos estabelêcimentos Íiliados-loiistas-associados a título de intermediaÉo;
Vl - todas as demais taxes a titulo de administração e comissões a título de intermedaaçáo.

Seção XXll
Do Agenciamento de seguros

Art. í34 - O imposto incide sobre a recêita bruta proveniente:

I - dê comissão de agênciamento fixada pela SUSEP (Superintendência de Seguros privados);

Sêção XXlll

Auxiriar::clolssJiliXi'fJlli;"?"Xi',3i"[n""Xl"Êi',,",n,n"
Art' 135 - Consideram-se obras de construÉo civil, obras hidráulicas ê outras semelhantes, a execução por
administraÉo, empreitada ou sub-empreitada de:

I - predio e €diÍicaçóes em geral;
ll - rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportosi
lll -pontes, túnêis, viadutos, logradouros e outras obras de urbanizaçáo, inclusive os trabalhos concernêntês às
estruturas inferior e superior dê estradas e obras de arte;
lV - pavimenteçâo em geral;
V -canais de drenagem ou irrigaÉo, obras de rêtificação ou de regulariziaÉo dê leitos ou perÍis de rios,
Vl -sistemas de âbastêcimentos de água e saneamento êm geral, poços artesianos, semi-artesianos ou
manilhados;
Vll - banagens e diques;
Vlll -sistemas de têlecomunicações;
lX -refinanas, oleodutos, gasodutos e sistema dê distribuiÉo de combustívêis líguidos e gasosos;
X -sistemas de produÉo e distribuição de energia êlétrica;
Xl - escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres;
Xll - montagens de estruturas em geral,
Xlll- recuperaçáo ou reforço êstÍutural de edificações, pontes e congêneres, quando vinculada â projetos de
engenharia, da qual resulte â substituição de elementos construtivos êssenciais, limitada exclusivamenté à perte
relacionada à substituição (pilares, vigas, lajes, alvenarias estruturais ou portantes, fundaçôes e tudo aquiló que
implique a segurança ou estabilidade da estrutura);
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| - comissões, a qualquer título;
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XIV- estâqueamentos, fundações, escavaçóês, alerros, perfurações, desmonles, rebâixamento dê lençol frêático,
dragagens, escoramentos, lenaplanagens. escoramentos e derrocamentos;
XV - concretagem e alvenaria;
XVI - revestimênto e pinturâs de pisos, tetos e paredes;
XVll - impermeabilizaÉo. isolamentos térmicos e acústicos;
xvlll-instalações e ligâções de água, ênergia elétrica, de proteÉo ctÍódica, de comunÍcações, de vapor, de
elevadores, de condicionamento de ar, de reÍÍigeraçáo, de ar comprimirjo, de sistemas de cohoução e exaustão
de gasês de combustão, inclusivê equipamêntos relacionados com esses sêrviços;
XIX -construção de jardins, iluminaÉo externa, câsa de guarda e outros da mesma nâtureza, prêvistos no
projeto original, desde quê integrados ao preço de construÉo da unidace jmobiliária;
XX - implantaçáo de sinaltzâÉo em estradas e rodovias;
XXI - divisórias;
XXll -carpintaria, senalharia, vidraÇaria, marmoraria, armaÉês e telhados.
XXlll -outros serviços diretamente relacionados â obras hidráulicas, de construÉo civil e sêmelhantes;

Art. í36 - São serviços essenciais, auxiliares ou complementares da execução de obras de construção civil,
hidráulicas e outras semelhantes:

| - os seguintes serviços de engenhariâ consultiva:

a) elaboraçáo de planos diretores, estimativas orçamentárias, programação e planejamento e outros
relâcionados com obras e serviços de engenharia;
b) estudos de viabilidade técnic€. econômica e financeira;
c) elaboraÉo de anteproietos, projetos básicos, projetos exêcutivos para trâbelhos de engenharia e
úlculos de engênharia;
d) Íiscalização, supervisáo técnica de obras e sêrviços de engenhaÍia;

ll - Ievantamentos topográÍicos, batimétricos e geodésicos;
lll -calafetaÉo, aplicaÉo de sintêcos e colocação dê vidros.

Parágrafo único - Os sêrviços de que trate o artigo são considerados como auxiliares de construção civil e
hidráulica, quando relacionados a estas mesmas obras, apenas para 1Íns de alíquota, devido o imposto neste
MunicÍpio.

Art, 137 - É indispensável à exibiÉo dos comprovantes do imposto inciclente sobre a obra:

| - na expediÉo do "habite-se" ou "auto de vistoria", e na conservaÉo de obras particulares;
ll - no pagamento de obres contratadas com o Município.

Art. 138 - O processo administrativo de concessão de "hâbite-se", ou da conservaÉo dã obra, deverá ser
instruído pele unidade competentê, sob pena de responsabilidade funcional, com os seguintês elementos:

I - identiÍicação da firma construtorai
ll - contrato de construção;
lll - número dê registro de obra ou número do liwo ou ficha respêctiva, quando houvêr;
lV - valor da obra e total do imposto pago;
V - data do pagamênto do tributo e número da guia;
Vl - número de inscrição do sujeito passivo no Cadastro Mercantil;
Vll -escritura de aquisiÉo do têÍrêno, lanto em caso de obre própÍia, como de incorporaçáo.

Seção XXIV
Da Admini3tração ds Bens lmóyêis

Art. í39 - A base de qálculo do imposto, para esta atividadê, é o preço dos respectivos sêrviços, a sabêr:
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ll - taxa dê cadastro;
lll - taxa de elaboração ou rêscisão de contrato;
lV - acréscimos moratórios;
V - demais serviços sujeitos âo imposto.

Art. 140 - Será permitida, em substituição ao uso da Nota Fiscal de Serviços, a utilização de rêlação mensal
nominal de pagamentos recebidos, acompanhada de nota fiscal única mensal, obedêcido, quanto a êste, o que
dispóe esta Lêi.

Art. í41 - Fica instituÍdo o Livro de Registro de AdministraÉo de Bens lmóveis. cuio modelo e dimensões ficam
a critério do contribuinte, devendo o mesmo conter, obrigatoriamente, as seguintês indicaçóes:

| - a denominâÉo: Livro "Rêgistro de AdmrnistraÉo de Bens lmóveis,';
ll - o endereço do imóvel objeto da prestação do serviço;
lll - o nomê e o endereço do proprietário ou responsável pelo imóvel;
lV - as datas de inÍcio e térmlno do contrato,
V - obsêrvaçÕes diversas;
Vl - o nome, o endereço e os números das rnscri@es municipal, estadual e do CNPJ do impressor do livro, a
data e o número de folhas que o mesmo conlenha e o número da ALtorizaÉo de lmpressão dê Documentos
Fiscais.

Parágrafo único - O pedido de Autorização de lmpressão de Documentos Fiscais deverá ser acompanhado de
um modelo da impressão a ser êxecutada.

Àrt. 142 - Os contribuintes que exerçam a atlvidade de que trata esta SeÉo, sêrão obrigados ao uso do livro
instituído no artigo anterior, dêvidamente, autenticado no órgão municipal competente, bêm como a manter sua
escrituraçáo, rigorosâmente, êm dia.

Seção XXV
Dos Sêrviços de Revelação

Art. 143 - O imposto incidirá sobre os seguintes serviços:

l - revelação e ampliâÉo;
ll - taxas de inscriçáo, renovaÉo ê demais emolumentos cobrados dos associados ou usuários dos sêrviços;
lll - transcriçáo de Íotografias, películas cinematográficas, gravuras, slides e similares para fites dê videocassetê
ou semelhantes;
lV - reprodução de fitas de videocassetê ou de películas qnemáográflcas;
V - conserlo, instalaÉo, montagem, reparaÉo ê conservação de aperêlhos de videocassete, filmadoras e
demais engenhos sonoros ou audiovisuais
Vl - exibiÉo de fitas de videocâssête com cobrançâ dê ingresso,
Vll - outros servigos congêneres.
Aft, 14 - No agenciamênto de serviços de revêlaÉo de filmes cineÍnatográÍicos ou fltas de videocassete ê
similares, a base de Élculo será o valor cobrado do usuário.

Art. 145 - Sujeltam-se ao pegamento do imposto todês as pessoas jurídrcas que prestarem os serviços
discriminados no artigo antêrior mesmo que nâo constituídas como clubes dê cinemâ, videocassête ou de outros
artefatos sonoros ou audiovisuais.

Seção XXVI
Das Companhias de Seguros

Subseção I
Da lncidência e da Basê de Cálculo

AÉ. í46 - O lmposto Sobre Serviço de Oualquer Natureza incide sobre a taxa de coordenaÉo recebida pela
compânhia de seguro, decorrente dâ liderança em cosseguro, relativa à diferença entre as comissõês, recebidas
das congênêres, em cada operaÉo, e a comissão repassada para a agência, Íilial ê sucursal, a emprêsa de
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coretagem, de agenciamento e de angariaçáo, o clube de seJuro ou o corretor, execulada a de
responsabilidade da seguradora líder.

Parágrafo único - Quando o inalar da taxa dê coordenação não for discriminando, ou for inferior a 3% (três por
cento) do valor do prêmio, cedido em cosseguro, este será o valor a ser considerado como base de cálcuio.

Sêção XXVII
Das Agências das Filiais ê das Sucursais de Companhias de Sêguros

Subseção I
Da lncidência e da Basê de Cálculo

Art. í47 - O lmposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza incide sobre:

| - a comissáo de agenciamento e de angariaçáo paga nas operaÇões com seguro;
ll - a participaÉo contratual da agência, Íilial e sucursal nos lucros anua,s obtidos pela respectiva representada

Seção XXVlll
Das Agências, das Filiais e das Sucursais

dê Companhias dê Seguros e das Companhias de Seguros
Subseção I

Das ObrigaçÕes Acêssórias

Art. 148 - A compânhia de seguro fica obÍigada a relacionar e arquivar, mês a mês, junto com os comprovantes
de pagamento do imposto, o demonstrativo das opeÍações êfetuadas ccm as congêneres em relaÉo à taxa de
coordenaÉo recebida em decorência da liderança em cosseguro e a cDmissão repassada para a agêncie, ílial
e sucursal de companhia, a empresa dê corretagem, de agenciamento e de angariagão, o clube de seguro e o
corretor, para, quando solicitados, sêrem âpresentados à FiscêlizaÉo Municipal.

Parágrafo único - O demonstrativo mencionado no presente artigo identificará:

a) o mês de competência;
b) o valor da comissão repassada;
c) o nome da pessoa jurídicâ responsável pelo pagamento da laxa de coordenaÉo, com a respectiva

inscriÉo municipal, se for o caso;
d) o nome da pessoa fÍsica ou .iurídica responsável pelo recebimento dâ comissão repassada, com a

respêctiva insqiçao municipal, se for o cãsoi
e) a somatória das difêrênçâs entre a taxa de coordenaçáo e as comissóes repassadas, que servirá de

base para o recolhimento do lmposto Sobre Serviço de Qualquêr Naturêza.

Art. 149 - A agência, filial e sucursel de companhia de seguro Íicá obrigada a relacionar e arquivar, mês a mês, o
demonstrativo dos valores recebidos âtravés de comissão de agenciamênlo e de angariaÇão, paga nas
operações com seguro, ê de participação, contratual da agência, filial e sucursal nos lucros anuais obtidos; pêlâ
respectiva representada, para, quando solicitado, ser aprêsentado à Fis€lizaÉo Municipal.

Parágrafo único - O demonstrativo mencionado no presente artigo identificará

o caso;

a) o mês de competência;
b) o valor percebido;
c) o nome da pessoa iurÍdicâ responsável pelo pagamênto, com a respêctiva inscrição Municipal, se Íor

d) a discriminação do sêrviço prestado (agenciamento, angariaçáo ou participaÉo contratual);
ê) a somatóraa dos valores

Art. í50 - A agência Íilial e sucursal e a companhia de seguro substituirão a Nota Fiscal de Serviço pelo
dêmonstrativo, ícando dispênsados dos Llvros, exceto o Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscâis
e Termos de Ocorrência.
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Art. 151 - A companhia de seguro Íica obrigada a reter e a recolher o lmposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza, devido em virtude dos seguintes serviços a ela prestados peia agência, filial e sucursá de companhiâ
de seguro:

l- comissáo de agênciamento e dê angariaÉo paga nas operações cont seguro;
ll - participaÉo contratual da âgência, filia e sucursal nos lucros anuais obtidos pela respectivâ representada.

Art. 152 -Aagência, filtal e suorrsal eâ companhia de seguro ficam obrigadas a reter e a recolher o lmposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza, devido em virtudê dos seguintes serviços a elas prestados:

I - comissáo de conetagem, de agenciamento e de angariaçáo de seguro ê remuneraÉo sobre comissáo relativa
a serviços prêstâdos, percebidas:

a) pela empresa de coretagem, de agenciamento e de angariação;
b) pelo clube de seguro;

ll - regulação de sinistros cobertos por contratos de seguro;
lll - inspeÉo ê avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguÍos:
lV - prevenção e gerência de riscos seguráveis:
V - conserto de veículo sinistrado;
Vl -"prôlabore", pagas e estipulantes;
Vll- qualquer, desde que efetuado por pessoa física ou jurídica náo cadâstíada na Prêfeitura

§ 10 - Nos c€sos previstos nos incisos ll. lll e lV, náo há incidênciêr do lmposto quando os serviços forem
prestados pelo próprio sêgurado, incorrendo, consequentemente, a responsabilidade tributária.
§ 20 - Os serviços pagos ou crêdltados, pela agência, filial e sucursial e pela companhia de seguro, serào
rêlacionados e arquivados, mês a mês, lunto com os cpmproventes de pagamento do imposto retido, para,
quando solicitados, serem apresêntados à Fiscâlizaçao Municipal.
§ 3" - A declaração mencionada no parágraío antêrior identificará:

a) o mês de competência,
b) o nome da pessoa Íisica ou jurídica;
c) a respectiva inscriçáo municipal, se for o caso;
d) o valor do serviço pago ou cÍedilado;
e) a somatória dos pagamentos ou créditos realizados, que servirá de base para a retenção do lmposto

Sobre Serviço de Qualquer Naturêza.

§ 40 - Com base na dêcleraÉo mensal, o contribuinte responsável reterá e recolherá o ISSQN, de acordo com
os prazos estabelecidos.

Art. 153 - A agência, filial e sucursal e a companhia de sêguro ficam obrigadas a promover, dentro do prazo de
30 (trintâ) dias, contados da data da prestaçâo do serviço, a inscriÉo d€, pessoa Íísica, não cadastradas na
pÍefertura, através de relação que deverá constar os seguintes dados:

I - o nome e o endêreço do prostador de serviço;
ll - o número do C.P.F.;
lll - a atividadê autônoma e a sua data de início;
lV - no cáso de profissão regulamentada, o número de documento de identificação

Parágrafo único - A relaÉo referendada no presente artigo deverá ser ,apresêntâda, em 02 (duas) vias, ao
Orgão responsável pelo Cadastro, sendo que uma via será devolvida à agência, filial e sucursal ou à companhia
de seguro, com o carimbo dê "RECEBIDO" do designado órgão.

Seção XXIX
Das Êmpresas de CorÍêtagêm, de Agenciamento

ê de Angariação e dos Clubes de Serguros
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- Subsêção I
Da lncidência e da Basê dê Cálculo

Art. í54 . O lmposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza incide sobre:

I - a comissão de corretagem, de agenciamento e de ânganaÉo de segJros;
ll - a remunêrâÉo sobre comissão relativa a serviços prestados;
lll - a comissão auÍerida por sócios ou dirigentes das empresas e dos clubes

Subseção ll
Das Obrigações Acessórias

Art. '155 - A empresa de corÍetagem, de agenciamento e de angariaçãc, e o clube dê seguro, substituirão a Nota
Fiscâl de Serviço pelo recibo de mmissão ou comprovante do respecti,.ío crédito, para as atividades sujeitas ao
regime de responsabilidade tributáriâ, Íicando dispensados dos Livros Fiscâis, exceto o Livro de Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências.

Art, í56 - A empresa de corretagem, de âgenciamenlo e de angâriâçaro e de clube de seguro, deverá emitir a
Nota Fiscal de Serviço, para as âtividades náo sujeitas ao regime de responsabilidade tributária, bem como
escriturar os Livros Fiscais, recolhendo, no pÍazo estabelecido, o ISSQN.

Parágrafo único - A empresa dê corretagem, de agenciamento ê de angariaÉo ê o clube de seguro, também,
deverão emitir Nota Fiscãl de Serviço, bem como escriturar os Livros Fiscais, nas operaÉes de corretagem, de
agenciamento e de angariação de sêguro, que realizarem com outías êmpresas não sêguradoras ou, com
empresas seguradoras estâbelecidas Íora deste Município.

Art. í57 - A empresa de corretagem, de agenciamento e de angariaçã3 e o clube de seguro íicám obrigados a
promover, dentro do prazo de 30 (trinte) dias, contados da data de admissão, a inscriÇáo de pessoas físicas
prepostas de conetores, não cadastradas na prefeitura, através de rdação que deverá constar os seguintes
dados;

| - o nome e o enderêço do preposto;
ll - número do C.P.F.;
lll - a data de início de sua atividade;

ParágraÍo único - A relaçáo rêferendada no presente artigo deverá ser apresentada, em 02 (duas) vias, ao
Orgão responsável pelo Cadastro, sendo quê uma via será devolvida à empresa de corretagem e âgenciamenlo
e o clube de sêguío, com o carimbo dê "RECEBIDO" do desígnado órgão.

Art. '158 - As propostas encaminhâdas pêlas empresas de conelage,n, de agenciemento e de angariaÉo e
pelos clubes de seguro às agências, flliais e sucursais e às companhias de sêguÍo, serão registradas, em ordem
numérica e cÍonológica, dê acordo com o modelo aprovado pela ResolLÉo n'06, de 25 de outubro de'1983, do
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, admitindo-se registros distintos parâ cada ramo de seguro.

§ 10 - Os registros terão suas folhas numeradas, sequencialmente, conlerão termos de abertura ê de
encerramento, datados e assinados, indicando o (s) remo(s) a que se destina(m) e a quantidade de folhas nelês
contidas, fornêcendo os seguintes êlemêntos mínimos:

| - no cabeçalho

ll - no corpo
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e) número da proposta;
b) nome do segurado.(ou estipulante, no caso de seguro colet vo);
c) nome da agência, Íllial ê sucursal ou da companhá de seguro;
d) lmportáncia segurada ou Iimite da importância segurada ([cdÉndo ser omitido quando se tratar deseguro coletivo de pessoas);
e) comissão de conetagem, de agencjamento e de angariaçãc percêbida;

. f) observações (referêntes à data de recebimento e direcusa d'a proposta, por parte da agência, filial esucursal ou da companhia de seguro, além de outras anotaÉês como erros e rasuras);

Ill - A empresa de corretagem, de agenciamento e de angariação e o crube de seguro, organizados emsociedades que êmpreguem sistemas informatizados oe óntúe, podem escriturai,' mãoiante o uso deíormulários contínuos, o movjmento da matriz, bem como das fitiais, suc.rrsaÉ, 
"óà;ã;; iàiiesentantes.

§ 2l 
. 
ol pedidos de alteraÉo dos contratos de seguro, feitos com a inbrveníência do conetor, seráo igualmentêregistrados, em ordêm numérica das respectivas propostas, ao Íinal dc ,"girtro ;"*ãi *b o'título ,pEDIDOS

DE ALTERAÇÃO'.
§.30 - A empresa de corretagem, de agencramenlo e de angariaÉo e o clube de seguro, poderão substituir osistema de controle, de que trata o_item 3. do § 1', deste artigo, feto a.quivamento dãs 

"driai 
ou. proposlas edos respectivos pedidos de alteração, os quais-serão colecionãáds e, ,ride, numoriú, ááãiãoo, os cuidados

necessários à sua inviolabilidade.
§ 40 - As propostâs encaminhadas às agências, flliais e sucursais e às; companhias seguro, serão numeradas,
sequencialmente, admitindo-sê uma série numericá distinta para cada angariâção e o du6à de ieguro.
§ 50 - As propostas serão êmitidas com o mínimo de 3 (três) vias, destinãndojse a primeira ria aãgêncja, Íilial esucursal ou.à companhia de seguro, a segunda via à empreia de conetiagem, oe alenciaÁenio e d-e angariação
e ao clubê de sêguro e a terceira via, ao segurado.
§ 60 - As vias propostas, bêm como as dos pedidos dê alteração, contêráo, necessariâmente, dados do protocolo
quê caraclêrizem o recebimento pêla agência, íilial e sucursal ou pela companhia dê seguro.
§ 7" - N9 cãso dê recusa da proposta ou do pedtdo de alteraÉo, por párte Oa agenc]a, fitiat e sucursal ou da
companhia de seguro, o documento mmprobatório deverá ser ánexádo à cópia da [ropoite e ser arquivada pela
êmpresa de- conetagem, de agenciamento e de ângariação ou pelo clubê Oe seguio que optar pelo sistema
previsto no § 3o deste artigo.
§ 80 - Os registros ou ârquivos das proposlas ficarão à disposição da fiscalização, na sede das empresâs de
corretagem, de agenciamento e de angariaçáo e dos clubes de seguro, podendo a êscrituraçáo dos registros ser
dêscentralizada para as filiais, as sucursais ou as agências.
§ 9" - !'la hipótese prevista no item lll, do § 10, deste artigo, cada uma das filiais, das sucursais ou das agências,
deverá manler, à disposiÉo da ÍiscalizaÉo, ópia do ràferido Íormulário, devidamente regularizeda, ràativa à
sua produção.

Seção Xxx
Do Lançamênto e do Recolhimênto

Art. í59 - A apuraçáo do imposto a pagar será feita sob a responsabilidâde da sociêdade, mediante lançâmento
em sua escrita fiscal e o respectivo pagamenlo, o qual ficará suieito a posterior homologaÉo pela Aúoridade
Fiscal.

§ 10 - Quanto aos estabelecimentos bancários e demais instituiçõ€s financeiras, o lançamento será feito eam
base nos dados constantes dos balanços analíticos, a nível dê subtítulo intemo, 

-padronizados 
quento à

,omenclatura e destinaÉo das contas, mnforme normas instiluídas pelo Ban6o ientral e constantes da
Declaração de Servíços.
§ 20- Quando os sêrviços dêscritos pelo subitem 3.04 da listâ anexa forêm prestados no tênitório de mais de um
município, a base de cálc.ulo será proporcional, corforme o câso, à extensãô da fenovia, rodovie, dulos e
condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer naturêze, ou ao número de postes, existêntes em câda
município.

Art. í60 - O imposto, devidamente calculado,
imediatamente postêrior eo exercício.
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Art. í6í - O imposto será recolhido:

I - pelo tomador de sêrviço, através dê guia de arrecadâção para o rsseN retido na fontê.

§ ío - Quando não quitada no prazg tempestivo,a guia ou carnê deverão ser apresentados na preÍeitura pera onecessário 'vtSTO', e conferência dos caicutos pertínentes à mutta,,uros, de md;;;;ú;';; cabíveis.§ 20 - No mês em que não houver movimento, a guiàiespãctira lerá anurada 
"o, ããór"r.ao ,,não houve

ffi:iÍ::ü| .:,"ã:ta 
data prevista para uen"imeíto nó'.es, oeu"ri 

"",. upr.r"nirãà'nã prereitura para
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Seção XXXI
Da Solidariêdadê

Art.í62 - Considera-se solidariamente responsável pelo imposto o to[]ador do serviÇo sob forma de trabalhoremunerado, quando

l.- O Prestador de S-erviço. não comprovar a sua inscriÇão no Cadastro E.conômico de Contribuinte.ll,- O Prestador de Serviço, obrigado à emissão de notà Rsút, Oeirar de fazê_la.
rrr - A ExecuÇao de serviÇos da Construçáo Civil for efetuada por prestador de Serviços com domicílio Íiscel foradeste Município.
lv - o Prestador de serviÇo, não comprovar junto ao tomador do serviq) o pegamento do imposto devido, juntoao órgáo competênle da fazenda muniàpal.

§ 10 - Nas hipóteses previstas neste artigo, cabe âo rêsponsávêl reter na fonte, o valor êorrespondente aoimposlo devido.
§ 20 - Caso não seja efetuado o dêsconto na fonte a que está sujeito, o responsável ficará obrigado a recolher o

[X:,.",:"r"r*"o"nte 
ao imposto não descontado e alresciáo, dúãnãó "'-ã;:;,'à;;riãr,*irro, e correção

Art' í63 - Quando o Prestedor de Serviço Íor profissional autônomo náo inscrito no cadastro Econômico decontribuintê, o imposto será descontado na tonie, peto tomaáor, a razã{r de s% (cinco por cento) do preço doserviço.

Art'164 - são pessoalmente responsáveis pelos séditos conespondente à obrigêÉo tributária resultante dêatos pratic€dos com excessos de poderes ou inÍração de Lei, sociar ou estatuto.

l- Os diretores, administradores, sócios gerenles ou represêntantes dê pêssoas jurídicas de direito pívado.ll - Os mandatários, propostos e empregãdos.

Art'í65 - o Titular de estabêlecimento. em quê estejam instaladês nráquinas e aparelhos pertencentes aterceiros é solidariamentê responsáver pelo imposto refeiente à exproraçã,c oestes equipamãntos.

Parágrafo Único - A solidariedade.que trata este artigo compreende também juros e correção monetária, nahipótese do imposto vir a ser re@lhido em atraso.

,. 
^"n,,"1'ã1"JI§ltuição 

rributária

Art'166 - As emprêsas estabelecldês. no município cujâ nature:za do sêrviço impliquê operaÇÕêssubsequentes por parte dos seus c.onlraJanJes, desde que pessoas jr.rrídicas iguatÃenü 
-';steoelêcida§, 

nomunicípio, ficám sujeitas ao Regime de SubstituiÇão Tributária. '
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Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, o enquadramento de determinada empresa como responsável pêlo
pagamento do imposto devido por outras não elimina a responsabllidade destas últimas, que subsistirá em
caráter supletivo.

Art. 167 - Enquadrem-se em Regime de SubstituiÉo Tributária:

I - as empresas que operam na revelaÉo de Íilmes, em relaÉo às que agenciam esse serviço.

Art.168 - As emprêsas locadoras e de manutenÉo de cofres particulares, terminais êletrônicos, de terminais de
atendimento, de bêns e equipamentos, inslalados nos estabelecimentos dos respectivos locatários para prestar
serviços a tercêiros, deverão recolher o imposto no locâl da sede, no caso de pessoa jurídica e onde preslar o
serviço, no caso de pessoa física.

Art. í69 - Servirá de referência para dirimir o caput, a citada lei.

Art.'!70 - Sobre o montante obtido será aplrcade a âlíquÕta corresponderlte ao serviço prestado.

Art. 171 - As empresas reveladoras de filmes fotográÍicos estabelecidas no Município, ao emitirem as Notas
Fiscais conespondentes aos seus serviços.

Atl.172 - Farão constar do corpo dessês documentos o valor do lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
devido pelo respeclivo agenciador, pêssoa Jurídica igualmente estat,elecida no Município, a ser cobrado
juntamente com o preço da reveleção.

Parágrafo único - Servirá de Íeferência para o cálculo de imposto a porcentagem de 50 oÁ (cinqúenta por
cento) do preço líquido da revelação.

Art. 173 - O valor do imposto cobrado constituirá crédito daquele que sofrer c,obrança, dedutível do imposto a
ser pago no período.

Art, 174 - Os contribuintes alcançados pela substituiÉo tributária, de forme ativa ou passiva, manteráo
controle em seperados das operaÇões sujeitas a esse regime paÍa exame periódico de Íiscelizâção
municipal.

Art, í75 - Ao pagar o valor constante da fatura na qual haja a cobrênça do imposto, a empresa destinatária do
documento tornar-se-á credora de idêntica quantia, a ser considêreda na apuração de débito sobre o total de
suas receitas sujeitas ao mesmo tributo.

Art. í76 - O imposto recebido de terceiros sêrá repassado ao município pele êmpresa qualÍficada como
contribuinte substituto.

Seção xxxlll
Do Regime dê Responsabilidadê Tributária

Art.í77-As êmpresas estabelecidas no município, na condição de fontes pagadoras de serviços, Íicam

sujeitas a Regime de Responsabilidade Tributária.

Art. 178 - Enquadram-se no Regime de Responsabilidade Tributáíia:

| - os bâncos e dêmais entidadês financeiras, pêlo imposto devido sobÍe os serviços das emprêsas de guarda e
vigilância, de consêrvação e limpeza;
ll - as empresas imobiliárias, incorporadoras e construtoras, pelo imposto devido sobre as comissões pegas às
pessoas Íísicas e às empresas que pratiquem corretagem de imóveis;
lll - as empresas que explorem serviços médicos, hospitalare s e odontológicos, mediante pagâmênto
prévio dê planos de assistência, pelo imposto devido sobre as comissões pagas às pessoas

empresas que egenciem, inteímediem ou façam a co
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-
lV - as empresas seguradoras e de câpitalizaÉo, pelo imposto devido sobre as comissões das conetoras de
seguros, de capitalização, sobre o pagamento às oficinas mecânicãs, relativos ao mnserto de veículos
sinistrados e sobre o pagamento âos reguladores de sinistros coberlos por contratos de seguros;
V - as emprêsas e entidades que explorem loterias e outros jcgos permitidos, inclusive apostas, pelo
imposto devido sobre as comissões pagas aos seus agentea, revendedcres ou concessionários;
Vl - as opêrãdoras turísticas, pelo imposto devido sobre as comissões pagas a sêus agentes intermediários;
Vll - as agências dê propaganda, pelo imposto devido pelos prestâdores de serviços classificedos como
produçáo externa,
Vlll - as empresas de construÉo civil, pelo imposto devido pelos respectivos emprêiteiros;
lX - as emprêsas emprêiteiras, pelo imposto devido pelos respectivos subemprêiteiros ou fornecedores de
mão-de-obra;
X - as empresas concesionárias de serviços públicos de fornecimento rle energia elétrica, pelo imposto devido
pêlos seus prestadores de serviços;
Xl - as empresas concesionárias de serviços públicos de telêcomunicações, pelo imposto devido pelos seus
prestadores de serviços;
Xll - as empresas responsáveis pelo fornecimento dos servlços de água -. esgolo;
Xlll - o proprietário de casas de "shows", espetáculos e diversões em geral, independente de sua condição de
isento ou imune, no caso de aluguel ou cedência do êspaço, pelo imposÍo devido pelos promotores de eventos,
se estes não comprovarem sua inscrição no órgão íazendário municipal.
XIV - a Prefeitura, pelo imposto devido pelos respectivos prêstadores;
XV - as entidades da AdministreÉo Pública, Direta, lndireta e Funda,:ional, sejam elas Federais, Estaduais e
Municipais, pelo imposto devido pelos seus respectivos prestadores de serviços;
XVI - ás emprêsas tomadoras de serviços, quando:

a) o prêstador de seÍviço não comprovar sua inscriÉo no Caclastro Mercantil;
b) o prestador do sêrviço, obrigado à emissão de Notas Fiscêl de Sêrviço, deixar de fazê-lo;
c) a execuÉo de serviço de construçáo civil for efetuada por prestadoÍ não estabelecido no município
d) o prestador de serviços for inscrito em outro Município e pre$tar serviços no Municíplo de Paudalho

§ 1o - A responsabilidade tributária é êxtensiva âo promotor ou ao patrocinador de espetáculos esportivos e de
diversôes públicas em geral e às instituiÉes responsávêis por ginásios, estádios, têatros, salões e
congêneres, em relação aos eventos realizados.

§ 20 - A retençáo do imposto previsto neste artigo não se aplica aos pagamentos a pessoas iurídicas com
domicílio tributário fora do município, exceto as listadas nos incisos I a XXll da Lei Complemêntar Fedêral no 116,
de 31 de julho de 2003.
s 30- As empresas ênquadradas no Regime de Responsabilidade ']-ributária, ao efetuêrem pagamênto às
pessoas físicas ou jurídicas relacionadas, reteráo o imposto correspondentê ao prego dos respectivos servigos.

§ 40 - Consideram-se:

| - produÉo eíema, os serviços gráÍicos, de composiÉo gráfica, dê fotolito, de fotografia, de produção de
filmes publicitários por qualquer processo, de gravaçáo sonoía, elaboraçáo de cênários, painéis e efêitos
decorativos; desenhos, textos e outros materiais publicitário;
ll - subempreiteiros e fornecedores de mão de obra, as pessoas jurídicas íomecedoras de mão de obra para

serviços dê conservaio, limpeza, guarda e vigilância de bens móveis e imóveis.

Art. 179 - A retenÉo do imposto por parte da fonte pagadora será consignada no documento fiscal emitido pelo

prestador do sêrviço e comprovada mêdiantê aposição de carimbo ou declâraÇáo do contretantê êm uma das

vias pertencêntês ao prestador, admitide, em substituição a declaraÉo em separado do contratantê.

parágraÍo único - Para retenção do imposto, a base de cálorlo é o preço dos serviços, aplicando-se a alíquota
correspondente.

Art. í80 - O valor do imposto retido constituirá crédito daquelê que sofrsr a retenÉo dedutível do imposto a ser
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Art. 18í- Os contribuintes alcânçados pela retenção do imposto, de forma âtiva ou passiva, mantêrão controle
em separado das operações sujeitas â êsse regime para exame periódic,r da flscâlizaÉo municipal

Sêção XXXIV
Da Arrecadação

Art. í82 - O imposto será apurado e pago na forma e nos prazos regulermentares, através da declaraÉo e guia
de pêgamento.

Art. í83 - TÍatando-se de lançamento de ofício, há que se respeitar intervalo mínimo de 20 (vinte) dias entre o
recebimento da notificaçáo e o prazo fixado para pagamento.

Seção XXXV
Das lsênçôes
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Art. í84 - Ficem isentos do imposto os serviços:

| - prestados por associações culturais, associações comunitárias ê clubes de serviços, cuia finalidade essencial,
nos têrmos do respectivo estatuto ê tendo em vista os atos efetivamente praticados, esteJe voltada para o
desenvolvimento da comunidadei
ll - de diversão pública com fins beneficentes ou considêrados de interesse da comunidade pelo órgão de
educaÉo e cultura do MunicÍpio ou órgão similar;
lll - prestados por proÍis§ionais autônomos e entidades de rudimerltar organização, cujo faturamento ou

remuneraÉo, por estimativa da autoridade íisc€|, nâo produza renda mensal superior a 3 (três) vêzes o valor do
salário mínimo;
lV - prestados por empresas de locaÉo de bens móveis.

s 1o - As isençóes serão solicitadas em requerimento acompanhado das provas de que o contribuinte prêêncha

os requisitos necessários à obtençáo do benefÍcio.

s 20 - a documentaÉo âpresentada com o primeiro pedido dê isenÉo poderá servir para os demais exercícios

ãevendo o requedmento dê renovação de isenÉo referir-se aquela documêntação, aptesentando as provas

reletivas ao novo período.

§ 3o - As isençõàs devem ser requêridas até o último dia útil do exercício antêrior, sob pena de perda do

benefício fiscal no ano seguinte.

s 4" - Nos casos de início de atividadê, o pedido de isençáo deve sêr feito por ocasião da concêssão da licênça

perâ localizaçáo e ou funcionamênto de estabelecimênto

Art. í85 - O município poderá atribuir a responsabilidade pelo crálito tributário a terceira pessoa, vinculada ao

fato gerador de rêspectiva obrigaÉo, excluindo a Íêsponsabilidede dc, contribuinte ou atribuindo-â e este em

carátér supletivo do cumprimentã tbtal ou parcial da referida obrigação, inclusivê no que sê refêrê à multa e aos

acréscimos legais.

s 10 - Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido,

õrulta e acréscimos legais, independêntemente de ter sido eíetuada sua retenÉo na Íonte.

§ 2'- Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste ertigo, são responsávois,

| - O tomador ou intermediário de seNiço provenientê do exterior do País ou cu.ia prestaÉo se tenha iniciado no

extêrior do País
tt - À óessoa juriOica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermecliária dos serviço§ descÍitos nos subitens

3.o5,i.02,7.ó4,7.05,7.09,7.ío,7.12,7.14,7 15,7.16,7.17,7.19, 11.02, 17.0se 17.10 da lista anexa

Seção )(XXVI
Das lnÍraçÕes e Penalidades

Art. í86 - As infraçõês às disposições deste capítulo sêrão punidas coÍn as seguintes penalidades:

Prefeitura do
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a) exercício de atividade sem prévia inscriÉo no Cadastro de ati,/idadês emnômicas;
b) não comunicâÉo, até o pazo de 20 (vinte) dias constados da data de oconência, de venda ou

transferência de estabelecimenlo, êncerramento ou transÍerência de ramo de atividade, anotaÉo das
alterações oconidas.

a) falta de livros flscais ou de autenticação, por livro,
b) falta dê escrituraçáo do imposto devido:
c) dados incorretos na escrilura fiscel ou nos documentos fiscars;
d) falla do número de inscriÉo no cadastro de atividadês êconórnicas em documentos Íiscais;
e) falta de notas fiscais ou outros documentos exigidos pela adrninistração;
f) falta ou erro na declarâção de dados;
g) retirada do estabelêcimênto ou do domicílio do pÍestador, dê livros ou documentos fiscais, exceto nos
casos previstos na legislaçáo.

lV - multa no valor de 2000Á (duzentos por cento) da Unidade fiscal do Município nos casos de:

a) omissão ou falsidade na dedaraÉo de dados;
b) emissão de nota fiscal não autorizada, por nota fiscal;

V - multa de 10% (dez por cênto) e juros de more à razão de 1% (um por cênto) ao mês sobÍe o valor da parcêle
do imposto a pagar, quando do pagamento após a data do vencimênto.
Vl - multa de 50% (cinquenta por cento) do tributo conigido nos casos de:

a) falta de retençâo na fonte, quando obrigatória;
b) falta de recolhimento, ou recolhimento a menor;
c)falta de dêcleraÉo, após o prazo, dentro do mês de vêncimênto do imposto;

Vll - No vêlor de 30% (trinta por cento) do tributo conigido, e fâlta de declaÍaÉo após o primeiro dia do mês

seguinte ao do vêncimênto do imposto;

Seção XXXVII
Do Aóitramento

Art. í87 - A base de cálculo do imposto poderá sêr arbitrada pela âutoriclade fiscal quando:

| - os registros fiscais e contábeis, bem como as declarações ou docum€ntos fiscâis exibidos pelo sujeito passivo

ou pelo tercêiro obrigado, sejam omissos ou não mereçam fé;
ll - o contribuinte rêsponsável, após regularmente intimado, recusar-se a exibir à ÍiscalizaÉo os elementos

necessários à comprovaçáo do valor dos serviços prêstados;
lll - o contribuinte não possuir ou deixar de exibir os livros ou documêntos Íiscais em razão dê perda ou exlravio;

lV - for comprovada a êxistência dê fraude ou sonegação evidenciada pelo exame dos livros ôu doolmentos

fiscais, ou comerciais, exibidos pelo contribuinte, ou quando constatada por qualquer outro mêio direto ou

indireto de verificaÉo;
V - o contribuinte rãiteradamente deixar de cumprir as obrigações acesstirias previstas na legislaÉo vigente;

Vl - o prestador de serviço não estivêr devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes.

Art, 188- Verificadas as ocorências do aÍtigo anterior,
considerando:

a autoridade Íiscal arbitÍará a base de cál
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do imposto

| - multa de importância igual a 2OOo/o (duzentos por cento) da Unidade F scâl do Município nos casos dê:

ll - multas de importância igual a 10% (dez por cento) da Unidade Fiscal do MunicÍpio por documento impresso,
no ceso dê estabêlecimento gráfico quê emitir nota ou documento Íisc€l sêm a devida âúorizeção, respondendo
solidariamente pelo mesmo benêficiário quando a gráfica estiver estabelecida forâ do Município.
lll - multa de importância igual a 25oo/o (cento e cinquênta por cênto) da Unidade Fiscal do Município nos casos
de:
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l.- a soma das seguintes despesas relâtivas ao período imediatamênte anterior àquele em que a base de cálollo
do imposto está sendo arbitrada:

a) valor dos materiais consumidos ou aplic€dos;
b) o vêlor das despesas com pessoali
c) o valor das despeses dê aluguel de bens imóveis;
d) o velor das dêspesas gerais de administraçáo bem como financêiras e tributárias; ou

ll - a receita do mesmo período de exercício anterior.

§ ío Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento nas formas p:evistas nos incisos ou ll deste artigo,
considerar-seéo para apuração da receita. isolada ou cumulativamente, os seguintês elemênlos:

e) os recolhimentos efetuados no período, por outros contribuintês qu6 exerçam a mesma atividade em
condiÉes semelhantes;

b) as condi@es peculieres ao contribuinte ê a sua atividade econômicá;
c) os prêços conentes neste Município, na época a que se referir o arbitramento.

Seção XXXVttt
Das disposições Finais e do Regime de Estimatiya

Art. 189 - Todo contribuinte sujeito à escrituração fisc€l é obrigedo a:

l.- emitirNotas Fiscáis dos serviços prêstados, ou outro documento êxigido pelo Íism, por ocasião da prestação
dos serviços;
ll - manter atualizado o Íegistro dos serviços;
lll - exibir os livros fiscais e comerciais, os documentos gerenciais, os comprovantes da êscrita e os documentos
instituídos em Regulamento, bem como prestar irúormaÉes ê esclârecimentos sempre que solicitados pelas
Autoridadês Fiscais.

Art. í90- Os livros obrigetórios de escrituração comerciel e fiscal, bem como os documentos fiscais,
gerenciai§ ê não flscais comprovantes dos lançamentos neles êfetuaclos, deveráo ser conservados pelo prazo
de 5 (cinco) anos, no estabelecimento respectivo, à disposição cla ÍiscâlizaÉo, e delê só poderão ser
retirados para atender à requisiÉo da Autoridade Fiscâ|.

§ 10 - E facultado a guarda do Livro de Registro de Serviços Prestados pelo responúvel pela escrita fiscal e
comercial do contribuintê.
§ 20 - Perderão a validade os documentos fiscais confêccionados há mais de 12 (dozê) meses da data
concedida para sua conÍecÉo.
§ 30 -O prazo de 12 (doze) mesês será contado a partir da data da autoízaÉo e impressão do documento
fiscal, sendo que após o encerramênto do mesmo, os documenlos fiscais, ainda não utilizados seráo
cancêlados na forma prevista em regulamento.
§ 40 - As situaÉês excepcionais decorrentês da aplicaÉo do dispcsto nos parágrafos 2 e 30 deste artigo
serão resolvidas pelo Secretário responsável pela área fazendária.
§ 50 - Os contribuintes do lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, sujeitos ao pagamento mensal,
têrão até 30 (trinta) dias a partir do dia 10 dê janeiro de 2OO7, parer adequarem-se as normas contidas na
legislaÉo municipal.

§ 60 - O valor do imposto lãnçado por estimativa levará em consideração

| - o tempo dê duragão e a natureza especííca da atividade;
ll - o preço conmrrente dos serviços;
lll - o local onde se estabelece o contribuinte.

§ 7' - O regime de estimativa âindâ obedecerá aos seguintes critérios
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l.- A administraÉo poderá rever os valorês estrmados, a qualquer tempo, reajustando as parcelas vincendasdo imposto, quando se verificar que a estimativa inicial foi incoreta ou que ô volume oL1 a modalidâde dosserviços sê tenha alterado de forma substancial.
ll.- os contribuintes sujeitos 

_ao 
regime de estimativa poderão, a criterio da autoridade admanistrativa, Íicardispênsados do uso de livros fiscais e da emissão de documentos.

Ill - O regime de estimativa poderá ser suspenso pela autoridade administrativa, mesmo quando não findo o
exercício ou período, seja de modo geralou individual, seja a qualquer categoria dá eãtáÉeiãàimentos, grupos
ou sêtores de atividades, quando náo mâis prevalecerem às condiçóes queãriginaram o enluadramento.lV-.os contribuintes abrângidos pelo regime de estimativa poderão no prazúe zo lviniàiàias, a contar dapublicaÉo do ato normalivo, apresentar reclamaÉo contra o valor estimádo.
V - O lançamênto do imposto não implica reColhimento o regula:idade do exercício da atividade ou da
legalidadê das condições referentês a local, instalação, êquipamentos e obras.

Art. 19í - O contribuintê, prestador de serviços de obras de oonstrução civil ou hidráulica, deverão
individualizar, por obra, sua escrituraÉo íiscal.

Parágrafo único - ficam dispensadas de efetuar a individualidade na escrita flscâl os contribuintes que, nâ
escrita comercial, efetuam a individualizagáo determinada neste artigo.

Art. í92 - É fâcultado âo contribuinte aumentar o número de vias dos documentos íiscais e gerenciais, fazer
conter outras indicaçõês de interesse do emitentê, desde que não prejudiquêm a clarcza do documento nem
as disposições desta Lei.

Art. 193 - Os modelos dê livros, notas fiscais de serviços e demais documentos, e serem obrigatoriamente
utilizedos pelos contribuintês serão instruídos pela Adminislração Municipal, através de Regulamento.

TíTULO II
DAS CONTR|BU|çÕES

CAPITULO I
DA CONTR|BU|çÃO DE |LUM|NAçÃO PúBLICA

Seção I

Do Fato Gêrador ê da lncidência

Art. 194 - A contribuiÉo para custero de lluminação Pública - CIP tem como fato gerador o consumo de energia
elétric€ por pessoa naturâl ou jurÍdicâ, mediante ligaÉo reguler de energia elétricâno território do Município.

Parágrafo único - O sêrviço comprêende ilumineçáo de vias, logradc,uros públicos, instalaÉo, manutençáo,
melhoramento e expansão da rede de iluminaçao pública.

Seção ll
Do Suieito Pa$ivo

AÉ. í95 - Contribuinte da CIP é o consumidor de energia elétrice residente ou êstabelecido no território do
Município, cadestrado iunto à concessionária disúibuidore, titular da concessão no tenitório do Município.

Seção lll
Da Basê de Cálculo

Art. 196 - A base de cálculo da CIP é o valor mensal do consumo total de energia elétrica constente na fatura da
empresa concêssionária distribuidora.

Sêção lv
Do Lançamento e do Rêcolhimento
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CAPíTULO II
DA CONTRIBUIçÃO DE MELHORIA

Seção I
Oa Hipótese de incidência

Art. í99 - A hipótese de incidência da contribuição de melhoria é a realidade de obra pública.

Parágrafo único - podem ser objeto de contribuição de melhoria, as seguintes obras:

l- abertura, alargamênto, pavimentação, iluminaÉo, arborizaÉo, esgotos pluviâis e outros melhoramentos de
praças e vias públicas;
ll.- conskuçáo e ampliaÉo de parques, campos de desportos, pontês, túneis e viadutos;
lll -_construção ou ampliação de sistêmas de trânsitos rápidos, inclusive todas as obras e ediflcação necessárias
ao íuncionâmento do sistema;
lV - âbastecimênto de água potávê|, redes de esgotamento sanitário e instaleÉo de comodidades públicas;
V - instalação de redes elétric€s e supnmento de gás;
Vl - transportês e comunicaÉo em geral;
Vll - instalaçáo de teleféricos, foliculares ê ascensões;
vlll - proteçáo contra secas, inundações, erosáo e de sâneamenh e drenagem em geral, diques, caís
desobstrução de barras, portos e canars, retificaÉo e regularização de o.rrsos d'ágr,ia e irrigação;
lX - construÉo de estradas dê ferro e construção, pavimentaçáo e melhoramentoãe estraãaÁ oe rodagem;
X - construçáo dê autódromos, aeroportos ê seus acessos;
Xl - atenos e Íealizaçõês de embêlezamento em geral, inclusive desap:opriação em desenvolvimênto de plâno
de aspeclo paisagístico.

Art' 200 - A contribuiÉo de melhoria terá como limite total a despese rcalizada, na qual sêrão, inclusive, as
parcelas íêlativas a estudos, pro.letos, Íiscalização, desapropriações, administraÉo, êxecuÉo ê financiamenlo,
bêm como os encargos respectivos.

§ 10 - Os elementos referidos no caput dêste artigo serão definidos para cada obra ou conjunto de obras
integrantes dê um mesmo projêto, em memorial descritivo ê orçamento dêtelhado dê custo êlaborado pela
Prefeitura Municipal.
§ 2' - O Executivo Municlpal com base nos documentos reÍeridos no parágrafo anterior ê tendo em vista a
naturêzâ da obra ou do coniunto de obras os eventuais benefícios para os usuários, o nível de renda dos
contnbuintes e o volume ou a quantidadê de equipamêntos públicos etistentes na sua zona de influência, Íica
autorizado a reduzir, em 50oÁ (cinquenta por cento), o limite total a quê se reÍêre este ertigo.

Àrt. 2O1 - A contribuiÉo de melhoria será devida em decprrênc a de obras públicas realizadas pêla
Administraçao direta municipal, inclusive quando resultantes de convénic com a União ou com entidadê fêderal
ou êstadual.

^tl, 
202 - As obras públicas quê justifiquem a cobrançâ da contribuiÉo de melhoria enquadrar-se-ão em dois

programas:

| - ordinário, quando refêrente a obras preferenciais e dê iniciativa da própria adminis
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Art.- í97 - A contribuiÉo de iluminação pública sêrá cobrada mensalnlente, por unidade imobiliárie autônoma,
conforme o anexo lV, que intêgra esta Lêi.

§ 1o - Os valores da CIP definidos no anexo lV serão atualizados ânuátlmênte, conÍormê resoluÉo da Agência
Nacional de Energia Elétrica -ANEEL e homologados mediante Decreto do Chefe do poder Éiecutivo.

Art. '198 - O poder Executivo Íicâ autorizado a celebrar convênio com a empresa concessionária distribuidora de
energia elétrica, para arrecadâção mensal da contribuição, bem assim assinar aditivos sempre que ocorrer
majoraÉo das tarifas d_e energla, para estabelecer a inciáência dos mesmos pur""ntrài" ti*àó. pelà empresa,
ou quando da atuâlizaÉo da UFM - Unidade Fiscal do Município.

O tmbalho está de volta
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ll - e)ítraordinário, quando referente à obra de menor interesse geral, solicitada por, pelo menos, 2|3 (dois terços)dos contribuintes interessados.

Seção I
Do Sujeito Passivo

Art. 203 ' Contribuinte da contribuiÉo de Melhorie e o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor, aqualquer título, de imóvêl situado na zona de influênôja beneficiada por ela.

§ ío - Os bens indivisos seráo langados em nome de qualquer um dos titulares, a quem cabeÍá o direito de exigir
dos demais as parcelas que lhês couberem.
§ 20 - Os demais imóveis seráo lançados em nomê de sêus respectivos ritulares.

Art. 204 - A contribuiÉo de melhoria constitui ônus rêal, acompanhado o imóvel ainde a transmíssâo.

Art. 205 - A responsabilidade pelo pagamento do tributo tÍansmite-se aos os adquirentes do imóvêl aos
sucêssorês e qualquêr título.

ÂÉ. 206 - Responderá pelo pagamênto o incorporador ou organizador do loteamento não edificâdo ou em fase
de venda, ainda que percialmênte edificado que víer a sêr bêneficiado em razáo da execuçáo de obra pública.

Seção lll
Da Delimitação da Zona dê líÍluência

Aft.207 ' Para cada obra ou conjunto de obras integrentes de um mêsmo projêto serão definidos sua zona de
influência e os respectivos índices dê hierarquização de benêfício dos imóveis nêla localizados.

Art. 208 - Tanto as zonas de influência como os índices de hierarquiza;ão de beneficios seíáo aprovados pelo
prefeitô com bese em proposta elaborada por comissão previamente dêsignada pelo chefe do Executivo para
cada obra ou conjunto dê obras integrantês de um mêsmo proieto.

Art. 209 - A comissão a que se referê o artigo precedente terá a seguinte composiÉo:

I - 2 (dois) mêmbros de livre escolha do prêfeito, entre servidores municipais;
!l - t (yml membro indicado pêlo Poder Legislativo, entre os seus integrantes;
lll - 2(dois) membros indicados por êntidades privedas que atúem, institucionalmentê, no interesse da
comunidade.

§ 1o - Os membros da comissão não farão jus a nenhuma remunereçáo, sendo o seu trabalho considerado como
de relevante interesse para o Município;
§ 20 - A comissão encerÍará seu trabalho com a entrega da proposta definindo a zona de influência da obra ou
do conjunto de obras, bem como os respectivos índices de hierarquizâçãc de benefício.
§ 3' - A proposta a que se refere o parágrafo anterior sêrá fundamentâda em estudo, análisê e conclusões, tendo
em vista o contexto em que sê insere a obra ou o conjunto de obras em seus aspeclos socioeconômicos ê
urbanístico.
§ 4" - Os órgãos da Prêfeitura Íomecerão todos os meios e informaÇões solicitadas pêla comissáo para o
cumprimento de seus objetivos.

Sêção lV
Da Basê de Cálculo

Parágrafo único - Para
disposto nos artigos 205
seguintes pÍocêdimentos

o úlculo da contribuiçáo de melhoria, o órgãc fazendário da prefêitura, com base no
, 2O7, 2OB e 209 desta Lêi e no custo da obra apurado pela
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l.- delimitará, em planta, a zona de influência da obra;
ll - dividirá a zona de influência em faixas correspondenles aos diversos índices de hierarquizaÉo de benefíciosdos imóveis, se for o caso;
lll - individualizará, com basê na área territoriar, os imóveis locarizados em cada faixa;
lV - obterá a área territorial de cada faixa, medianle a soma das áreas dts imóveiJ nãla localizados;
V - calculará a contribuiÉo de mêlhoria relativa a cada imóvet, mediante a apli;çãó;; seguã]ã'tormuta,

Cmi = C x hfx ai , onde:
E hfE âf

Cmi = contribuiÉo de melhoria relativa a cada imóvel;
C = custo de obre a ser ressarcido
hf = índice de hierarquização de benefÍcio de cada faixa;
ai = área territorial de cada imóvel;
af = área territorial de cada faixa;
E = sinal de somatório.

Seção V
Do lançamento

Atl, 211 - Para e cobrança da contribuiÉo de Mêlhoria, o órgáo fazendário da prefeitura deverá publicâr edital
contendo os seguintes êlementos

| - memorial descritivo da obra e seu custo totai;
ll.- determinaÉo da parcêla do cristo total a ser ressarcrda pela contribuiÉo de melhoria;
lll - delimiteÉo da zona de influência e os respectivos índices de hierarqúizaçáo de benefício dos imóveis;
lV - relação dos imóveis localizedos na zona de influênciâ, sua área terriioriaie a faixa a que pertencem;
V - valor da contribuiÉo de mêlhoria corespondênte a cada imóvel.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também ãos casos ,Je cobrança de contribuiçáo de melhoria
por obras públicas em êxecuÉo, constantes de projetos einda não concluída.

Àrt. 212 ' Os titulares dos imóveis relacionados na forma do inciso lV do artigo anterior terão o prazo de 30
(trinta) dias, a @ntar da data de publicação do êdital, pare a impugnação dã qualquer dos elemêntos nele
constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

Parágrafo único - A impugnaÉo deverá ser dirigida ao órgão Íazerrdário da Prêfeitura através de petiçáo
Íundamentada que servirá para o início do processo administrativo fiscal ê não têrá efêito suspênsivo na
cobrança da conlribuiÉo de melhoria.

Art. 2í3 - Executada â obra na sua totalidade ou em parte suficiente piire beneÍiciâr detêrminados imóveis, de
modo a justificar o início da cobrança da contribuiÉo de melhoria, prcceder-se-á ao lançamento referênte a
esses imóveis.

AÉ. 2í4 - A notificaÉo do lançamento, dirêtemente ou por edital, conterá:

| - identiÍicação do contribuinte ê valor da mntribuiÉo de melhoriâ cobracla;
ll.- prazos para pegemento, de uma só vez ou paÍceladamênte, e rêspêclivos locais de pagamento;
lll - prazo para reclamação.

Parágrafo único - Dentro do prazo que lhe for concedido na notificação de lançãmento, não infêrior e 30 (trinta)
dias, o contribuinte poderá aprêsentar reclamaçôes por êscrito contra:

| - êno na localizaçáo ou na área territorial do lmóvel;

Av. Baul tu,úeim,21, Centro, tut dolln - PE / CEP. iS.B2S.ooo

Tel: 81 3636.1 1 56 / CNPI: 1 1.097.§i,000t -W

w weoudalhoeagov.bt



Prefeitura do
PAUDALHO
O trabalho esui de volta

-r-

-
ll - valor da contribuiÉo de melhoria;
lll - número de prestaçôes.

Art. 215 - Os requerimentos de impugnação, de redamaÉo e quaisquer recursos administrativos não
suspendem o rnício ou o prosseguimento das obras nem terão eíeito de obstar a Prefeitura Municipal na prática
dos atos necêssários ao lançamento e à cobrança da contribuição de melhoria.

Art. 216- Fica o chefe do executivo municipal expressamente autorizado a firmar em nomê do Município,
convênios com a Uniáo e os Estados para efetuar o lançamênto e âr'ecadação dâ Contribuição de Melhoía
devida por obra pública federal ou êstadual, cabendo ao município percentagem na receita arrecadada.

Sôção Vl
Da Arrecadação

Aft.217 - A contribuiÉo de melhoria poderá ser paga de uma só vez ou parceladamente, de acordo eom os
seguintes critérios:

| - o pagamento de uma só vez gozará do desconto dê 30% (trinta por cento), se efetuado nos primeiros 30
(hinta) dias, a contar da notiÍicâÉo do lançamento;
ll - o pagamento parcelâdo sofrerá juros de 1% (um por cento) ao mê,s e as parcelas respectivas terão seus
vâloÍes vinculados aos índices oÍlciais de corÍeÉo monetária, aplicádos 1a forma desta Lei.

Art. 2t8 - No caso de pagamento parcelado, os valores sêíão câlculados de modo que o total anual não exceda
a 3% (três por cento) do valor vênal do imóvel, constante do cadastro imobiliário fiscal e atualizado à época da
cobrança.

Art. 219 - O atraso no pagamênto das prêstações suieita o contribuinte à multa de 200/o (vinte por cento) ê aos
juros de mora de 1% (um por cento) no mês ou fraÉo calculados sobre o valor atuâlizado da parcela, de acordo
com os coeficientes epliúveis na correÉo dos débitos Íiscais.

Seção Vll
Das lsênçôês

Art. 220 - Ficam excluídos da incidência da contribuição de melhoria os imóveis de propriedade do Poder
Público, exceto os promêtidos à venda e os submetidos a regime de enfieuse, afoÍamento ou concessão de uso.

Sêção Vlll
Das Disposições Gêrais

Aft. 221 - Fica o Prefeito expressamente autorizado â, em nome do Município, Íirmar convênios com a Uniáo e
os Estados para efetuar o lançamênto e a arrecadaçáo da contribuiç,io de melhoria devida por obra públicâ

federal ou estadual, cabendo ao Município percêntagem na receita arrecadada.

Art. 222 - O Prêfeito poderá delegar à entidade da Administração ind reta as fungóes de úlculo, cobrança e
arrecadação da contribuiÉo de melhoÍia, bem como de julgamento de reclamações, impugneçóes e recursos,
atribuídos nesta Lei ao órgão Íazêndário da Prefeitura.

AÍt.223 - Do produto da arrêcâdaÉo da contribuição dê melhona 40% (quarenta por cento) constituêm receita
de câpital destinada à aplicaçao em obras geradoras de tribúo.

Parágrafo único - No caso das obras serem executadas ou flscalizadas por entidades da AdministrâÉo indireta,
o valôr arrecadado, que constitui receita dê capital, lhe será automaticamênte repassado ou retido, câso a
entidade esteja autorizada à arÍecada para aplicação em obras geradoras do tributo.

TíTULO III
DAS TAXAS
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CAPíTULo I

oas otseosrçÕEs cERAts

Art. 224- As taxas de compêtência do Municíplo deconem:

| - da utilizêÉo efêtiva ou potencial de serviços públicos específicos e drvisÍveis, prestados ao contribuinte ou
colocado à sue disposiÉo;
ll - do exêrcício reguler do poder dê polícia do Município.

Art. 225 - Os serviços públicos consideram-se,

| - utilizados pelo contribuinte

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;
b) potencialmêntê, quando, sendo de utilização compulsória, sêjam colocados à disposiçáo mediantê

atividade administrativa em efetivo funcionamento.

ll - específicos, quando possam ser destâcados, em utilidades autôncmas de intervenção, de utilidade, ou de
necessidade pública;
lll - divisíveis, quando susceptíveis de utilizaÉo, separadamente, por paÍte de câda um de sêus usuários.

Parágrafo único - É irrelevante para a incidência das taxas que os serviços públicos sejam prestados
diretamente, ou por meio de concessionários ou através de terceiros cortratantes.

Atl, 226 - Considera-se exercÍcio regular do poder de polícia a atividadê da administração Púbtica que, limitando
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, reguler a prática de ilto ou abslenção de fato, em êzão de
interêssê público concêrnente à sêgurança, à higiene, à ordêm, ao meic ambiênte, aos costumes, à disciplina dâ
produÉo e do mercado, ao uso e ocupagáo do solo, ao exercício d€ atividades econômicas, à tranquilidade
pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos no âmbito municipal.

Àft. 227 - O Íato gerador, a incidência, o lançamento e o pagamento das taxâs fundadas no podêr de polícia do
município, independem:

| - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentaÍes ou alministrativâs;
ll - de licenga, autorização, permissão ou concessão, outorgados pela Ulião, Estados ou Municípios;
lll - de estabelecimênto fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade;
lV - da finalidade ou do resultado econômico da atividade, ou da exploraÉo dos locais;
V - do efetivo Íuncionamento da atividade ou da efetiva utilizaÉo dos locâis;
Vl- do reconhecimento de preços, emolumentos ê quaisquêr importâncies eventualmente exigidas, inclusive para
expediÉo de alvarás ou vistorias.

CAPíTULO II
DAS TAXAS DE SERVIçOS PÚBLICOS

Seção I

Da lncidência e do Fato Gerador

Arl. 228 - A hipótêsê de incidência das taxas dê seNiços públicos é a atualização, efêtiva ou potencial, dos
serviços de coleta e remoçáo de lixo, de sêrviços de expediente ê de senr'iços diversos, prestados pelo Município
a contribuinte ou colocado à sua disposição com regularidâde nêcessáriil.

§ 10 - Entende-se por serviço de limpeza públicâ a coleta e remoção cle lixo gerado em imóvel ediÍicado e em
terrenos, exclusivos os rerêitos industriais, remoção especial de árvores, metralha, entulho, limpeza de terrenos,
todas sujeitas ao pagamento de preço púbiico fixado pelo Executivo.
§ 20 - A coleta de lixo de que trata o parágrafo anterior, será regulamentado na sua Íorma
Decreto do Executivo Municipal e será reajustado sempre que os preços estiverem defasados.
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§ 3'- Entende-se por serviços diversos. aqueles dê naturêza eminentemente estatal, compreendendo a
numeraÉo de predios, alinhamênto, reposiÉo de pavimentação, averbação de imóveis, aprêensão e depósitos
dê animais, bens e mercadorias, abate de animais, utilização de currais, transporte de carne e serviços de
cemiténos.
§ 40- Entende-sê por serviços de expediente o proveniente da apresêntaçáo de documentos às repartições da
Prefeitura, para apresentaÉo, despacho ou arquivamento pelas autoridades municipais ou pela lavratura de atos
em gêral, inclusive inscriÉo em cadastro, termos, contratos, emissão de guias parâ pagamento de tributos e
dêmais atos emanados do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO III
DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLX]A

Sêção I

Do Fato Gerador e da lncidênr:ia

Art.229 - A taxa para o custeio do serviço de limpeza de vias, logradouros, praças e parques localizados no

tenitório do municípao, tem como fato gerador à utilizaçáo dos servigos públicos municipais, especíÍicos e
divisíveis, efetivamente prestados ao contribuinte ou posto à sua disposl(Éo.

Seção ll
Do Sujeito Passivo

Art. 230 - São contribuintes os proprietários, titulares do domínio útil ou os possuidores, a qualquer título, de
imóveis localizados no território do Município que efêtivamente se utilizarn ou tenham à sua disposiçao quaisquêr

dos serviços públicos a que se referê o artigo anterior, isolada ou cumuletivamentê.

Seção lll
Da Solidariêdade Tributária

Art. 23í - Respondem solidariamente pelo pâgamento da taxa o titular do domínio pleno, o justo possuidor, o

titular de direito de usufruto, uso ou habilitaÉo, os promitentes compraclores imitidos de posse, os cessionários,

os posseiros, comandatários e os ocupantes a qualquer título do imovel, ainda gue pertencente a qualquer

pessoa física ou .iurídica, dê direito público ou privado, isento do imposto ou a ele imune.

Seção lV
Da Base de Cálculo

Art. 232 - A base de cálculo da taxa será determinada em função do custo da respectiva atividade pública

específica e será cobrada conforme Anexo lll, que integra este Lêi.

Sêção V
Do Lançamênto o do Recolhimento

Art. 233 - A taxa será devida enualmente, podendo o seu lançamento bem como os pÍazos e formas assinâladas
para o pagamento coincidirem, a critério do Tesouro Municipal, com os do lmposto Sobre a ProPriêdade Predial

Terntorial Urbana.

parágrafo único - ficam dispensados do pagamento da Taxa de Limpeza Pública os imóvei§ beneficiados pela

lsenção do lpTU, especificados no Artigo 49 desta Lei, bêm como os imóveis que gozam dê imunidade de

impostos.

CAPíTULO IV
DOS SERVIçOS PÚBLICOS DIVE:RSOS

Seção I

Da lncidência ê dos Contribuintes
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Art. 234 - Os Serviços Públicos Divêrsos compreendem a execução, por parte dos órgâos próprios ou por eles
autorizados, dos serviços constantes do Anêxo V, que integra esia Lei:

I - depósito e liberação de bens, animais e mercâdorias aprêendidas;
ll - demarcâção, alinhamento e nivelamênto;
lll - abate de animais;
lV - cemitérios.

§ 'lo - O preço do serviço que se refêre este artigo é devido:

| - na hipótêse do inciso l, deste artigo, pelo proprietário, possuidor a qualquer título ou qualquer outra pessoa,
física ou jurídica, que requeira, promova ou tenha interêsse na liberação;
ll - na hipótese do inciso ll, pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidorês a qualquer tÍtulo dos
imóveis demarcados, alinhados ou nivelados aplicando-sê, como coub,er, a regra de solidâriàdade geral desta
Lei.
lll - na hipótese do inciso lll, pelo abate de animais no territorio do Munhípio.
lV - na hipótese do inciso lV, pelo ato de prestaÉo dos serviços r,llacionados em cemitérios, segundo as
condiçôes e formas previstas no anexo V.
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Seção ll
Da Base de Cálculo

Art. 235 - O preço dos Serviços Públicos Diversos será cêlculado meoiante â aplicaÉo da Tabela indicâda no
artigo antêrior.

Seção lll
Do Pagamento

Art. 236 - O preço dos Serviços Públicos Diversos seÍá pago mediante ltuia, Íeconhecimento ou autenticação
mecânica, anteriormente à êxecução dos sêrviços ou pêla ocasião do abate.

Sêção lV
Da lsenção

Art. 237 - Ficam isentas do pagamento do preÇo de Serviços Públicos Divêrsos

| - os imóveas de propriedade do Município

CAPíTULO V
DOS SERVIçOS PÚBLICOS DE EXPEDIENTE

Sêção I

Da lncidência e dos Contribuintes

Art. 238 - Os Serviços Públicos de Expediente compreendem tocia e qualquer prestaÉo dos serviços
administrativos, prestados pelo Município relacionados no anexo Vl, que integra esta Lei, e sêrá devida por
quêm delês se utillzar.

Parágrafo único - O servidor municipal, qualquer que seja o seu carllo, função ou vín@lo emprêgatício, que
prestar o serviço, realizar â atividade ou formalizar o ato pressuposto do fâto geredor do tributo, sem o
pagamento do respectivo valor, responderá solidariamente com o sujeito passivo, pelo valor não recolhido, bem
como pelas penalidadês cabíveis.

Seção ll
Da Base de Cálculo

Art. 239 - O preço será cobrado, pela aplicaÉo dos valores relacionado,s no Anexo Vl, que integra
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ll - os contratos e convênios que não tenham carátêr de prestaÉo de serviços, lavrados com órgáos a que se
Íefere o inciso l, deste ârtigo, observadas as condiçóes nele estabelecidas;
lll - os requerimentos e certidõês de servidores municipêis ativos or: inativos, sobre assuntos de natureza
funcional;
lV - os requerimentos relativos ao serviço dê alistamento militar ou para llns êleitorais.

§ 1'- O disposto no inciso l, dêste artigo observadas as rêssâlvadas constantes de suas alíneas respectivas,
aplica-se aos pedidos e requerimentos apresentados pelos órgãos dos poderes legislativos e judiciário.
§ 20 -Aplicam - se as disposições do inciso lll, quando em defesa do direito ou contra ilegalidadê ou abuso de
poder, ou ainda, para defesa de direitos e esclarêcimento de situações de interesse pessoal.
§ 30 - A certidão, na hipótêsê do parágrafo anterior, terá fornecimento obrigatório a qualquer interessado, no
prazo máximo de quinze dias, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a
sua expêdiÉo.

CAPíTULO VI
DA TAXA DE FISCALIZAçÃO, DE LOCALIZAçÃO, DE INSTALAçÃO E DE FUNCIONAMENTO

Seção I

Do Fato Gerador e da lncidência

ocupaÉo do solo urbano e às normas municipais dê posturas Íelativa§; à ordem pública

Art. 243 - O fâto gêrador da taxa considera-se ocorrido
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Seção
Do Pagamento

Art. _24O 
- O pagamento do preço do serviço sêrá Íeito por meio de guia, reconhecimento ou autenticâção

mecânica, antes de protocolado, lavrado o ato ou registrado o conlrato, :onforme o caso.

§ 1'- O órgão do protocolo não poderá aceitar qualquer doormento sern o comprovente do pagamento do preço
respectivo do serviço, sob pena de responsabilidadê do servidor encanegado.
§ 20 - Oconendo a hipótese do parágrafo anterior, o sêrvidor rêsponderá pelo pagamento do preço do serviço,
câbendo-lhe o direito regressivo de reavêr a quantia desembolsâda junto ao contribuinte.
§ 30 - Ressalvam-se do disposto neste artigo os casos de isenção prêvistos na Seção seguinte;
§ 4'- O indeferimento do pedido, a formulação de novas exigências ou a desisiência do peticionário náo dão
origem à restituição do preço pâgo.
§ 50 - O disposto no parágraÍo anterior aplica-se, como cluber, âos c:lsos de autorizaÉo, permissão, concessão
e à celebração de contratos.

Seção lV
Das lsenções

Att. 241 - Ficam isentos do pagamento dâ taxa de expediente:

I - os pedidos e requerimentos de qualquer natureza ê finalidade, apresentadas pelos órgãos da edministração
direta da União, Estados, Distritos Federal e Municípios, desde quê atendam às sêguintes condições:

a) sêjam apresentados em papêl timbrado e assinados pelas autoridades competentes;
b) refiram-se a âssuntos de interesse público ou metéria oficiâl não podendo versâr sobre assuntos de

ordem particular, ainda que atendido o requisito da alínêe "a" deste inciso;

Att, 242 - A Taxa de Fiscalização de Localização, de lnstalaÉo e de Funcionamento, fundada no poder de
polícia do Município, concernente ao ordenamento das atividadês urbanas, têm ôomo fato gerador a fiscalização
exercida sobre a localizaÉo e a instalação de estabelecimentos extrativistas, produtores, industriais, comerciais,
sociais e prestadores de serviços, bem como sobre o seu funcionamênto em observància à legislaÉo do uso e
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| - na data de início da atividâde, relalivamente ao primeiro ano de exercício;
ll.- no dta primeiro de janeiro de c€da exercício, nos anos subsequentes
lll - na data de alteração do endereço e/ou da atividade, em qualquer exercício.

Seção ll
Do Sujeito Passivo

Atl. 24 | O sujeito pâssivo da taxa é a pessoa física ou ,urídica suje:ta à fiscalizeção municipal em razão da
localizaÉo, da instalaÉo e do funcionamento de estábelecimeátos eÍrativistás, produtóres, industriais,
comerciais, sociais ê prestadores de serviços.

Sêção lll
Da Solidariedede TÍibutária

Àft. 245 ' São solidariamente responsáveis pêlo pagamento da taxa, o proprietário do imóvel, bem com
o responsável pela sua locaÉo.

Seção lv
Da Base de Cálculo

Att. U6 ' A base de cálculo da taxa será determinada em tunÉo do custo da respediva atividade públice
especíÍica, e cobrada conforme o Anexo Vll. quê integra êsta Lei.

ParágraÍo Único - Será edotada pera Íins de detalhar a atividadê pública êspêcíÍicâ citada no caput, a estrutura
dêtalhada da CNAE - ClassiÍicaÉo Nacional de Atividades Econômicas, eláborada pela Secretaía dâ Receita
Federal e orientada pelo IBGE, com rêpresentantes da união, dos Estados e dos Municípios.

Sêção V
Do Lançamênto e do Rôcolhimênto

Àft. 247 - A taxa será devida intêgral e anualmente, quando a data de abertura do estabelêcimento,
transferência do local ou qualquer elteraÉo contratual ou êstatutária for entre o mês de janeiro e feverêiro do
exercício fiscal vigente.

Parágrafo Único - Quando o lançamênto náo for objêto do que trata o caput, a taxa será frâcionada de acordo
com o período de abertura do estabelecimento, transÍerência do local ou qualquer alteração contratual ou
estatutária.

Art. 248 - Sendo anual o período de incidência, o lanÇamento da taxa oconerá:

| - no ato da inscriÉo, relativamente ao primeiro ano dê exercício;
ll - no mês de janeiro com vencimento no dia 28 de fevereiro, nos anos sJbsequêntes;
lll - no ato da altêraÉo do êndereço e/ou da atividade, em qualquer exercício.

CAPíTULO VII
DA TAXA DE FISCALIZAçÃO SANTTÁR|A

Seção I
Do Fato Gerador e da lncidência

Att 249 - A Taxa de Fiscalização Sanitária, fundada no poder de polícia do MunicÍpio, @ncernênte ao
controle da saúde pública e do bem-estar da populaÉo, tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida
sobre a localização, a instalaÉo, bem como o seu íuncionamênto, de estabelecimentos extrativistas, produtores,
industriais, comerciais, sociais e prestadores de serviços, onde são fabricâdos, produzidos, manipulados,
acondicionados, conservados, depositâdos, armazenados, transportados, distribuÍdos, vendidos ou consumidos
alimentos, bem como
municipais sanitárias.

o exercício de outras atividades pertinentes à higi'3ne pública, em observân
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Parigrafo único - A competência para dispor sobre a Taxa de Fiscalização Sanitária é da Secretaria Municipal
de Saúdê, conforme legislação pertinente.

Art. 250 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido:

I - na data de inÍÕio da atividade, relativamente ao primeiro ano de exercício;
ll - no dia primeiro dê.iane,ro de câda exercício, nos anos subsequentes;
lll - na data de alteraÉo do endereço e/ou, quando íor o caso, da atividadê, em qualquer êxercício

Seção ll
Do Sujeito Passivo

Art. 25í - O sujeito passivo da taxa é a pessoa Íísica ou jurídica sujeitâ à fiscalizaÉo municipal em Íazáo da
âtividade exercide estar relacionada com alimento, saúdê e higiene pút,lica e às normas sanitárias.

Seção lll
Da Solidariêdadê Tributária

Arl, 252 - São solidariamente responsáveis pelo pagamento da taxa, o proprietário do imóvê|, bem como
responsável pelâ sua locaçáo, o promotor de Íeiras, exposições e co'rgênerss, o propriêtário, o locador ou o
cedente de espaço em bem imóvel, com reiaÉo às barracas, aos vêíôulos, aos "traillers", aos "stands" ou
essemelhados que comercializem gêneros alimêntícios

Sêção lV
Da Base dê Cálculo

Art. 253 - A base de cálculo da taxa será determinada em funçáo do custo da respediva atividade públic€
específica ê cobradâ conforme o Anexo Vlll, que integra esta Lei.

Seção V
Do Lançamento e do Rêcolhimento

Art, 255- Sendo anual o perÍodo de incidência. o lançamênto da taxa oconerá:

| - no ato da inscrição, relativamente ao primeiro ano dê êxêrcício;
ll - no mês de janeiro, com vencimento no dia 28 de íevereiro, nos anos subsequentes;
lll - no ato da alteração do endêrêço e/ou quando for o caso da atividade, em qualquêr exercício

CAPíTULO VIII
DA TAXA DE FTSCAL|ZAçÃO DE ANÚNC|O

Seção I

Do Fato gêredor e da lncidência

Art. 256 - A Taxa de FiscâlizaÉo dê Anúncio, fundada no podêr d,3 polícia do Município, concernente à
utilizaçáo de seus bens públicos de uso comum, à estética urbana, t€lm como fato gerador a fiscalização por
ele exercida sobre a utilizaÉo e a exploraÉo de anúncio, em observálncia às normas municipais de posturas
relativas ao controle do espaço visual urbano.

Art. 257 - O fato gerador dâ taxâ considera-se ocorrido

| - na data de instelação do anúncio, relativamente ao píimeiro âno de vêiculaÉo:
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Att. 254 - A Taxa será devida integral ê ânuâlmênte, independentementê da data de abertura do
estabelecmento ou qualquer atividade citada no artago anterior, tran€ferência do local ou qualquer altêração
contratual ou estatutária.
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ll - no dia primeiro dê jeneiro de cada exercício, nos anos subsequentes;
lll - na data de alteraÉo do tipo de veículo elou do local da instalação e/ou da natureza e da modalidade da
mensagem transmitida.

Art. 258 - A taxa não incide sobre os anúncios, desde que sem quelquer legenda, dístico ou desenho dê
valor publiotário:

Art, 260 - São solideÍiamenle responsáveis pelo pagamento da texe:

| - aquele a quem o anúncio aproveitar, quanto ao anunciente ou ao objeto anunciado;
ll - o proprietário, o locador ou o codente de espaço em bem imóvel ou móvel, inclusive veículos.

Seção lv
Da Base de Cálculo

Art. 26.1 - A base de úlculo da taxa será determinada em ÍunÉo oo custo da respecliva atividade públice

específica, e cobrâda conformê o anexo lX, que integra esta Lei.

Seção V
Do Lançamento e do Recolhimênto

| - destinados a fins patrióticos e à propaganda de partldos políticos ou de sêus candidatos, na forma prevista na
legislaÉo eleitorel;
ll - no interior de estabelecimentos, divulgando artrgos ou serviços neles negociados ou explorados;
lll - em emblemas de entidades públicâs, cartórios, tabeliães, ordens e cultos religiosos, irmandades, asilos,
orfanatos, entidadês sindicâis, ordens ou associações profissionais e representaçôes diplomáticâs, quando

colocâdos nas respectivas sedes ou dependências;
lV - em emblemas dê hospitais públicos, sociedades cooperativas, beneilicêntês, culturais, $portivas e êntidades
declaradas de utilidade públic€, quando colocados nas respectivas sedes ou dependências;
V - colocados em estabêlecimentos de instrução, quando a mensagêm fizer referência, exclusivamente, ao
ensino ministrado;
Vl - as plâcas ou letreiíos que contiveÍêm apenas a dênomineção do prédio;
Vll - que indiquem uso, lotaÉo, capacidade ou quaisquer avisos técnicos elucidativos do emprego ou Íinalidade
da coisa;
Vlll - as placas ou letreiros destinados, exclusivamente, à orientação do público;
lX - os que recomendem cautela ou indiquem perigo e sejam destinados, exclusivamente, à orientaÉo do
público;
X - as placas indicativas de oferta de emprego, afixadas no estabeleclmento do empregador;
Xl - às places de proÍissionais liberais, autônomos ou assemelhados, quando colocâdes nas rêspectivas
residências e locais de trabalho e contiverem, tão somênte, o nome e a proÍissão,
Xll - de locaÉo ou venda de imóveis, quando colocados no respedivo imóvel, pelo proprietário;
Xlll - em painel ou tabuleta âfixeda pôr dêterminação lêgel, no local da obra dê construÉo civil, durante o
período de sua êxecuÉo, desde que contenha, tão somente, as indicações exigidas e as dimensões
recomendadas pela legislaçáo própria;
XIV - de aÍixação obrigatória decrrrentes de disposiçáo legal ou Íegulamentar;

Sêção ll
Do Sujeito Passivo

AÍt. 259 - O sujeito passivo da taxe é a pêssoa físic€ ou jurídica sujeita à fiscalização municipal êm razáo da
propriedade do veÍculo de divulgaÉo.

Sêção lll
Da Solidariedade Tributária

Prefeitura do
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Àrt, 262 - A taxa será devida integral e anualmente, independentemente da data de instalação, transferêncla
de local ou qualquêr alteraÉo no tipo e na característica do vêículo de divulgaÉo e na natureza ê na
modalidade da mensagem transmitida.

Art, 263 - Sendo anual o período de incidência o lançâmento da taxa occnerá:

| - no ato da inscrição do anúncio, rêlativamente ao primêiro ano de exerr:ício;
ll - no mês de janeiro, com vencimento no dia 28 de fêvereiro, nos anos subsequenles;
lll - no ato da alteraçáo do êndereço e/ou, quando for o caso, da atividade, em quâlquer exercício.

CAPiTULO IX
DA TAXA DE CONSERVAçÃO E MANUTENçÃO DE VIAS PÚBLICAS

Art. 264 - O contribuinte de taxa de conservação e manutênçáo de viâs públicas é o proprietário de veículos
âutomotores matriculados no órgão de trânsito com jurisdiçáô do Município de Paudalho usuário de vias de
rodagem quê compõem o complexo viário da cidade de Paudalho.

Art. 265 - Os veículos utilizados para transporte coletivo dê passageiros, componêntes dos sistemas de
transporte urbano que operem linhas em gue no seu trâJeto no território do Município de Paudalho regularmente
tenha deÍinido pontos de acêsso/saída de passâgeiros, mesmo de natureza intermunicipal, estaráo sujeitos ao
pagamento de tarifa pela prestaÉo dos serviços de consêrvaÇão e rlanutençáo de vias públicas, mediante
contrato de opêraÉo de linha.

Art. 266 - Os veículos utilizados para transporte de cargas e de serviços ê que tênham no seu trajeto
regulãrmentê o têrritório dê Paudalho, estarão suiêitos âo pagamentc de tarife pela prestaçáo dos serviços
públicos de conservaÉo e manutenÉo de vias públicas, mediante corrvênio ou contrato com o Departamênto
Estadual de Trânsito-DETRAN/PE.

Art. 267 - A Taxa de Conservação e ManutenÉo de Vias Públicas será cobrada, anualmente, considerando-se
para sua determinaÉo o maior desgaste provocado pelo veículo em raziio do seu peso, conformê o Anexo X.

Art. 268- Em nenhuma hipótese, haverá isenÉo da taxa prevista neste capítulo.

CAPITULO X
DA TAXA DE FISCALIZAçÃO DE INSTALAçÃO DE MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS DE

TRANSPORTES
Sêção I

Do Fato Gerador e da lncidência

Art. 269 - A Taxa de FiscalizaÉo de lnstalaÉo de Máquinas, Motorês {} Aparelhos de Transportes, íundada no
poder de polícia do Município, concêmente à preservação da sêgura1çâ pública, tem como fato gerador a
fiscalizaÉo por ele exêrcida sobre a instalaÉo, a conservaÉo e o funcionamento de máquinas e motores de
qualquer natureza; elevadores de passageiros e cargas, guindâstes, alçapões, monta-cargas e congêneres;
fornos, fornalhas ou caldeiras; escadas e esteiras rolantes, planos inclinados móvêis ê outros de naturêza
similar, em observância às normas municipais de posturas relativas à ordem pública.

Ar', 27O- O fato gerador da taxa considêra-se ocorrido:

| - na data de instalaÉo, relativamentê ao primeiro ano de êxercício;
ll - no dia primearo dê.ianeiro de cada exercício. nos anos subsequentes;
lll - nâ data de alteÍaÉo das características do engenho móvê|, em quakluer exercício.

Seção ll
Do Sujeito Passivo
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Àft. 271 ' O suieito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica, propriêtária, titular de domínio útil ou
possuidora, a qualquer título, do imóvel, edificado ou em Íase Oe eàiRàçao, que, independentementê de
sua destinaçâo, instale ou mantênha inslalado engênho móvel, su.ieitc' à tiscatizaçao' munitipal em rezão da
instalaÉo, conservação e funcionamênto de aparelho de transporte.

Seção lll
Da Solidariedade TÍibutáÍia

Àrt, 272 - São solidariamentê responsáveis pelo pagamento da taxa:

| - o síndico e os condÔminos do imóvel êdificado ondê terá, ou se mantenha, instalado engenho móvel,
ll - o proprietário e o responsável pela locaÇão do engenho móvel; -

PAUDALHO
O trobalho está de volto

Seção lV
Da Base de Cálculo

At1. 273 - A base de cálculo da taxa sêrá detêrminedâ em função do custo da respectiva atividade pública
específica, e cobrada conforme o Anexo Xl, que integra êsta Lei.

Sêção V
Do Lançamênto e do Recolhimento

Atl.274 - Alexa será devida integral e anualmente, independentemente da data de instalaçáo, transferência de
local ou quâlquer alteração na característicâ do engenho móvel_

Art. 275 - Sendo anual o período de incidência, o lançamento da taxa oconerá:

| - no ato da inscrição, relativamente ao primêiro ano de exercÍcio;
ll - no mês de janeiro, com vencimento no dia 28 de fevereiro, nos anos subsequentes;
lll - no ato da alteraçáo das ceracterísticás do engenho móvel, em qualquer exercício.

CAPíTULO XI
DA TAXA DE FTSCALZAçÂO DE VEíCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGETRO

Seção I

Do Fato Gerador ê da lncidência

Art, 276 - A Taxa de Fiscalização de Veículos dê Transporte de Passageiro, fundada no poder
de polícia do município, con@rnente à preservação da sêgurança púb ica ê ao bem-estar da populaçáo, tem
como fâto gerador a íscalizaÉo por êlê exercida sobre o utilitário nrotorizado, em observância às normas
municipãis de autorização, permissão ê concêssão ou outorga para €xploraçáo do seNiço de transportê de
passageiro.

AÉ. 277 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido

| - na dâtâ dê início da efetiva circulaÉo do utilitário motorizado, relativârqentê ao primeiro ano de exercício,
ll -no dia pnmeiro de janeiro dê cada exêrcÍcio, nos anos subsequentes,;
lll - na data de alteraçáo das características do utilitário motorizado, em clualquêr exercÍcio.

Seção ll
Do Sujeito Passivo

Art. 278 - O sujêito passlvo da taxa é a pessoa física ou jurídica, proprietária, titular de domínio útil ou
possuidora, a qualquer título, do utilitário motorizado, sujeita à ÍiscalizaÉo municipal em Íazáo do veículo de
transporte de passageiro.

Seção lll
Da Solidariedade Tributária

I
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-Àrt. 279 - São solidariamente responsáveis pelo pagêmento da taxâ

| - o responsável pela locaÉo do utilitário motorizado;
ll - o proÍissional que exerce atividade econômrc€ no veículo de transporte de passageiro

SeÉo lV
Da Base de Cálculo

Seção V
Do Lançamento e do Rêcolhimento

Art. 28í - A taxa será devida integral e anualmente, independentemenle da data de início da efetiva circulaçáo
ou de qualquer alteração nas ceractêrísticas do utilitário motorizado.

AtL 282 - Sêndo anual o período de incidência, o lançamênto da taxa oconerá:

| - na data da inscriÉo, reletivamente ao primeiro ano de exercício;
ll - no mês de janeiro, com vencimento no dia 28 de fevereiro, nos anos subsêquentes;
lll - no ato da alteraÉo das características dos utilitários motorizado, ên qualquer êxêrcício.

CAPíTULO XII
DA TAXA DE FISCAL|ZAçÃO DE FUNCIONAi'ENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO

EXTRAORDINARIO
Sêção I

Do Fato Gerador ê da lncidência

Art. 283 - A Taxa de FiscalizaÉo de Funcionamento de Estabelecimênto em Horário Extraordinário, Íundada no
poder de polícia do Município, @ncêmente ao ordenamento do exerc'cio e atividades econômicas, tem como
fato gerador a flscâlizaÉo por ele exercida sobre o funcic,namento em horário extraordinário de
estabelecimentos comercias, em obsêrvância às posturas municipaisi relativas à ordem, aos costumes ê à
tranquilidade pública.

Art.284 - O fato gerador da taxa considera-se oconido com o funcionarnênto do estabelecimento comercial, fora
do horário normal de aberturâ e fêchamento do comércio.

Seção ll
Do Sujeito Passivo

Art. 285 - O suieito passivo da taxe é a pessoa jurídicâ sujêita à ÍiscalizaÉo municipal êm razão do
func,onamento, em horário extraordináÍio, do estabelecimento comercial.
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Art. 280 ' A base de cálculo da taxa será detêrminada êm função clo custo da respectiva atividade pública
específica, e cobrada conÍormê o anexo Xll, que integra esta Lei.

Seção lll
Da Solidariêdade Tributária

Art. 286 - Sâo solidariamênte responsáveis pelo pagamênto da taxa:

| - o propíetário e o responsável pela locaÇão do imóvel onde esteja em funcionamento a etividedê de comércio;
ll - o cpndomínio e o síndico do edifício onde esteja êm atividade o estabelêcimento comercial.

Seção lV
Da Base de Cálculo



Att. 287 - A base de élculo da taxa será determinada em funÉo dtl custo da respecÍiva atividadê pública
específica, e cobrada conforme o anexo Xlll, que integra esta Lei.

Seção V
Do lançamento e do Recolhimênto

Art. 288 - A taxa será devida por dia, mês ou ano, conforme modalidad€) dê licenciâmento solicitada pêlo sujeito
passivo ou constataÉo fiscal.

Art. 289 - Sendo diária, mensal ou anual o período de incidência, o lançamenlo da taxa coÍrerá:

| - no ato da solicitação, quando Íequerido pelo sujeito passivo;
ll - no ato da comunicaÉo, quando constatado pela ÍiscâlizaÉo

CAPíTULO XIII
DA TAXA DE FISCALIZAçÃO DO EXERCíCIO DA ATIVIDADE AMBULANTE, EVENTUAL E FEIRANTE

Seção I

Do Fato Gerador ê da lncidência

V--

-

Prefeitura do
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Seçâo lv
Da Atividade Ambulante, Eventual c, Feirantê

Art. 294 - Considera-se atividade:

I - ambulante a exercida, individualmente, de modo habitual, com instalaÉo ou localização fixas ou não;

Il - êventual a êxercidâ, individualmente ou não, em dêterminadas épocas do ano, especialmente por ocasiáo de
exposições, feiras, festejos, comemoraçóes e outros acontecimêntos, em locâis p
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O trobalho está de volta

Art. 290 - A Taxa de Fiscalizaçáo de Exercício de Atividade Ambulante, Eventual e FeiÍante, fundada no poder
de polícia do Município, concemente ao ordenamento da utilizaÉo dos bêns públicos de uso @mum, têm como
fato gêrador a fiscâlizaÉo por ele exêrcida sobre e loc€lizaÉo, instalaçâo e íuncionamento de atividade
ambulante, êventual e feirante, em observância às normas municipais sanitárias e de posturas relativas à
estética urbana, aos costumes, à ordem, à tranquilidade e a segurança pÚblica.

AÉ. 29í - O fato gerador da taxa considera-se ocorÍido com o exercício da atividade ambulente, eventual e
feirantê.

Seção ll
Do Sujeito Pâssivo

Art. 292 - O sujêito passivo da taxa é a pêssoa física ou juÍídica suieita à íiscalizaÉo municipal em razáo do
exercício da atividade ambulentê, êventual e feirante.

Sêção lll
Da Solidariedade Tributária

Art. 293 - São solidariamente responsáveis pelo pagamento da texa:

| - o propriêtário e o responsávêl pela locação do imóvel orrde estêjam instalados ôu montados

êquipamentos ou utensílios usados na exploração de sêrviços de divêrsóes públicas, e o locador desses

lânçamentos;
ll - o pÍomotor de feiras, exposiçóes e congêneres;
lll - o proprietário, o locador oú o cedente de espaço em bem imóvel, com relação às barracas, aos veículos,

aos "traillers" e aos " stands" ou assemelhados.
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lll - feirante a exercida, individualmente ou náo, de modo hâbitual, nas feiras livres, em locais previamente
determinados.

Sêção V
Da Basê dê Cálculo

Art. 295 - A base de úlculo da taxa será determinada em funÉo da rlatureza, dâ atividadê e da Íinalidade de
utilizaçao do móvel, equipamento, utensílio, veículo e ou qualquer outft) obieto, e cobrada conÍorme Anexo XlV,
quê integra esta Lei.

ParágraÍo único - Para atividade fêirante seíá considêrada barracâ pacíão a quê tiver2m'de área ocupada.

Seção Vl
Do Lançamento e do Recolhirnênto

Art. 296 - A taxa sêrá devida por dia, mês ou ano, corúorme modalidade dê licênciamento solicitada pelo su,eito
passivo ou constataçáo Íiscâl.

AÉ. 297- Sêndo diária, mênsal ou anual o período de incidência, o lançamento da taxa oconerá:

| - no âto da solicitação, quando requendo peio sujeito passivo.
ll - no ato da comunicação, quando constatado pelâ ÍiscalizaÉo

CAPíTULO XIV
DA TAXA DE LICENçA PARA A EXECUçÃO DE OBRAS

Seção I

Do Fato Gerador e da lncidência

Art. 298 - A Taxa de Licênça para a ExecuÉo de Obras Íundada no poder de polícia do Município, @ncemente
à tranquilidade e bem-estar da populaçáo, têm como fato gerador a ÍiscalizaÉo por êle exêrcida sobre a
execuÉo de obra pârticular, no que diz respêrto à construÉo e reforma de prédio e execuÉo de loteamento
de teneno, em observância às normas municipais relativas à disciplina do uso do solo urbano.

Art. 299 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido com a @nstruÉo e reforma de prédio, e execuçáo de
loteamênto de teneno.

Seção ll
Do Sujcito Passivo

Art. 300 - O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídicêr, propriêtária, titular do domínio útil ou
possuidora, a qualquer título, do imóvel, suieito à fiscalização municipal em nzâo da construÉo e reÍorma do
prédio ou êxecuçáo de loteamento do terreno.

Art. 301 - A taxa não incidê sobre

| - â limpeza ou pintura intema e externa de prédios, muros e gÍades;
ll - a construçáo de passeios e logradouros públicos providos de mêio-fio;
lll - a construçáo de muros de contenÉo de encostas;
lV - a construÉo de templos religiosos de qualquer culto;
V - a construÉo de escolas pela adminiskaçáo pública.

Seção lll
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ParágraÍo único - A atividade ambulantê. eventual e feirante é exercica, sem estabelecimento, em instalações
removíveis, colocadâs nas vias, logradouros ou locais de a@sso ao público, como balcôês, barracas,
mesas, tabuleiros, e assemelhados.
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Da Solidariedade TÍibutária

Art. 302- São solidariamentê responsávêis pelo pagamento da taxa:

l- as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelos projetos ou por sua execução;
ll - o responsável pela locação e o locatário do imóvel onde esteja sendc) executada a obre

Art' 303 - A base de cálculo da taxa será determinada em funÉo do custo da respecliva atividade pública
específica, e cobrada conforme o anexo XV, que integra esta Lei.

Seção lV
Da Base de Cálculo

Seção V
Do Lançamento e do Recolhimento

Art. 304 - A taxa sêrá devida por execuÉo de obra, conforme comunioação do sujeito pessivo ou constataçáo
fiscal.

Parágrafo Único - As construçÕes destinadas para atividadês comerciais e industriais que gerem empregos
diretos têrão uma reduÉo de 500/o (cinquenta) por cênto do valor da taxa.

Art. 305 - Sendo por execuÉo de obra a forma de incidência, o lançamento da taxa ocorrerá

I - no ato do licenciamento da obía, quando comunicada pêlo sujeito passivo;
ll - no ato da informação, quando constatada pela ÍscalizaÉo.

Sêção Vl
Das lsênções

Art. 306 - Ficam isentos do pagamento dâ Taxa de Licença para a execuçáo dê obras, a execução de obras em
imóveis de propriedade da União, do Estado e Município, quando executados diretamente por seus órgãos;

CAPíTULO XV
DA TAX DE UTTLTZAçÂO DE ESPAçOS PÚBLTCOS PARA EXTENSÃO DE REDES AÉREAS OU

SUBTERRÂNEAS DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO DO MOBILÁRIO URBANO DE PROPRIEDADE
MUNICIPAL.

Art. 307 - A utilizaçáo de qualquer espaço público municipal para extensão de Íedes aéreas ou subterrâneas de
infraestrutura, bem como do mobiliário urbano de propriedade municipal, para a colocaÉo de redes de
infraestrutura devêrá Eer remunerada mensalmente.

Art. 308 - Para efeito do disposto no art. 307, considêra-se a utilizaÉc do subsolo das vias públicas, passeios
públims, prédios públicos, obras de arte, logradouros, bem como a utilização da via aérea com ponto de apoio
nos postes, ou na partê inferior da via ou leitos com postos de visrta ou não.

Parágrafo Único- Também deve ser remunêrada a utilizaÉo do mobiliário urbano, os espaços ulilizados pêlas
estações dê radio bêsê de têleíoniâ celular, por telêvisões a cabo, irfoyias, dutos de fibra ótica, bem como
similares.

Art.309- O regimê jurídico da utilizaÉo dos bens públicos pelos pârticu ares, tanto do subsolo quanto do aéreo,
e o de direito público.

Art. 310 - para possibilitar a utilização dos bens municipais por terce
vigência desta Lei, a concessão, permissão ou autorização dê uso.
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Art. 3í1 - Nâ hipótesê do Município de Paudalho permitir quê se c3nstruam novas redês de infraêstrutura
subterrâneês é obrigatória a utilização de tecnologia nâo destrutava, na Íorma a ser regulamentada pelo poder
Executivo Municipal.

Parágrafo Único - Em qualquer hipótese é obrigatória à restaureçáo dc pavimento.

4rt. 312 - O Executivo Municipal deve expêdir normas técnicas, indicando o material âdequado, a espessura, a
árêa não edificável, a eventual incompatibilidâde dê redês, entre outros elementos, através de Decreto.

AÉ. 313 - As redes âéreas e subterrâneas já existentes no Município de Paudalho, assim como o mobiliário
urbano que já se encontra em utilização pelas empresas êxploradc,ras das redes de infraestrutura, Íicam
submetidos às exigênciás e ao disposto na presente lêi.

Art. 314 - O velor mênsal do preço público da utilização do solo, do subsolo e do espaço aéreo para as redês de
infraestrutura no Município de Paudalho é determinado pela sêguinte exprêssão:
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p=fL1 X vtxK
a) P é o preço em R$ ( t da utilização de espaços pút,lims para a rêde de inÍreestrutura no

MunicÍpio;
b) t é o trecho urbano onde passa a rede, coníorme a listagem de logradouros e facês de quadra

definida pela tabele de valores do Município;
c) L, é o comprimento linear em m (metro) da rede êm cada trecho urbano;
d) q é a largura em m (metro) da estrutura por onde passa a rede em cada trecho urbano;
e) Hr é a altura êm m (metro) da estrutura por onde passa a recle em cada trecho urbano,
0 Vt é o montante em R$/m2 (real por metÍo quedÍado) definido conforme tabela do Município, que

estipula os valores vigêntes de avaliação de mercado para câda trecho urbano;
g) K é o coeficiente de cobranç€ pela concessão para a rêde, cefinido em 1%.

§ 10 - Aplica-se a mêsmâ fórmula para o cálculo dos espagos utilizirdos pelas estações de radio base de
telefonia celular, por televlsões a cabo, infovias, dutos de fibrâ ótica, benr como similarês.
§ 20 - O coeficiente K terá valor de 0,50/0 para efeito de cobrança das redes de distribuiçao de gás, considerando
apenâs a estrutura de condução do conteúdo gasoso ou liquefeito, e náo a estrutura das demais redês
acessórias ou âdjacentes, sobre as quais se aplicará o fator normal de 1,%.

§ 3" - O coeficiente K terá valor O (zero) para efeito dê cobrançâ das r€)des de distribuição de água e de coleta
de esgoto, considerando apenas a estrutura relativa à natureza propiiamente dita destes serviços, e não a
estrutura das demais rêdes acessórias ou adjacentês, sobre as quais se aplicârá o íator normal de 1%.
§ 40 - Nos cásos de redes de irÍÍraestrutura executadas em regime de consórcio ou compartilhadas, e cobranÇa
sêrá efetuada de forma individual, contra cada uma das empresas, tomando como bese de cálculo a perticipaÉo
relativa das mesmes em termos de ocupação e utilização do conjunto ins,talado.

Art, 315 - A base de calculo do prêço públrco para os equipamentos qu€ ocupam os espaços públicos será
conforme o anexo XVl.

Art. 316 - O reajuste dos preços públims definidos nesta lei será anual, com base no IPCA ou outro índicê que o
substitua, mediante a expediÉo de Dêcrêto do Chefe do Poder Executiv3 Municipal.

Art.3'17 - O rêcolhimento dos preços públicos, pelas empresas permissionárias,referente à utilizâÉo de espaços
públicos pelas redes de infraeslrutura e pelo uso do mobiliário público d€,verá ser efêtuado até o d;a 20 (vinte) de
cada mês, através do competente Documento de ArrêcadaÉo Municipal - DAM, incidindo iuros de mora de 1%
ao mês em caso dê atraso, acrescidos de multa fixa de 2% sobre o valor devido.

Art. 318 - Compete à Secretaria Municipal de Finanças controlar os recc'lhimentos dos preços públicos referênte
à utilizaÉo de qualquer espaço público municipal para extensão de redes aéreas ou subte
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infraestrutura, bem como do mobiliário urbano de propriedade municipal para colocaÉo de redes de
infrâestrutura.

Art. 3í9 - Os imóveis atingidos peles redes subterrâneas serão gravados por limitação administrativa como árêa
náo êdificavel, tomando como bâse à tubulafro acrescida de meio metro dê cada laáo.

Art. 320 - O preço público será devido pelas empresas permissionárias, na periodicidadê prevista no art. 314
desta lei, conforme a modalidade de licenciamento solicitada pelo sujeitc, passivo ou constataÉo ÍiscâI.

Art. 32í - Sendo mensal o período de incidência, o lançâmênlo do valor devido a título de preço públim em
função desta lei ocorrerá:
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I - no ato da solicltação, quando requerido pelo sujêito passivo;
ll - no ato da comunicaÉo, quândo constatado pela fiscálização.

Art. 322 - As emprêsas permissionárias das redes dê infraestrutura que utilizam espaços públicos e o mobiliário
público terão o ptazo de 30 (trinta) dias para efetuar a sua respecliía regularizaçáo junto ao Município de
Paudalho, contâdos do início da vigêncta desta lei.

Art.323 - As empresas devem epresentar a Sêcretaria Municipal cle Finenças o levantâmento completo,
contendo as respectivas mediçóes de todas as redes de inÍraêstrutura existentês no Município de Paudalho, bem
como a indicaÉo precisa da localizeÉo e a quantificação de todas as caixas de distribuiÉo, armários, postes,
cabinas de telefonia e simileres, no prazo máximo dê 3o(trintâ) dias, a contar da data de recêbimento da
notificaÉo expedida pela Secrêtaria Municipal de Finanças.

A.rÍ,324 - O chefe do Poder Executivo Íica autorizado a, atra\/és de Decrêto, estabelecêr normas
mmplementaÍes, obietivando o Íiel omprimênto desta Lei.

LIVRO SEGUNDO
DAS NORíUIAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO PROCEDIMENTO FISCALTRIBUTÁRIO

TITULO I
DAS NORMAS GERAIS

CAPíTULO I

DA LEGTSLAçÃO TRTBUTÁRn

Art. 325 - A leglslaÉo tributária compreende leis, decretos e normas c,lmplementares que versem, no todo ou
em parte, sobrê tributos de competência do município e relações iurídicas a êles pertinentes.

ParágraÍo único- São normâs complementares das leis e dos decretos:

| - os atos normalivos expedidos pelas autoridadês administrativas, tais como portarias, instruções, circulares,
ordem de serviços e avisos;
ll - as dêcrsões dos órgãos competentes das instâncias administrativas jLllgadoras;
lll -as práticas reitêradamente obseryadas pelas autoridades administrativas;
lV - os convênios que o município celebre com entidades da administraÉo direta ou indireta da união, dos
estedos ou dos municípios.

Art, 326- Entrará em vigor, ate o último dia do exercício em que o@rrer a sue publicação, a lei ou dispositivo de
lei que:

AÍ1. 327 - O Executivo Municipal poderá mediante decreto, anualmente, atualizar o valor monetário da base de
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| - defina novas hipóteses de incidência;
ll - extinga ou reduza isenções, exceto se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte.

cálculo dos tributos, de acordo com os índices êstabelecidos pelo Governo FedeÍal.
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DA INTERPRETAçÃo e INT#;Hb"J| LEGIsLAçÃo TRIBUTÁRn

Art. 328 - Na aplicação da legislação sáo admissíveis quaisquer nrétodos ou processos de interpretação,
observado o disposto neste capítulo.

§ 1" - rya ausência de disposiçao êxpressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributána utilizará,
sucessivamente, na ordem indicada:

| - a analogia;
ll - os princípios gerais de direito tributário;
lll - os princípios gerais dê direito público;
lV - a equidade.

§ 20 - O emprego da analogia não poderá resultar ne exigêncie de tribú() não previsto em lêi.
§ 3' - o emprego da equidade não poderá resurtar na dispensa do pagamento do tributo devido.

Art. 329 - lnterpreta-sê llteralmente esta lei, sêmpre quê dispusêr sobre:

I - suspensão ou exclusáo de crédito tributário;
ll - outorga de isençáo;
lll - dispensa de qlmprimento de obrigaçôes tributáries assessórias.

Art. 330 - lnterpreta-sê esta Lêi de maneira mais favorável ao infrator, no que se referê à definição de infra@es e
à cominaçáo de penalidades, nos casos de dúvidâs quanto:

| - à capilulaÉo legal do fáo;
ll - à naturêza ou às circunstáncias materiais do fato, ou à naturezâ ou a extênsão dos sêus efeitos;
lll - à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
lV - à natureza da penalidade aplicável ou â sua gradueÉo.

CAPíTULO III
DA OBRIGAçÃO TRIBUTÁRN

Sêção I

Das llodalidadês

Art. 331- A obrigaÉo tributária compÍêende as seguintes modelidades:

| - obrigaÉo tributária principal;
ll - obrigâÉo tributária acessória

§ 1" - Obrlgaçao tributária principal é a que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objetivo o
pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, extinguindo-se com o crédito dêla deconente.
§ 20 - Obrigaçáo acessória é a que decorre da legislação tÍibutária e tem por obJetivo a prática ou abstenÇáo dê
atos nela previstos, no int€ressê da Fazenda Municipal.
§ 3' - A obrigaÉo tributária acessória, pelo simples falo de sua inobservância, converte-se em principal
Íelativamênte à penalidadê pecuniária.

Soção ll
Do Fato Gorador

AÉ. 332- Fato gerador da obrigação principal ó a situaÉo definida neste Código como necessária e suÍicientê
para justiÍcar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de conpetência do Município.

Art. 333 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação qr.re, na forma da legislação tributáriâ do
MunicÍpio imponha a prática ou a abstenÉo de ato quê
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Parágrafo único - Considera-se oconido o íato gerador:

| - tratando-se de situaÉo de fato, desde o momenlo em que se veriÍiquêm circunstàncias materiais necessárias
para que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
ll.- tratando-sê de situação jurídica, desde o momento em que esteja devidamente constituída, nos têrmos do
direito aplicavel.

Seção lll
Dos Sujeitos da Obrigeção TÍibutária

Artt 334- Na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, o Municilcio é a pessoa jurídicâ de direito público,
titular da competência privada, para decretar e arrecadar os tributos êspecificâdos nestó Código.

Art. 335- Sujeito passivo da obrigaÉo tributária é a pessoa Íísica ou juridica obrigada, nos têrmos deste Código,
ao pâgamento dos tributos e penalidades pedrniárias de competência do Município ou imposta por ele.

Art. 336- O sujeito pâssivo da obrigaçáo tributária será considêrado:

I - contribuinte, quando tiver rêlação pêssoal direta com a situeÉo guê conslitua o respectivo fato gêrador;
ll - responsável, quando, sêm revestir a condiÉo de contribuinte, sue obrigaçáo decorre d=e disposições
expressas nesta Lei.

Art. 337 - Suiêito passivo da obrigaçáo assessória é â pessoa obrigada à prática ou abstençáo de atos
discriminados ne legislaÉo tributária do Mun,cípio, que não configurem obrigagão principal dà tributo ou
penalidadê pecuniária.

Art. 338 - O suieito passivo, quando convocado, fica obrigado a prestar as dêclaraçôes solicitadas pela
autoridade administrativa que, quando julgá-las insuficientes ou imprecises, poder exigir qúe sejam completádas
ou esclarecidas.

§ 1'- A convocaçáo do contribuinte será feita por quaisquer dos meios previstos nesta Lei.
§ 2" - O contribuinte, quando convocado, terá ele o prazo de 20 (vint,]) dias para prestar os esclerecimentos
solicilados, sob pena de que se proceda ao lençamento de ofício, sem preluízo da aplicação das dêmais
sanções cabíveis, â contar:

| - da data da ciência aposta no auto;
ll - da data do recêbimento, por vie postal ou telegráÍica; se a deta for omitida contar-se-á após a entrega da
intimação à agência postal têlêgráÍica;
lll - da data da publicação do edital, se este for o caso.
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Seção lV
Da Capacidade Tributária Passh/a

Art. 339- A capacidade tributária passiva independe:

| - da capacidâdê civil dês pessoas naturais;
ll - de achar-se a pessoe nátural sujeita a medidas quê importem privaÉo ou limitaÉo do exercício de
atividades civis, comerciais ou profissionâis, ou da administraÉo dirêta ou negócios;
lll - de estar à pêssoa jurídica regularmente constituída, bastando quei configure uma unidade econômica ou
proÍissional.

Seção V
Da SolidaÍiôdade

AÉ. 340- São solidariamênte obrigadas:
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| - as pessoas expressamente designâdas neste Código;
ll - as pessoas que, embora não expressamente desiõnades tenham interesse comum na situaçáo que constitua
o fato gerador da obrigação principal'
lll - todos os que, por qualquer meio ou em razâo de ofício, partlcipern ou guardem vínculo ao fato gerador daobrigaÉo tributária.

Art. 341- A solidariedade produz os seguintes efeitos:

I - o pegamento efetuado por um dos obrigados aproveita os dêmaisl
ll - a isenÉo ou remissão do crédito kibutário exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoelmente e
um delês, subsistindo, nesle caso a solidariedade quanto aos demais !elo saldo;
lll - â intenupção da prescriÉo, em favor ou contra um dos obrigados, favoÍece ou prejudice os demais.

Seção Vl
Do Domicílio Tributário

AÉ. 342 - Ao contribuinte ou rêsponsável é facultado escolher e indicar ao fisco o seu domicílio tributário, assim
entendido o lugar onde desênvolve. sle átjvidade, responde por sues c,brigeçóes e prática ou demais atos que
c,onstituam ou possam vir a constituir obrigação tributária.

§ 1'- Na falta de eleição de domicÍlio tributário pêlo contribuinte ou responsável, considerar-se-á como tal:

I - quanto às pessoas físicas, a sua residência habituaÍ ou, sendo esta incerta ou desconhecida, a sede habitual
de sua atividade;
ll - quanto às pêssoes jurídicas de direito privado ou às fiÍmes individuais, o lugar da sede ou, em relaçáo âos
atos ou íatos que deram origem à obrigaÉo tributária, o de câda estabelêcimento;
lll - quanto às pessoas iurídicas de direito público, qualquer de suas repartiçóes no têrritório do Município.

§ 20.-. Quando_ nâo couber e aplicaÉo das rêgras previstas em quaisquer dos incisos do parágrafo anterior,
considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situaçab doa bens ou da
ocorrencia dos atos ou fatos que deram origem à obrigaçáo tributária respectiva.
§ 3o - O Fisco pode recusar o domicílio êleito, quando sua locâlizaÉo. acesso ou quaisquer outras
caracierísticas impossibilitem ou dificultêm a anecadação ou fiscalização doiributo, aplicando-ie, enião a regra
do parágrafo anterior.
§ 40 - Os contribuintes comunicarão à repartiçáo competente a mudança de domicílio no prazo máximo de 15
(quinze) dias, sob pena das sanções previstas nesta Lei.

Art. 34:, - O domicílio tributário será obrigatoriamente consignado nas petiçóes, requeímentos, reclemaÉes,
recursos, declarações, guias, consultas e quaisquêr outros doojmentos dirigidos ou apresentados ao fisco.

Seção Vll
Da Responsabilidade dos Sucessores

Art. 344 - Os créditos tributários relativos ao imposto predial e territo.ial urbano, as taxas pela ulilização dê
serviços que gravem os bens imóveis e à contribuiÉo de melhoria suFrogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de suas quitações.

Parágrafo único - No caso dê ânemataÉo êm hasta públicâ, a sub-rogação ocone sobre o rêspectivo preço.

Art. 3lt5- São pessoalmentê responúveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remetidos, sem que tenha havido
prova de sua quitação;
ll - o suc€ssor a qualquer título e o conjugue meeiro, pelos tributos devidos até a data da partilhâ ou adjudicação,
limitada esta rêsponsabilidade ao montantê do quinhão do legado ou da rneação;
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lll - o espólio, pelos tributos dêvidos pelo "de cujus" até a data de abertura da sucessão.

Art. 346 - A pessoa jurídica de dirêito privado, que resultar de íusão, transformação ou incorporaÉo de outra em
outra, é responsável pelos tributos dêvidos, até a data do ato, pelas pessôas jurídicas dã- direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direitoprivado, quando a êxploraÉo da rêspectiva atividadê seja continuada p,or quatquer iócio remanescente, ou seu
espólio, sob a mesma ou outra razão social. ou firma indiiiduât

AJl. 347 - A pessoa natural ou jurídic€ de direito privado que âdquifir dê outra, a qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial, produtor, de prestação de serviÇos ou profissional e continuar
a respecliva êxploraÉo, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma indivídual, responde pelos tnbutos
devidos até a data do ato, relativos ao fundo ou estabelecimento adquiri«lo:

I - integralmênte, se o aliênante cêssa a exploraçáo dê atividades;
ll - subsidiaíamentê com o aliênante, se este prosseguir ne exploraçã,) ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses, a
contar da data da alienação, no mesmo ou em outro ramo de atividadé.

Sêção Vltt
Da Responsabilidade de Têrceiros

Art.348- Nos casos de impossibilidade dê exigênciâ do cumprimento da obrigaÉo principal pelo contribuinte,
rêspondem solidariamente com este nos atos em que interyierem ou pelãs 

-omissõei 
pelas quais forem

responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus ílhos mênores;
ll - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatêlados;
lll - os administradores de bens de tercêiros, pelos tributos devidos por êstes;
lV - o inventariante, pêlos tributos devidos pelo espólio;
v - o síndico e o comissário pêlos tributos devidos pela massa falida ou peÍo concordatário;
Vl - os tabêliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tribJtos dêvidos sobre os atos prattcados por
eles ou diante deles em razão dê seu ofício;
Vll - os sócios, no caso dê liquidaÉo da sociedade de pessoas.

Parágrafo único - O disposto nestê ârtigo só se aplica, em matéria de penalidade, as de carátêr moratório.

Art. 349 - São pessoalmente responsáveis pêlos créditos conespondentes à obrigaÇão tributária resultante de
atos praticados com excesso dê poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos:

| - as pessoas referêntes no artigo enterior;
ll - os mandatários, prepostos e emprêgados;
lll - os diretores, gerontes ou represententes de pessoas jurídicâs de direito privado.

Sêção lx
Da Rêsponsabilidade por lnÍraçõos

Art. 350- Constitui iníraçáo Íiscal toda aÇão ou omissáo que importe em não observância, por parte do
contribuinte, responsável ou tercôiros, das normas estabelecidâs na lei tributária.

Parágrafo único - a responsebilidade por infraÉo dêsta Lei indeoênde da intenÉo do agênle ou do
responsável e da eÍetividadê, natureza e extensão dos efeitos dos atos.

Art. 351 - O contribuinte ou Íesponsávêl poderá apresêntar denúnciâ espontânea de infração, ficando excluída a
respectiva penalidade, desde que a falta sêja mrrigida imêdietamente ou, se Íor o caso, efetuado o pagamênto
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do tributo devido, atualizado e com oa acréscimos legais cabíveis, ou depositada a importância arbitrada pela
autoridade administrativa quando o montante do tributo dependa de apur.açâo.

§ 1: : Nã9 se considera espontân_êa a denúncia apresentada após o início de qualquer proÕedimento
administrativo ou medida de fiscalizaÉo relacionada com a infração.
§ 2' - A apresentaÉo de doqrmento obrigatório à administraçãó não importã em dênúncia espontânea, para os
fins no disposto neste artlgo.
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CAPÍTULO IV
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I
Das disposiçõês Gerais

Art. 352 - O crédito tributário de@rre da obrigaÉo principal e tem a mêsma netureza desta.

Art. 353 - As circunstâncias que modiÍlcam o crédito lributário, sua extelsão ou seus êÍeitos, ou as garantias ou
os privílégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não aíetam a obrigaÉo tributária 

-que 
lhe deu

origem.

Art' 354- O crédito tributário regulâmente constituído somênte se modificê ou se extingue, ou tem sua
exigibilidade suspensa ou êxcluÍda, nos casos expressamentê previstos nêste Código, fora doJquais não pedem
ser dispensados, sob pena de rêsponsabilidade funcional, na forme da lei, a sua êfetivaÉo ou as respêctivas
garantias.

Art. 355-Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tribulária somente será concedida através de lei
especíÍca municipal, nos termos do Art. 150, s 6: da Constituição Federirl.

Sêção ll
Do Lançamento do Crédito TÍibutário

Art. 356- O lançamênto do tÍibuto independe:

I - da validade jurídica dos atos efetivamênte praticados por contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
ll - dos eíeitos dos fatos efetivamentê ocorridos.

Art. 357- Compete privativamente ao Poder Executivo constituir o cÍádito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento edministrativo têndente a veriÍicar a ocorrência do fato geÍador da obrigação
corrêspondente, determinar a matéria tributável, calculer o montantê do tíbuto devido, identificar o s!óito
passivo ê, sendo o câso, propor a aplicâÉo da penalidadê cabível.

Art. 358- O lançamento sê reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e é regido pêla então lei
vigente, ainda que posteriormentê modificada ou revogada.

Parágrafo único - Aplica-se ao lançamento a legislaÉo que, posteriormente à ocprrência do fato gerador da
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuraÉo ou pro@ssos d€) fiscalização, ampliando os poderes de
invêstigaÉo das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito Ínaiores garantias ou privilégios, exceto,
nêste últ,mo caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

Art. 359 - Considera-se o contribuintê notrícado do lançamento ou de qualquer alteraÉo que ocorra
posteriormente, daí se contando o pÍazo gaÍa reclâmâÉo, relativamente às inscÍições nela indicadas, através:

I - da notiÍcação diretâ;
ll - da afixaÉo dê edital no quadro de editais da Prefeitura Municipal; e
lll - da remessa do aviso por via postal.
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§ 1' - Quando o domicílio tribúáío do contribuintê se locêlizar fora d() tenitório do Município, considerar-se-á
feita notificêÇão dirêta com a remessa do aviso oor via oostal
§ 2'- Na impossibilidade de se localizpr pessoalmenie o sujeito passivo, quer através da êntrega pessoal danotiÍicâção, quer através de sua-remefsa por via postal, 

'reptitar-se-á 
etetivaoó o ançamànto ou as suasalleraçôes mediante a comunicação na torma do inciso ll dêste artigo.

§ 3" - A recusa do sujeito passivo em receber a comunicaÉo do lar-nçanrento, ou a impossibilidade dê localizálopessoalmente ou através de via postal, náo implica dilatação do prazo ôncedidà para o cumprimênro da
obngaÉo tributÍária ou para a apresentaÉo de reclamaçóes ou interpósrção de recursos.
§ 4' - A notiÍicaÉo de lançâmento conterá:

I - o nome do sujeito passivo e seu domicílio tributário;
ll - a denominação do tributo e o exercíclo a que se refêre;
lll - o valor do tributo, sua alíquota ê e base de úlculo;
lV - o prazo para recebimento ou impugneÉo;
V - o comprovantê, para o órgão fiscal, de rêcebimento pelo contribuinte; e
Vl - demais elementos estipulados em regulamento.

§ 5'- Enquanto nâo extinto o direito da Fazenda Pública, poderão ser efêtuados lanç€mentos omitidos ou
procedjdos à revisáo e a retificaÉo dequelês que contivêrem inêgularidade ou êrro.
§ 6' - o lançamento regulemente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

| - lmpugnaçáo procêdênte do sujêilo passivo;
ll - recursos de ofício; e
lll - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos Íro parágrafo anterior.

. Art. 360 - Será sempre de 20 (vinte) dias, contedos a partir do recêbímento da notific€ção, o prazo
mínimo para pagamento ê máxima para impugnação do lançâmenlo, se outro p@zo náo foi estipulado,
espêcialmente nesta Lei.

§ 1: - O responsável pela fazenda municipal, por meio de requêrimenlo do notificado e após ter analisado os
motivo(s) contido(s) na solicitação, poderá conceder um prazo de 10 «iez) dias depois de vencido o ptazo da
notiÍlcâçao.
§ 2'- O prazo para o requerimento de que trata o parágrafo 10, deverá ser após 15 dias do recebimento da
notiÍicação.
§ 30 - Sem prejuízo do quê trata o parágrafo ío, a notiÍicação não perderá o valor jurídico legal dentro da fâse do
processo administrativo e poderá, em c€so do não comparecimento no notiÍicado ao órgão competente ser
motivo de continuidade.

Seção lll
Das Modalidadês dê Lançamenlo
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intes casosArt.363 - O lançamento é efetuado ou revisto de ofício pelas autoridades êdministrativas nos

Art. 361 - O lançamênto é êfetuado:

I - com base em decleraçáo do contribuinte ou de seu represêntante legal; ê
ll - de ofício, nos casos previstos nesle capítulo.

Art. 362- Far-se-á o lançâmento com base na declaração do contriblinte, quando este prestar à autoridede
administrativa informaÉo sobre a matéria de fato, indispênsáveis à efetilaçáo do lançamento_

§ 10 - A retificeÉo de declaraÉo por iniciatava do próprio declarante quando vise reduzir ou êxcluir tributo, só ó
admissível mediante comprovaÉo do êno em que se funde e antes de nctificado o lançamento.
§ 20 - Os enos contidos na declaraÉo e apuráveis pelo seu exame serão retificâdos de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a rêvisão daquela.
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CAPíTULOV
DA suspENsÃo Do cRÉDtro TRtBUTÁRto

Seção I

Das Disposiçôes Gerais
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I - quendo a lei assim o determine;
ll.- quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na forma desta Lei;
lll - quando a pêssoa legalmente obrigada, embora tenha prestaáo derlaração, nos termos do inciso anterior,deixe.dê atender, no prazo, ao pedido de esclarecimento fúmulado pela autóridade aominlstrãtiva, recuse-sê aprestáJo ou náo preste satisfatoriamênte, a juízo daquela autoridade;
lv - quando se comprove falsidade, erro ou omissáo quanto a qualquer elemênto definido na legislaÉo tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte de pessoa legalmente obrigada, nos casos delançamênto por homologação a que se referê o artigo seguinte;
Vl - quândo sê-@mprove ação ou omissão do sujêito pássivo ou de terceiro legalmentê obrigado, que conceda
lugar à aplicaÉo de penalidade pecuniária;
Vll - quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício dâquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
Vlll - quândo deva ser apreciado fato não conhecido ou não provedo, quando do lençamênto anterior;
lX - quando se comprove que no lançamento antêrior ocorreu fraude ou Íalta funcional dà áutoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial; ê
X - quando se comprove que no lançamênto anterior oconeu erro na apreciaçâo dos fatos ou na aplicaÇão da lei.

Parágrafo único - A revisão do lançâmento só pode sêr inicieda encuânto não extinto o direito da Fazenda
Pública.

Art. 364 - O Lançamento por homologação, que ocorrê quanto aos trrbutos cuie legislaÉo atribua ao sujeito
passivo o dêver de antecipar o pâgamento sêm prévio exame da autoridadê admihistrativa,-opera-se pelo ató em
que a reíerida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim êxercida pelo obrigadô, expressamente o
homologue.

§ t". O pagamento antecipad-o pêlo obrigado nos teÍmos deste aítigo extingue o crédito, sob concÍiÉo
resolutória da ulterior homologaçáo do lançamento.
§ 2o - Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologaçáo, praticados pelo sujeito
passivo ou por terceiro, visando à extinÉo total ou parcial do crédito.;
§ 3' - Os atôs a gue se refere o parágrafo anterior seráo considerados na apuração do saldo porventura devido
e, sendo o caso, na imposiÉo de penalidade ou sua grâduação.

§  l - Ogazo para a homologaÉo será de 5 (cinco) anos a contar da oconência do fato gerador.
§ 50 - Expirado o pÍazo previsto no parágrafo anterior sem que a Fazenda Pública lenha se pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o créCito, salvo comprovada a oconência de
dolo, fraude ou simulação.

Art. 365 - A declaração ou comunicaçáo fora do ptazo, para efeito de lançamento, não desobriga o contribuinte
do pagamento das mullas ê âtualização monetária.

Art. 366 - Nos têrmos do inciso Vl do art. 134 do Código Tributário Nacional, até o dia 1O (dez) de cada mês os
servenluários de iustiça enviarão à Secretaria Municipal dâ Fazenda, conforme modelos rêgulamentarês,
extratos ou comunicações de atos relativos a imóveis, inclusive escrituras de enÍitêuse, anticrese, hipotêcas,
arrendamentos ou locâÉo, bem como das averbaçôes, inscrições ou transaçÕes realizadas no mês anteiior.

Parágrafo único - Os cartórios e tebelionatos serão obrigados a exigir, sob penâ de rêsponsabilidadê, sem
prejuízo das penas prêvista§ no artigo 428 dêstê Código, para eÍêito de lavratura dê transferência ou venda de
imóvel, além da comprovaÉo de prévia quitaçáo do lTBl inter yiyos, a certidão de aprovaÉo do loteamento,
quando couber, e enviar à Fazenda Pública Municipal os dados das cperaçÕes reaLizadaÁ com imóvêis nos
termos dêste artigo.
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Art. 367- Suspende a exigibilidade do crédito tributário:

I - a moratória;
ll - o depósito do seu montante integral,
lll - as reclamações e os recursos nos termos dêste Código;
lV - a concessão de mêdida liminar em mandado de segurança;
V - a concêssão dê medida liminar ou de tutela antecipada, em outras êspécies dê aÉo judicial;
Vl - o parcelamento.

Sêção ll
Da Moratória

Art. 368- Constitui moratóriê a concessão. mediante lei especÍfica, de novo prazo ao suleito passrvo, após o
vencimento do prazo originalmente assinalado para o pagamento do crédito tÍibutário.

§ 10 - A moratória somente abrange os créditos dêÍinitivamente constitu dos à data da lei ou do despacho que a
@nceder, ou cujo lançamento já tênha sido iniciado àquela data por ato regularmênte notificado ao sujeito
passivo.

§ 20 - A moratória nâo aproveila os casos de dolo, fraudê ou simulaç{io do sujeito passivo ou de torcêiro em
beneíício dequelê.

Art, 369- A morâtória será concedida em caráter geral ou individual, por despacho da autoridadê administrativâ
competente, desde que autorizada por lei municipal.

Parágrafo único - A lei concêsslva da moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a
determinada área do Município ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.

Art. 370- A lêi que coneeder à moratória espêcificará, em prejuízo dê outros requisitos:

§ 1'- No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não
se computa para efeito da preseriçáo do direito à cobrança do credito.
§ 20 - No caso do inciso ll deste artigo, a revogaçáo só pode ocorrer antes de prescrito o referido diÍeito.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não dispênsa o cumprimento das obrigações acessóriâs dependentês
da obrigação principal, cujo credito seja suspenso ou dela consequentes.
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| - com imposiçáo de pênalidade cabível, nos casos de dolo ou simulaçáo do benêficiâdo ou de terceiro em
benefício daquêle;
ll - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

l- o prâzo de duraçáo do favor;
ll - as condiçôes da concêssão;
lll - os tributos alcançados pela moratória;
lV - o número de prestações e seus vencimêntos, dentro do prazo estabelecido, podendo se fixar prazos para
cada um dos tributos considerados; e
V - garantias.

Art. 37í- Salvo disposição dê lei em contrário, a moratória somenle abrangê os créditos definitivamente
constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lança,nento já tênha efetuado àquela dala por
ato regularmente notiÍicado ao sujeito passivo.

Àrt,372 - A concêssão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido ê será rêvogada de ofício
sêmpre quê se apurer que o beneÍiciado não satisfez ou deixou de satisfazer as condiÇõês ou não cumpriu ou
deixou de cumprir os requisitos pare concessão do favor, cobrando-se o credito acrescido de juros e atualizaÉo
monetária:
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Seção lll
Do Dêpósito

Art' 373- O sujeito passivo poderá efetuar o depósito do montantê integral ou parcial da obrigação tributária

I - quando prefêrir o depósito à consignaÉo judicial;
ll - para atribuir efeito suspensivo:

a) à consulta formuladâ na forma dêste Código; e
b) a qualquer outro ato por ele impêtrado, administrativa ou iudicialmente, visando à modificação, extinçáo

ou exclusão total ou parcial da obrigação tributária.

Art. 374- A lêi municipal podêrá estabelecer de obrigatoriedade de depósito prévio:

I - para garentia de instància, nâ Íorma prevista nas normas procêssuais deste Codigo;
ll - como garantiâ a ser oferecida pelo sujeito passivo, nos casos de compensaçáo;
lll - como concessão por parte do sujeito passivo, nos Glsos de transação; e
lV - em quaisquer outras circunstâncias nas quais sê fizer necessário resguardar os interesses do fisco

Art. 375- a importância a ser depositada corresponderá âo valor integral do crédito tributário apurado:

I - pelo fisco, nos casos dê:

a) - lançamento direto;
b) - lanç€mento por declereção;
c) - alteração ou substituiÉo do lançamento original, qualquer que tenha sido a sua modalidade;
d) - eplicaÉo de penalidades pêcuniárias;

ll - pelo pÍóprio su.ieito passivo, nos casos de:

a) - lançamento por homologaÉoi
b) -retificaÉo da declaraÉo, nos casos de lançamento poÍ Declaraçáo, poÍ iniciativa do próprio

declarante;
c) - confissão espontânêa da obrigaÉo, antes do início de qualquer procedimento fiscal;

lll - na decisão administrativa desÍavorávê|, no todo ou em partê, ao suje to passivo; e
lV - mediante estimativa ou ârbilramento procedido pêlo Íisco, semprê que não puder s6r deteÍminado o
montanto intêgral do sédito tributário.

Art. 376- Considerar-se-á suspnsa a exigibilidade do crédito tributário, a partir de deta da êfetiveÉo do
depósito no órgão anecadâdor, observado o disposto no artigo seguinte.

Art. 377- O deÉsito poderá ser efetuado nas seguintes modalidades:

| - em moeda corrente do país;
ll - por cheque: e
lll - em títulos da dívida pública municipal

Parágrefo único - O depósito por cheque somente suspende a exigibiliCade do crédito tributário com o resgate
deste pêlo sacâdo.

Art. 378- Cabê ao sujeito passivo, por ocasião da efetivaÉo do depósito, especificar qual o crédito tnbutário ou a
sua parcelâ, quando estê for exigido êm prestaÇÕes, por ele abrangido.

Parágrafo único - A êfetivação do dêpósito não importa em suspensão de exigibilidade do crédi
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Art. 380- O crédito tributário decorênte de falta de rêcolhimento dos lribulos municipais, qualquêr que seja a
fasê de cobrança, poderá ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) pagarnentos mensais ê sucessjvos.

§ 1o - O valor de cada parcêlâ não podêrá ser inferior a 2(duas)UFM's.
§ 2" - Qualquer quê seja o prazo dê parcelamento, o valor mínimo da primeira parcela não poderá ser inferior a
1070 (dez por cento) do valor alualizado do crédito tributário e nem a cada uma des demais pârcelas.

Art. 38í- A falta de pagamento, no prazo devido, de 2 (duas) ou mais prcstaçôes do crédito tributário parcelado,
implicã no vencimento automático das parcelas restantes e autoriza sua imediata inscriçáo em Dívida Ative.
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| - quando pârcial, das prestaçóes vincendas em que tenha sido decomposto; e
ll - quando total, de outros créditos refêrentes ao mêsmo ou a outros tributos ou penalidades pecuniárias.

Sêção lV
Da Cessação do Efeito Suspêns,vo

Art. 379- Cessam os efeitos suspensivos rêlacionados com a exigibilidarle do credito lributário:

| - Pela eíinÉo do credito tributário, por qualquer das formas previstas neste Código;
ll - pela êxclusão do crédlto tributário, por qualquer das Íormas previstias neste Códigoi
lll - pela decisão administrative desfavorável, no todo ou êm partê; e
lV - pela cassaçáo da mêdida liminar concedida em mandado de segurança.

Seção V
Do Parcelamênto

ParágraÍo único- Sem prejuízo do disposto no "caput' deste artigo a importância que deixar de ser paga em
qualquerÍasê do pârcelamento será objeto de cancelamento do parcelan'lento e será inscritâ êm Dívida
Ativa.

AÉ. 382- O pagamento será requerido, por meio de petiÉo êm que o interessado reconheçe e certeza de
liquidez do crédito tributário.

Parágrafo único - O pedido dê patcêlamento necessariamente será instruído com prova de pagamento da
quantia correspondente à primeira parcela.

CAPíTULO VI
DA ExlNçÃO DO CRÉD|TO TR|BUTÁR|O

Sêção ,
Das Disposições Gerais

Art. 383- Extinguem o crédito tributáÍio:

I - o pagemento;
ll - a compensaÉo;
lll - a transaçáoi
lV - a remissão;
V - a prescriÉo e a decadência, nos termos do Código Tributário Nacional;
Vl - a conversão do depósito em renda;
Vll - o pagamênto antêcipedo e a homologaÉo do lançemento nos termos do disposto no art. 363 desta Lêi;
Vlll -a consignação em pagamento julgado procedente, nos termos da lêi;
lX -a dêcisão administrativa irÍeformável, essim entendida a definitiva na órbita administrativa.
X - â decisão iudicial transitada em julgado;
Xl -a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condiçóes e stabelecidas em lei.

Av. Roul Mndelru, 21 , Centrc, tuudaltp - PE / CEP. 55.825.000

Tel: 81 3636.1 1 56 1 CNP': t l.@7.§3.0@r&
uvwwpaudollnp.gan ü



Prefeitura do
PAUDALHO

Ir--.

-
Seção ll

Do Pagamênto e da Rêstituição

Art. 384- O pagamento de tributos municipais é efetuado em moeda corrênte ou chequês, dentro dos prazos
êstabelecidos em lei ou Íixados pelo Poder Executivo.

§ 1'- O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o re$gate dêste pelo sacâdo. s 2o - O
pagamento é efetuado no órgáo arrecadâdor, sob pena de nufidade, ressalvada a cobrança êm qualquêr
estabelecimento autorizado poÍ ato executivo.

Art. 385- Nenhum rêcolhimento de tributo ou penalidade pêcuniária será efetuado sem que se expeça o
competente documento de arrecadação municipal - DAM.

Parágrafo único - No caso de expêdí9ão fraudulenta de documento de arecadação municipal - DAM,
responderão, civilmente, cÍiminalmente ê administrativamentê, todos aqrleles, sêrvidores ou não, que houvêrêm
subscrito, emitido ou fornecido.

Art. 386- E Íacultativa à Administração a cobrançâ em conjunto de impositos e taxas.

Art. 387- O contribuinte ou responsável que deixar dê efetuar o pagamento de tributo ou demâis créditos fiscais
nos prazos regulamentares, ou que for atuâdo em processos administrativo-Íiscal, ou ainda notificado para
pagamênto em decorrência de lançâmento de ofício, ficará sujeito aos seguintês acréscimos legais:

| - atualização monetária;
ll - multa de mora:
lll - juros de mora; e
lV - multa de infraÉo.

§ 1" - A atualizaçáo monetária será calculada anualmente, em função da variaÉo do poder aquisitivo da moedâ,
de acordo com os índices oÍciais da variaÉo nominal da Unidade Fiscal do Município (UFM), fixada pelo Podêr
Executivo.
§ 20 - O principal será atualizado monetâriamentê, mêdiante aplicaçáo d,) coêfioente obtido pela divisão do valor
nominal reajustado da UFM do mês êm que se efetivar o pagamento, pelo valor da mesma Unidade vigente no
mês fixado para pagamento ou segundo coêficientes aplicáveis pelas repartiçÕes fiscais dâ União.
§ 30 - A multa de mora é calculada sobre o valor do principal atuâlizado ê data do seu pagamento, à razão de:

I - 10% (dez por cento) no caso dê atraso até 30 (trinta) dias após o vencimento;
ll - 20% (vinte por cento) no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias do úêncimento;

§ 4" - Os juros dê mora sêrão contados à razão de 1% (um por cento) ao més ou fraÉo, calculados do dia
seguinte ao do vencimento sobre o valor do principal atualizado.
§ 50 - A multa de infraÉo será de 50% (cinquenta por cento) aplicada quando íor apurada açáo ou omissão do
contribuinte que importe em inobservância Ce dispositivo da legislaÉo trrbutária.
§ 60 - Entende-se como valor do principal o que conêsponde ao débito, excluídas as parcelas relativas à
atualização monetária, multa de mora, juros de mora e multa de infração
§ 7" - No caso de créditos fiscâis decorrentes de multas ou de tributos sLrjeitos à homologaÉo, ou ainda quando
tenham sua base de úlculo Íixada em Unidade Fisca! do Município (UFM), será fêita ê atualizaÉo destes
levando-se em conta, parâ tanto, a data em que os mesmos deveriam ser pagos.

§ 8'- No caso de tributos recolhidos por iniciativa do contribuinte sem lançamênto prévio pela repartiÉo
competente, ou que âinda estejâm sujeitos a recolhimento parcelado, o seu pagamento sem o adimplemento
concomitante, no todo ou em parte dos acréscimos legais a que o mêsmo esteja su.leito, essa parte acessória
passará a constituir debito autônomo, sujeito a plena atualizaÇáo dos valorês e dêmais acréscimos legais, sob a
forma dê diÍêrença a ser recolhida de ofício, por notificâção da autoridadê administrativa, sem prêjuízo das
demais sanções cabíveis.
§ 90 - As disposições deste artigo aplicâm-se a quaisquer débitos flscais ântêriores a esta
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Art. 388- Se dentro do prazo Íixado para pagamento o contribuinte efetuâr depósito, na Íorma regulamentar, daimportância que julgar devida, o crédlto fiscal ficará sujeito aos acréscimos 
'legais, 

até ó imitjda respeáiva
importância depositada.

Parígrafo único - Caso o depósito de que trata este artigo for efetuado fora do prazo, deverá o contribuinte
recolher, juntamente com o principal, os acréscimos legais jã devidos nessa oportunidade.'

Art. 389- O ajuizamento de crédito fiscal su.ieita o devedor ao pagamênto do déblto, seus acréscimos legais e
das demais cominaçóes legais.

Art. 390- O rêcolhimento de tributos em atraso, motivado por culpa ou dolo de s€rvidor, sujeitará êste à norma
contida no parágrafo único do artigo 384, deste Código.

Art. 39't- O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:

| - quando parcial, das prestaÉes em que se decomponha; e
ll - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tribJtos.

Art. 392- Nenhum pagamento intempestivo dê tributo poderá ser efetuado sem que o infrâtor pague, no ato, o
que for calculado sob a rubrica de penalidade.

AÉ. 393- A imposição de penalidedes não elide o pagamento integral do crédito tributário.

Art. 394- O contribuintê terá a rêstituiçâo total ou parcial do tributo, sela qual for a modalidede de pagâmento,
nos seguintes casos:

! .: co.blança ou pagemento espontàneo de tributos indevidos ou maior que o devido, êm face de legislaçáo
tributária municipal ou de natureza e circlnstâncias materiais do fato gêrador efetivamenie ocorrido;
ll - erro na identiÍicâÉo do sujeito passivo, na determinaÉo da alíquota aplicável, no úlculo do montante do
débito ou na elaboração ou confêrência de qualquer documento relativo ao pagemento; e
lll - reÍorma, anulaÉo, rênovaçáo ou rescisão de decisão condenatória.

§ 1o O pedido de restituiçáo será instruído com os documentos originais que comprovem a ilêgalidade ou
inegularidade do pêgâmento.

§ 20 - Os valores da restituiÉo a que alude o caput deste artigo serão alualizados monelariamente a partir da
data do eÍêtivo recolhimênto

Art. 395- A restituiÉo de tnbutos quê comportem, por nalureza, transferência do respectivo enc€rgo financeiro
somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tàlo transfericto a terceiro,
estar por este expressamente aulorizado a recebê-la.

AÉ. 396- A restituiÉo total ou parcial do tribúo dá lugar à devoluçáo, na mesma proporÉo, dos juros de moÍa e
dâs penalidades pecuniánas, salvo as infraçôes de caráter formal não prr:judicadas pela causa da restituição.

Art. 397- O direito de pleitear a restituição total ou parcial do tributo êxtingue-se com o decurso do prazo de s
(cinco) anos, contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e ll do artigo 394. da date da e)dinção do c.édito tributário; e
ll - na hipótese do inciso lll do art. 394, da data êm que se tornâr deÍnitiva a decisão administrativa ou transltar
em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisáo condenatória.

Art. 398- Prescreve em 2 (dois) ânos a ação anulatória de decisão admiristrativa quê denegar a restituição.

Parágrafo
por metad
Municipal.

único - O ptazo de prêscrição é interrompido pelo início da aÉo judicial, recomeçando o seu curso
e, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judiciai da
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Art. 399 - Quando se tratar de crfuito tributário e fiscal indevidamente arecadado, poÍ motivo de erro comêtido
pelo fisco, ou pêlo contribuinte, e apurado pela autoridade competente, a restituiÉo será feita dê ofício, mediante
dêterminâÉo do titular da Sêcretaria Municipal de Finançâs, em representação formulada peto órgão iazendàrio
ê devidamente processada.

Art. 400 - O pedido de restituiÉo será feito ao Poder Executivo através de requerimento da partê interesseda
quê apresentará provâ do pagamento e as razões da ilegalidade ou inegularidade do crédito.

Parágrafo único - o pedido será indêÍerido se o requerênte criar qualquer obstáculo ao exame de sua escritâ ou
documentos, quando isso se tomê necessário à veriÍicâÉo da procedência da medida, a juízo da administração.

Art. 401 - A importância será restituídâ dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dies a contar da decisão final
que deÍira o pêdido.

Parágrafo único - A não restituiçáo no prazo definido neste artigo implicará, a partir de então, em atualizaÉo
monetária da quantiâ êm questão ê na incidência de juros não capitalizáveis de 1% (um por cento) ao mês so-bre
o valor atualizado.

Art.402 - Somente após decisão irrêcorrível favorávêl ao contribuinte, no todo ou em parte, serão rêstituídas, de
oÍício, êo impugnantê as importâncias relativas âo montante do crédito tributário dêpositâdas na repartiçáo fiscâl
para efeito de discussão.

Art' 403 - Atendendo à natureza e ao montante do crálito tributário e fiscal a ser restituído, poderá o Secretário
de Finanç€s, determinar que a restituição se processe através da compênsaÉo de crédito.

Seção lll
Da Compensação ê da Transação

Art. 404 - O titular da Fazenda Municipal, podêrá:

| - autorizar a compensaçáo de crédítos líquidos e cêrtos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública Municipal;
ll - propor a celebraçáo, entre o MunicÍpio e o sujeito passivo, mediante concessões mútuas, dê transação para a
terminação do litígio e consequente extinção de créditos tÍibúários e fiscais.

Art. /u)5 - É vedada a compensaÉo mediante o aproveitemenlo de tributo, objelo de contestaÉo judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em iulgado da rêspediva decisão judicial.

PAUDALHO
O trabalho está de volto

Seção lV
Da Remissão

Art. 406 - O Execlrtivo Municipal, por dêspacho fundamentado, poderá:

| - crnceder remissáo, total ou parcial, do crédito tributário e fiscal, conlicionada à obsêrváncia dê pelo menos
um dos seguintês requisitos:

a) comprovaÉo de que a situaÇáo econômice do sujeito passivo não permite ã liquidaÉo dê seu
débito;
b) constataÉo de eno ou ignorância escusáveis do sujeito pâsr;ivo, quanto à matérie de fato;
c) diminuta importância de crédito tributário e Íiscal;
d) considerações de equidadê, em relaçáo com as caractêrísticas pessoais ou materiais do caso;

Prefeitura do

ll - cancelar administratavamente, de ofício, o crádito tributário e fiscal, quando:

a)estiveÍ prescrito;
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b) inscrito em dívida ativa, for de valor infêrior a 5,00 (cinco) UFM, tornando a cobrançâ ou êxêcução
antieconômicâ.

Parágrafo Único - A remissão dê que trata a alínea 'a' do inciso I deste caput, dêverá ser através de processo
administrativo e conterá despacho do titular da Secrêtaria de Açáo Social e Cidadania. O mesmo deverá citar ê
situaÉo real pêsquisada "1/} /oco".

Art 407-A remissão não se aplica aos c€lsos em que o sujêito passivo tênha agido com dolo, fraude ou
simulação.

PaÉgrafo Único - No caso de ser constetado que o requerente ou o agente fiscalizãdor do município agiu com
dolo, fraude ou simulaÉo, estará passivo das sançóes previstas nesta lei e no Código penal.

Sêção V
Da PrêscÍição

AÉ. 408- A aÉo para a cobrança de crédito tributário e fiscal prescreve êm 5 (cinco) anos, contados:

I - da data da sua constituição definitíva;
ll - do término do êxercíclo dentro do qual aqueles se tomarem devidos, r1o caso de lançamento direto.

Art. ru)9-lnterrompe-se a prescriçáo da Dívida Fiscal:

| - pela confissão e parcelamento do débito. por parte do devedor;
ll - por edital de lanç€mento da dívida;
lll - pêla concessão de prazos especiais para esse fim;
lV - pelo dêspacho que ordenou a citaçáo iudicial do responsável para êfetuar o pagamento;
V - pela apresentaçáo do documento comprobatório da dívida, em iuízo cle inventário ou concurso de credores

Seção Vll
Da Exclusão do Crédito Tributário
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§ 1'- O prazo da prescriÉo interÍompido pela confissáo e parcelamento da dívida ativa Íiscal recomeça a fluir
no dia em quê o devedor deixa de cumprir o acordo celêbÍado.
§ 20 - Enquanto náo forem locâlizados, os devedores ou en@ntrados bens sobre os quais possa recair a
penhora, náo conerá o prazo de prêscrição.

Art. 4í0- A inscriÉo, de créditos tributários e não tributários, na Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipâ|,
suspênderá a prescriçáo, para todos os eÍeitos de direito, por 180 (cento e oítenta) dias ou até a distribuiÉo da
execuçáo Íiscal, se esta ocorrer antes de findo aguêle prazo.

Seção Vl
Oa Decadência

Art, 411- O direito da Fazenda Pública Municipal constituir o cÍédito tricutário extingue-se após 5 (cinco) anos
contados:

| - da data da oconência do fato gerador, quando se tretar de lançam€,nto por homologagão ou dêclaraÉo,
salvo nos casos de dolo, fraude ou simulaÉo;
ll - do primeiro dia do exercício seguinte àquêle êm que o lançamento poCeria ter sido efetuado;
lll - da data em que se tomar deÍinitiva a decisão quê houver anulado, por vício formal o lançamênto
anteriormenle efetuado.

ParágraÍo Único. O direito a que se refere este artigo extinguê-sê deÍin tivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituiÉo do crédito tributário pela notificaçáo, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável âo lançar1ento.
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| - a isenção;
ll - a anistia.

Parágrafo único - A exclusão do credito tributário não dispensa o cumprimento dâs obrigaÇóes acessórias
dêpendentes da obrigaÉo principal, cujo crêdito seja excluído, ou dêla consequentes.

Art. 413- A isençáo, quando concedida em funÉo do prêênchimento de detêrminadas condigôês ou de
ôumprimento de requisitos, dependerá de reconhecimento anual pelo Executivo, antes da expiraÉo de cada
exercício, mediante requerimento do interessado em que se prove enquadramento nas situações exigidas pela
lei concedente.

Parágrafo único - Quando deixarem de ser compridas as exigêrrcias determinadas na lei de isençào
condicionada a prâzo ou a quaisquer outros encargos, a autoridade administrativa, fundâmentalmente, cancelará
o dêspacho que reconheceu o benefício.

AÍt, 414- A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efeti\/eda, em cada caso, por despacho do
Executivo, em requerimento no qual o interessado fâça prova dc, preenchimento das condiçôes e do
cumprimento dos requisitos previstos êm lei para sua concessão.

§ 1'- O despacho referido neste artigo náo gera dirêito adquirido e será revogado de ofício sempre que apure
que o beneÍiciário não satisíazia ou dêixou de satisfazer as condiçóes ou não cumpria ou deixou de cumprir os
requisitos para a mncêssâo do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora.
§ 2' - Náo é objeto de anistia a atualização monetária do tributo.

CAPíTULO VII
DAS TMUNTDADES E |SENçÔES

Art, 415 - Os impostos municipais não incidem sobre:

| - patrimônio, renda ou serviços da Uniáo, dos Estados e dos Municípios;
ll - templos dê qualquêr culto;
lll - patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundaçÕes, das entidadês sindicais dos
trabalhadorês, das instituiçôês de educaÉo e de assistência sociel, sern fins lucÍativos, atêndidos os requisitos
seguintes:

a) - não distribuírem qualquer parcela de seu petrimônio ou de {iuas rendas
a título de lucro ou pârticipaÉo no seu resullado.
b) - aplicaÍem integralmente, no País, os seus rêcursos, na manutenÉo
dos seus objetivos institucionais.
c) - Manterem escrituraÉo de suas receilas e despêsas em livÍos
rêvestidos de formelidades capazes de assegurar sua exatidão.

ParágraÍo único - A vedaÉo do inciso I é e)densiva às fundações instituÍdas e mantidas pelo poder públlco no
que se referem ao patrimônio, as suas finalidades essenciais ou as delas. decorrentes.

Art, 4í6-0 disposto no artigo anterior não exclui a atribuição que tiverêm as entidades nel6 rêfeÍidas, da
condiÉo de responsável pelos tÍibúos que lhe caiba rêter na Íonte, e não as dispensa da prática dê atos
assecuratórios do ojmprimento das obrigaçóes tributária por tercêiros.

Àrt. 417- As entidades que gozam de imunidade estão sujeitas ao pa,Jamento de tâxâs ê de contribuiÉo de
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Art. 4í2- Excluem o crédito tributário:

melhoria, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei.
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Art. 4-í8 - A instituição dê isenção apoiar-se-á, semprê, em razões de ordem públicâ ou de interêsse do
município, e não podeÉ ter carátêr de favor ou privilégio.

Parágrafo único - As isenções serão reconhecidas por ato do titular da Fazenda Municipal, mediente
requerimento do interessado e revista anualmente excetuando-se aquelas concedidas por prazo determinado.

Art, 4í9 - A isenÉo será obrigatoriamente cancelada quando:

| - VeriÍicâda inobsêrvância dos requisitos para sua concessão.
ll - Deseparecêrem as razões e as cirotnstâncias que a motivaram.

AÉ. 420 - As isençôes não abrangem as laxas ê contribuiÉo dê melhoria, salvo as exceçôes legalmente
previstas nesta Lei.

CAPíTULO VIII
DAS INFRAçÕES E PENALIDADES

Seção I

Das Disposições Gerais

Àft, 421- Constitui infreçáo fiscal toda aÉo ou omissão, voluntária ou não que importe em inobservância, por
parte do sujelto passivo ou de lercêiros, das normas estabelecidas pela lêgislaÉo tributária do Município.

§ 10 - Salvo disposiÉo exprêssa êm contrário, a responsâbilidade por infrações independê da intenÉo do
agênte ou do responsável, ê de efetividade, natureza e extensáo dos êfeitos do ato.
§ 20 - Respondem pela infragão, conjunta oi.r isoladamente, todos que concorem pare sua práticâ ou dela se
beneÍiciê.

Art. 422 - Constítuem agravantes dê infraçáo:

I - quando a cirq/nstância da infaÉo dêpender ou resultar de outra prevista em lei, tributária ou não;
ll - a rerncidência; ê
lll - a sonegação.

Art' 423 - constatuem circunstâncias alênuantes da infração Íiscal, com a respecliva redução da culpa, aquêlas
prêvistes na lei civil, a critério da Fazenda Pública.

Àft. 421 - Considera-se reincidência a rêpetiÉo de falta idêntica cometida pela mesma pêssoa natural ou
jurídicá dentro de 5 (cinco) anos da data em que passar 6m julgado, administrativamente, a dêcisão
condenatória referente à infraÉo antêrior.

Art. 425 - A sonêgeçáo se conÍigura procedimento do contribuinte êm:

| - prestar declaraçáo falsa ou omitir, total ou parcialmente, informaÉo que deva ser produzida a âgentes das
pessoas jurÍdicas de direito público intemo. com a intenÉo de se eximir, total ou parcralmente, do pagamento de
tributos e quaisquer adicionais devidos por lei.
ll - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer naturêza de documentos ou livros
exigidos pêlas leis Íiscais, com a intenção de se exonêrar do pagamento de tributos devidos à Fazenda pública
Municipal;
lll - alterar feturas e quaisquer documentos relativos â operações mercantis com o propósito de fraudar a
Fazende Pública Municipal;
lV - fornêcer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, com c' objetivo de obtêr dedução de tributos à
Fazenda Pública Municipâ1, sem prêjuízo das sânçôês administrativas cêbíveis.

Att, 428 - As infraçóes e pênalidades serão punidas, sepãrada ou cumulativamente, com as seguintes
cominações:

O trabalho está de volta

| - multa;
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-
ll - sujeiÉo a regime especial de flscâlização;
lll - proibiÉo aplicavêis às relaçôes entrê ô contribuinte em débito e a Fiezenda Municipal;
lV - suspensão ou cancelamento de beneÍícios, assim entendidas as concessõês daàas aos contribuintes para
se eximirem do pagamento total ou parcial de tributos.

lStaSt"Ío único - A aplicaÉo de penalidades de qualquêÍ natureza em caso algum dispensa o pagamento do
tributo, dos acréscimos cabíveis, e a reparaÉo do dano resullantê da intrâÇão, na-íorma d'a legislação aplicável.

Àft.427 - Apenalidadê, além dê impor a obrigação dê fazer ou deixar de fazer, será pecuniária, quando consista
em multa, e deverá ter em vista:

| - as circunstâncias atenuantes: e
ll - as circunstâncias agravantes.

§ 1" - Nos casos do inclso I deste artigo, rer[,zir-se-á a multe prevista eo] 50% (cinquenta por cento).
§ 20 - Nos casos do inôiso lldeste artigo, aplicêr-se-á, na reinàidência, o dobro àa p'enalidáde prevista.

417. 428 - lndepêndente das penalidades previstas pera cada tributo nos capÍtulos próprios, sêrão punidas:

I - com multa de 10 (dez) UFM'S ou valor equivalente, qualquer pêssoa independêntementê de cargo, ofício ou
função, ministério, atividede ou p.rofissão, que embaraçi, êliàir ou dificuttar a àção da Fazenda Muniõipal;ll - com multa de 5 (cinco) !f!t's ou valor equivàlente, qualquer pessoa, física ou jurídica, qüe infringir
dispositavos da legislaÉo tributária do Município para as quais nâo :enham sido espeóiÍicadas penalidadãs
próprias nesta Lêi.

Aft' 429 - Apurada a prática de crime de sonegaÉo Íiscal, a Fazenda Municipal solicitará ao órgão de
Seguranç Públicâ âs providências de caráter policial nêcessárias à apuração do ilícito pênal, dando
conhecimento dessa solicitaÉo ao órgãc do Ministério Público locirl, poi meio de encaminhamento dos
elementos comprobatórios da infraçáo penal.

Art. 430- A responsabilidâde é excluída pela denúncia espontânea da irfraÉo, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos acréscimos cabíveis, ou depósito da tmportância arbitrada pêla autoridadê
administrativa, quando o montante do tributo depende de apuraÉo.

Parágrafo único - Não se considera espontânea a denúncia aprcsentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de Ílscalização, relecionadas corn a infraÉo.

Art' 43í- Apurando-se no mêsmo pro@sso, infraÉo dê mais de umâ disposiçáo pelo mêsmo crntribuinte, será
aplicada em rêlaÉo a cadâ tributo, a pena correspondênte à infraçáo mais grave.

AÉ. 432- Náo se procederá contra servidor ou contribuinte que tenha oL agido ou pago tributo de acordo com a
orientação ou interpretaçáo Íscal, constante de qualquer decisâo de qualquer instância administrativa, mesmo
que posteÍiormentê venha a ser modificada essa orienteÉo ou interpretação.

Prefeitura do
PAUDALHO
Otmbalho está de volta

Seção ll
Das Demais Pênalidades

Art. .l:l3- o sistema especial de ÍiscalizaÉo será aplicado a critério da autoridade fazendária:

I - quando o sujeito passivo rêincidir em infração à lêgislação tributária. da qual resulte Íalta de pagamênto de
tributo, no todo ou em partei
ll - quando houver dúvida sobre a veracidade ou autenticidadê dos registros rêferentes às opera@s realizades
e aos tributos devidos:

ParágraÍo único - O sistêma espêcaal a que sê referê este artigo poderá constituir, inclusive no
acompanhamento temporário des operações sujeitas ao tributo por agentes do Íisco.
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Art' 434- os- contribuintês que estiverem.em-debito com relação a tributos e penalidades pêcuniárias devidos aoMunicípio não poderão participar dê licitaÉes, celebrar coàiràtos ou termos de qualquer natureza ou ainda,transacionaÍ a qualquer título. com..exceçáo da transaÉo pràrt.t, n. inciso 1i, aiiãrt'iiá úô 0""t" Lei, comórgãos da adminislração direta e indirêta óo fr4unic;pio. 
-'- - " -'

Parágrafo injgo - -selá obrigâtória, paa a prálica do_s alos previstos neste artigo, â aprêsentação da certidãonegativa, êxigida pelo fisco, na qual esteja expressa a Íinalidaàe a que se destinal

Íruto l
DO PROCEDÍMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO

CAPíTULO I
DA ADM INISTRAçÃO TRIBUTÁRIA

Seção I
Da Consulta

Seção ll
Da Fiscalizeção
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AÍ' €5 - Ao contribuinte ou ao responsável é assegurado o direito de efetuar consulta sobre interpretação eaplicação dâ legislação tributária, desdê que feita ãntes de aÉo Íiscâl e em obediêncà às normas aguiestabelêcidas.

Art' 436- A.consulta seftí dirigida ao titular da Fazenda Municipal conr apresentâÉo clara e preclsa do casoconcrêto e de todos os elemêntos indispensáveis ao atendimento da si:uaiÉo o" t"tà, inol""oo" os dispositivoslegais e instruída, se necessário, com documentos.

Art. 437 - Nenhum procedimento fiscal será promovido contra o sujêito pa$ivo, em relação à êspéciêconsultada, durante a tramitaçáo da consulta.

Parágrafo único - Os elementos previstos neste artigo não se produziÉo em rêlaÉo às consultas meramenteprotelatórias, assim entendidas as que vêrsem sobre àispositivos claros da legislagão triúutária ou sobre tese dedireitos já resolvida por decisão administrativa ou judicial passada em julgado.

Art. 438 - A resposta à consulta será rêspeitada pele Administração, salvo se baseada em elementos inexatos
fornecidos pelo contribuinte.

Art. 439 - Na hipótese de mudança de orientação fiscal, a nova orientação atingirá todos os casos, ressatvado odireito daquêles que anteriormente proc€derem de acordo com a orientácão vigõnte até a oatã oa modiÍicação.

Parágrafo único - Enquanto o conlribuintê, protegido por consulta, náo for notificado dê quelquer alferaÉoposterior no atendimento da eutoridade administrativa sobre o mesrno essunto, Íicará ampaiado em óeuprocedimento pelos termos da resposta a sua consultâ.

Àft. 40 - A formulação da consulta não têrá eÍeito suspensivo da cobrença de tÍibutos ê respectivas
atualizaçóês e penaíidades.

Parágrafo único - O consulente podêrá evitar â atualizaÉo monetária e a onêração do débito por multa e juros
de mora efetuando o seu pagamento ou o prévio depóaito administrativo das importâncias qüe, se indevidas,
serão restituídas dêntro do prazo de 30 (úinta) dias contados da notiÍicação do consulente.

AÉ. 44í - A autoridade administrativa dará resposta à consulta no prazo de até 60 (sessenta) dias.

laráglafo único ' Do despacho proferido em procêsso de consulta câberá pedido de reconsideraÉo, no pÍazo
de '10 (dez) dias contados da suâ notificâção, desde que fundamênrado em novas alegaçóes.
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Atl' 42 - compete a Administração 
.FazendáÍia Municipal, pelos órgãos especializados, a Íiscalização documprimento das normas da legislaÇâo tributárja.

§ 10 - lniciada a fiscalizaÇão ao crntribuinte. terão os agentes fazendários o prazo de 30 (trinta) dias para
:T""lrl;f..:t: !:1?ry: 9:teja ete submetido a regime esffiai'oê fiscetização
s z- - Havenoo lusto motivo, o pÍazo referÍdo no parágrafo anterior porJerá ser prorrogado, mediante despachodo titular da Fazênda Municipal pelo período por este tiiaOo.

Art' /143 - A fiscalização será exêrcida sobre lodas as pêssoas sujeitas a cumprimento de obrigaçÕes tributárias,inclusive aquelas imunes ou isentes.

Art. 4í'l - A autoridâde administrativa têrá ampla faculdade de fiscalização, podendo, especialmênte:

| - exlgir do suJeito passivo a exibição de livros comerciais e Íjscais e dor:umentos em geral, med,ante notificaçãopreliminar com prazo máximo de ío.(dêz) dias para cumprimànto, bem como soticiiai éu ômparêcimento àrepartiçáo competente para prestar informaÇões ou declarales,
ll - apreender livros e documentos fiscais, nàs condiçôes e iormas defrnidas nesta Loi;lll - fazer inspeções, vistorias, levantamêntos. araíiaçoes noi tocais e nos estabeiecimentos onde se exerçamatividades passivas de tributação ou nos bens que conititr"m matérie tributável

Aft' 45 - A escritâ Íiscal ou mercântil, com omissão de formalidâdes lêgais ou intuito de fraude Íiscâ1, serádêsclassiícáda e facurtado à AdministraÉo o arbitramento dos diversos varóres.

Art' 446 - O exame de livros, ârquivos, documentos, papéis e efeitcs comerciais e demais diligências dafiscalização poderão ser rêpetidos, êm relação a ,m mesmà Íato ou período oe tempo, enquànto não extinto odireito de lançamento do tributo ou da pênafudade, ainda que já lançadàs e pagos.

Atl.447 ' Mediante intimâção escrita, são obrigados a prestar à autorídade administrativa todas as inÍormaçóes
de .que disponham, com relação aos bens. negócios ou atividades de tercêiros, imú;õ; sua recuse emembaraço aÉo Íisc€li

I -os tabeliães, os escrivães e os dêmais serventuários de ofício;
ll -os bancos, as caixas econômicas e as demais lnstituiÇóes Íinanceiras;
lll - as empresas de administração de bens.
lV - os conetores, os leiloeiros e os despachantes oficiais;
V -os inventariantês;
Vl - os síndicos, os comissários e os liquidatários;
vll - quaisquer outras entidades ou pessoas que, em rezáo de seu cargo ofício, função, ministéno, ativldadê ouprofissão, detenham em seu poder, a qualquêr título ê de quatquer Íormã iniormàçoeianàóisáiLs ao tisco.

Parágrafo único --A obrigação. prevista neste artigo não abrangê e prestação de informaçôes quanto a Íatossobre os quais o informantê esteja legalmente obrigãdo a guardaÀigilo.

Art. 448 - lndepêndentemênte dodisposto nâ legislação criminal, é vedade a divulgação, para quaisquer fins, porparte de preposto da Fezenda Municipal, de qualqúer informação obtide em r"zão ae ãioio-àoré a situaiãoeconômico-Íinanceira e sobre a natureza e o estado dos neg'ócios ou as ativiàãàes oãs pessoas sujêitas àfiscâlização.

§1o - Excetuam - se do disposto neste artigo unicamentê as requisiÉês do poder Judiciário e os cesos de
qrê:]aqg mútua de assistência p_araÍiscalização de tributos e permuta-de inÍormeçÕes entrã ài oiversos órgaosdo Município e êntre êstê e a União, Estados e outros Municípids.
§2o -.4 divulgação.des informações obtidas no exame de àntas e dooumentos constitui falta gravê sujeite àpenalidade dâ legislaÉo pertinente.

Prefeitura do
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Art' l|49 - As autondades fiscais da fêzenda municipal, poderão requisltar auxílio de Íorça pública federal,estadual ou municipal, quando vítimas oe emoaraço óüàà.ããto no exgrcígo das Íunções dé seus agentes, ouquando indispensável à efetivação de medidas preiri"tas na feói"taÉo t.ibutáía.

Sêção
Das Certidõês Negativas

Art' 450 - A pedido do contribuinte ou interessado, em não havendo débito, será fornecida certidão dos tributosmunicipais, nos termos do requerido e com prazo oã vatiOáoe ãe OO lsessenial áãs.

ParágraÍo Úníco - No caso dê existir débrto sobre a.petição do contribuintê ou interessado, o órgão mmpetenteda administraÉo da fazenda municipat pooera expeair ce'rriàã;positiva de débitos.

Art' 45í - A certidão será fornecida. dentro de ío (dêz) dias a conter da date de entrada do requerimento narepartição, sob pena de responsabilidade funcional.

Parágrafo único - havendo débito, a Secretaria de Administraçãc, e Finanças promoverá os meios dorecêbimento da dívida.

Art. 452 - Terá os mesmo êfeitos da certídão negativa a que ressalvar a existência de créditos:

| - não vencidos;
ll.- êm curso dê cobrança executiva com efetivação de penhora;
lll - cuja exigibilidade esteja suspensa.

Art. 453 - A certidão nêgativa fornecidâ não exclui o direito da Fazênda Municipal êxigir, ê quatquer tempo, osdébitos que venham a ser apurâdos.

Art.454 - O Município não celebrará contrato, aceitará proposta êm corcordate públicâ, mncederá licença para
construção ou reforma e habite-sê, nêm aprovará plantã oê loteamênto sem quê o interessado faça prova, porcertidão negativa, da aquisiçao de todos os tributos devidos à Fazênda lllunicipâ|.

Art' 455 - A cêrtidão negativa expedidâ.com dolo ou íraude, que conlenha êno contrâ a Fazenda Municjpal,responsabiliza pessoalmente o funcionário que expêdir, pelo pâgamento do crédito tributário e iuros dê moreacrescidos.

PaÍágrafo único - O disposto nesle artigo não exclui a rêsponsabilidade civll, criminal e administrativa que
couber e é extênsivo a quantos colaborarem, por ação ou omissão, no erro conlra a Fazenda Municipal.

Da Divida Ariya r:ffffrl: 
" 

Não rriburiária

Art. 456- As importâncias relativas e lributos e sêus acréscimos, bem corno a quaisquer outros débitos tributárioslançados, mas não recolhidos, constituem dívida ativa a partir da data oe sua iriscriçao regutãr. 
-

§ 10 - constituem dívida ativa da Fazênda Pública do Município e das respectivas autarquias, ê partir da data desua inscriÉo regulêr, os cÍéditos dê naturêza tributária ê nâo tributárie
§ 20 - Os créditos dê que trata este artigo, exigíveis p€lo transcurso do pr,zo para pagemento, sêrão inscritos, naforma estabêlecida no título seguinte, como divida aiiva em registro próprio.
§ 30 - Considera-se dívida ativa de natureza:

l.- tributária, o crédito proveniênte de obrigação lêgal relativa a tributos, multes e demais acréscimos:
ll - não tributárÍa, os demais créditos tais como: cútribuiçÕes estabêlecid;as em lei, muiiai àá qualquer origem ounatureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéi!, custas procêssuâis, preços oe serviços prestados porestabelecimentos públicos, indenizações, reposiçõe!, restituiçõeÀ, atcances .jo" i".úiàráii definitivamente
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sub-rogaÇão de hipoteca, fianç€, aval ou outra garantia, de c,lntrato em geral ou de outras obrigações

§ 40 - A fluência de juros de mora não excrui, para os efeitos destê artigo, a riquidêz do crédito.

Art' 457 - A inscrição do débito em dívida ativa, que sê constitui no ato de controle administ.ativo da legalidade,será realizada pela secretaria de AdministraÉo e'rinançai pàià apurar e tiguidez de certeza do credito.

§ 1' - sobre os débitos insqitos êm dívida ativa incidirão atualização monetária, multa e juros, a contar da delade vencimento.
§ 2'- No caso de débito com pagamento parcelado, considerar-se-á datâ dê vencimênlo, para efeito demscriÇão, a_quela da primeira parcéla-não paga.
§ 30 - Os débitos sêrão cobrados amigavelmãnte antes de suâ execuÉc,.

Art. 458 - A inscrição do débito em dívida ativa, far-se_á 60 (sessenta.r dias após o prazo para pagamento, oueinda, após a decisão terminativa proferida em processo fiscal.

de inscrição êm dívida ative, autentic€de pela autoridade competente, indicará

| - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e deoutros;
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Art.459-Otermo
obrigatoriamênte:

CAPíTULO II
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ll - o valor originário da dívida, bem como o têrmo inicial ê a forma de câlcular os juros de mora e os demaisenôargos previstos em lei ou contrato;
lll - a origem, e natureza ê o fundamento legal ou mnlratual da dívide;
lV - a indicaÇão, nos casos em que couber. de estar a dÍvida sujêita à atualização monetária, bem comorespectivo fundamênto lêgal e o termo inicial pare úlculo;
V,- a data e o número da inscriÉo no Livro dà Registro da Dívida Ativa;vl - sendo o c€lso, o número do procêsso administrativo ou do auto àe infiação, se neles estivêr agrupados ovalor da dívida.

§ 10 - A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do tenlo de inscriÉo que será assinado pela
autoridade competente.
§ 20- o termo de inscriÉo ê a certidáo de dívida ativa poderâô sêr preparados e numerados porprocesso manual, mecânico ou eletrônico.

4rt. .t60 - A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou erro a eles rêletivo são ceusasde nulidade dâ inscriÉo e do proc€sso de cobrança dela deconãnte, mas a nulidade poderá ser sanada atédecisão judicial de primeira instância, 
-mediantê 

sübstituição oa ceriiaao nrrà, o&orrlJo ãà su.leito passivo
acusado ou intêressado o prezo para defesa, quê somente foderá versar 

" 
p"rt" roãinàoà. --

Art' 461 - O débito inscrito em dívida ativê a critério do órgão Íazendário e respeitado o disposto no paÍâgrafo 20do artigo 387 desta Lei, poderá ser parcelado em até 24 (v'inte e quatro) t,agamentos mensais e sucessivos.

§ 10 - A Dívida Ativã. Tributária qr.re fo1 paga àvista podêrá gozar de um desconto de atê 3o% (trinta por cento) asêr flxado por decrêto pelo chefe do poder Executivó.
§ 20 - O percelamento só sêrá concedido mêdiante requerimênto do interessêdo, o quê implicará norêconhêcimento da dívida.
§ 3o : o não pagamento de quaisquer das prestaçõês, na data fixada no acordo importará no vencimentoantecipado das dêmais e na imediata cobrança do crédito, ficando proibida 

"r" 
r"nou"çáãu ioivo parcelamentopara o mesmo débito;

Art' 462 - Não serão inscritos êm dívida áiva os débitos constituídos aniês da vigência desta Lei, cujos veloresatualizados seiam inferior a 20 (vinte) UFM.
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Sêção I
Da lmpugnação

Art. 463 - A impugnação instaurerá a íase contraditória do procedimento.

Parágrafo único - A impugnação do lançâmento mencionará:

l- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
ll - a qualificação do interessado e o endereco para intimacão:
lll - os motivos de fato e de direito em que sé fundamenta;'
lV - as diligências que o sujeito passivo pretenda selam eietuadas, desde que justificadas suas razÕes;V-oobietivovisado.

Art' 464 ' o impugnador será notificado do despacho no própío processo mediante assinatura ou por via postal
registrada ou ainda por editar quando se en@ntrar em roúr incerto ou naio sabido.

ttt'f5.- Na hipótesê da impugnação sêr julgada improcêdente, os tributos ê as penalidades impugnados serãoatualizados monetariamente e acrescidos de mulia e juros de ,or", " 
párti, Jã-àát" oo" rêspectivosvêncimêntos, quando cabíveis.

§ 10- - O su.ieito passivo poderá evitar a aplicaçáo dos acréscimos na forma dêste aíigo, desde que efetue odêpósito administretivo, ne Tesourariâ do Município, da quantia tota, exigida.
§ 2'- Julgada improcêdentê a impugnaÉo. suleiio passivo arcará com às àáspesas processuâis que houver.

Art. 466 - Julgada procêdente a impugnaçâo, serão restituídas ao sujêito passivo, dentro do prazo de 30 (trinta)dies contados do despacho ou da decisão, as importâncias,'a caso dêpositàd"i, 'serao 
atualizadas

monêtariamenle a partir da data êm que eÍetuado o depóiito.

Seção ll
Do Auto dê lnfração

Art. 467 ' As ações ou as omissões que contraírem o disposto na legislação tributária serão, âtravés defis?iza9âo, objeto de atuaÉo com o fim de dêtêrminar o responsável petã intàçao verificada,-o dano causado
ao Município e o respectivo valor, aplicar €o infrator a pena ànesponàente e p;oceder, quànbo tor o caso, no
sentido de obter o ressarcimênto do referido dano.

Art.468 - o auto de infraçáo seftá lavrado por autoridâde administrativa competente ê conterá:

l- o local, â data e hora da lavralura;
ll.- o nome, endêreço do infrator e de seu estabelecimênto, com a respectiva inscriÉo, quando houver;
lll.- a descrição clara e precisa do fato que constitui a infração e, se nàcessário às óircunitâncias pêrtinentês;
lV - a citaÉo expressa do dispositivo legal infringido e do que delinê a infraÉo e comina a respecliva
penâlidadei
V- a referência a documentos que serviram de base à lavratura do auto;
Vl - a intimação para, dentro do prazo de 20 (vintê) dias, apresentar defesa ou pagar as penalidades pêdniárias
e, sê for o cáso, atualizado o tributo monetariamente, mm os acréscimos legais; -
Vll.- a assinâtura do agente autuânte e â indicaÉo de seu cargo ou Íunçáo;
Vlll - a assinatura do autuado ou infrator ou a mênção da circunstância áe que não podê se recusou a assinar.

§ 10 - As incorreções ou as omis§ões veriÍicadas no auto de lnÍiaÉo não constituem motivo de nulidede do
Prgcesso, desde que do mesmo constem elementos suÍicientes para determinar a iníração e o infrator.
§ 20 -Havendo reformulação ou alteraÉo do auto de iniraçao, s,erá devolvido'ao contribuintê eutuado o
prazo de defêsâ.
§ 3' - A assinatura do autuado poderá ser aposta no auto, simplesm,3nte ou sob protesto, e, êm nenhuma
hipótese, implic€rá em conÍissão da falte ârguida, nem sue recusa âgravará a infração óu anulaiá o auto.
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Art. 480 - Rêcebida a
verificar a respectiva
representação.
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Art' 469 - Após a lavratura do auto, o autuanle inscreverá, em livro fiscpl do contribuinte, se exislente, têrmo doqual deverão @nster reraro dos fatos, da infração ,àrirà0", 
" rn"nçao à.p"áiiãJ"-'ào. documentosaprêendidos, de modo a possibilitar a reconstituiçao ào proceiso.

Att' 47o ' Lavrado o âuto, terá os autuantes o prazo obrigatório e impronogável de 72 (setenta e duas) horaspara entregar copia do mesmo ao responsável pelo órgão- anecadador e es-te po, ,r" ,àr, 
-"ntr"gará 

cópie aotituler da fazenda municipal.

PTásl1lo único - A inÍringência do disposto neste artigo sujeitará o funcionário às penalidades do inciso I doatligo 428 desta Lei.

Art' 471 ' ConÍormando-se o autuedo com o auto de infragão e desde que efetue o pagâmento dês importânciasdas importâncias exigidas do pr1g de 20 (vinte) dias coniados de respectiva rr*alàl à ráiài oa mutta, excetoa morâtória, será reduzido em SO% (cinquenta por cênto).

Aft' 472 - Nenhum auto de infreçáo será arquivado nem cancelado a multa fiscal sêm prévio despecho daautoridade administrativa.

Sêção ttl
Do Termo de Aprêensão

Art. 473 ' Poderão sêr apreendidos bens móvêis, inclusive mercedorias, existêntes em poder do contribuinte oude terceiros, desde quê constituam prova de infração da legislação tributária.

larágrajo único - A apreensão pode compreender livros ou documen'tos quando constituam prova de Íraude,simulaÉo, adulteraÉo ou falsiÍicaÉo.

Atl. 474 - A apreensão será obiêto de lavratura de termo próprio, devidamente fundamentada, contendo adescriçáo dos bens ou dos documentos apreendldos, com làaiàçao co lugar onde fúràm oepositaoos e onome do depositante, se for o caso, os demais elementos indispánsáveis ã ioentir""çao-àà contribuintê e àdescrição clara e precise do feto e a indícaÉo das disposições legàis.

Art. 475 - A restituiÉo dos documentos e dos bens apreendidos será fêira mediante recibo e contrâ depósito dasquantias exigidas, se for o caso.

Art. 476 ' Os documentos apreendidos podêrão, a requerimênto do autuado, sêr-lhe dêvolvidos, ficando noprocesso úpia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o originai não seja indÀpensáveis a esse
fim.

Àft.477 - Lavrado o aulo de infraÉo ou termo de apreensáo, por esses mesmos documentos será o sujeitopassivo intimado e recolher o débito, cumprir o quê lhe for determinado ou apresentar dêfêsa.

Sêção lV
Da Representação

Art. 478 - Quando incompêtente pera notificar ou autuar, o agente do fisco deve, e qualquer pessoa pode,
reprêsentar contra toda aÉo ou omissão contrária às disposições da legislaçáo tributária do fUunicíi:io.

Art.479'Arepresêntaçáofer-se-áempetiçâoassinadaemêncionaráonomê,aprofissáoêoendereçodeseu
autor, será acompanhada de provas ou indicará os elementos dêssas e mencionará os meros ou as
circunstâncias em razão das quais se tornou conhecida à infraÉo.

representaÉo, a autoridade fazendária providenc ará, imediatamente, as diligências para
verâcidade e, conforme couber, notiflcará c infrâtor, autuáJo_á ou ãrquivará a

O trobalho está de volto
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Seção V
Da Defêsa

Art.lE1 - O sujeito passivo podeÉ contestar a exigência Íiscal, independentemente do prévio depósito, dentro
do _prazo de 20 (vinte) dias contados da intimação, do auto de inftaÉo ou do termo dà apreensão, mêdiante
deíesa por escrito, alêgando toda e matéria quê entender útil e juntãndo os documenlos tomprobatórios das
razões aprêsentadas.

Art. 482 - O sujeito passivo poderá, conformando-se com parte dos termos da atuaÉo, rêcolhêr os valores
relativos a essa parte ou @mprir o que for determinado pela autoridade Ílscal, contestanão o restante.

Ar.t. 483 ' A defesa será dirigida ao titular da Fazenda Municipal e constará de petição datada ê assinada pelo
sujêito pessivo ou por seu representante e deverá ser acompanheda dê todos os àl"rn"nto" qr" sêrvirem de
bâse.

Art. 484 - Anexada a defesa, será o processo encâminhado ao funcionário eutuantê ou ao seu substituto pâra
que, no prazo de í0 (dez) dias, pronogados a critério do titular da Fazendâ Municipal, sê manifeste sobre as
razóes oferecidas.

Art. 485 - Na hipótese de auto de infrâção, conformando-se o auiuado com o despacho da autoridade
administrativa e desde que efetue_o pagamênto das importâncias exigidas dentro do ptezo paru interposição de
recurso, o velor das mullas será roduzido em 25o/o (vinte e cinco por cento) e o procedimento tributário
arquivado.

Art,486 - Aplicâm-se à defêsa, no que couberem, as normas relativas à ,mpugnação.

Seção Vt
Das Diligências

Art. 487 - A autoridade administrativa determinará, de ofício ou a reque"imento do sujeíto pessivo, em qualquer
inslância, a rcalizaÉo de perícias€ outras diligências, quando as entender necessáiias, iixando-lhes prazds e
definirá as que considerar prescindíveis, impraticáveis ou píotelatórias

Parágrafo único - A autoridade administrativa determinará o egente da Fazenda Municipal e/ou o perito
devidamente qualificado para a rêalizaÉo dâs diligências.

Art. 488 - O sujeito passivo poderá parlicipar das diligências, pessoalmentê ou através de sêu prêposto ou
representante legal, e as alogações que fizer serão juntadas ao processo para serêm apreciadas no julgamênto.

Art. ll89 - As díligências serão rêalizadas no prazo máximo de 30 ltrinta) dias, prorrogáveis a criténo da
autoridade administretiva, e suspenderão o curso dos demais prezos procêssuais.

Seção Vll
Da Primeira lnstância Administrativa

Art. 490 - As impugnações e lanç€mentos ê as defesas dê aulos dê inÍração ê de termos de apreensáo sêrão
decididas, em primeira instância administrativa, pela Gerencia de AdministreÉo Tributária.

Perágrafo único - a autoÍidadê julgadora teÉ o prazo de 60 (sessênta) dias para profêrir sua decisáo, contados
da date do recebimênto da impugnação ou defesa.

Art. 491 - considera-se iniciado o procedimento fiscal-administrativo:

| - com a impugnação, pelo sujeito passivo, de lançamênto ou ato administrativo dele dêconente;
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ll - com â lavratura do termo de início de fiscalizaÉo ou a intimação escrita para apresêntar livros comêrciais oufiscais e outros documentos de interesse para a fàzenaa Vtunicipâ;
lll - com a ravratura do têrmo de apreensão de tivros ou oe ôutràà documentos fiscais;lV - com a levratura de auto de lnàçao;
v - com qualquêr ato escrito de únte do fisco, quê caracterize o início do procedimento para apuração deinfração fiscal, de conhecimento pré-vio do fiscalizaOJr. 

-- ----

AÍt' 492 ' Se nâo se considêrar possuidora de todas as informâçóes rrecessárias a sua decisão, a autoÍidadeadministrativa podêrá conveíêr o processo em diligência e determ-inar a proorçaã aã Àou"" pêr"", no prazo de30 (trinte) dias.

Parágrafo Único - Findo o prazo para produção de provas ou,perênrpto o direito de apresêntar a defesa, aautoridade julgadora proferirá no prazo de 20 (únte) diás, a decisão.
Art' 493 - Não sêndo proferida dedsão no prazo legal, nem converticlo o julgamento em diligência, poderá aparte interpor rêcurso voluntário, como se fora jul!'ado procedente ,: ario 

-de 
intraçaô ãu improcedente aimpugnação 

- 
contra o lançamento, cessando, coá ã inteiposiçao oo l.""úiiolã jrn"ãlÉ" o" autoridade deprimeira instância.

Art' 494 - São deÍinitivas as dêcisões de primeira instância uma vez esgotado o prazo legel para interposição dorêcursos, salvo se sujeitos a recursos de ofício.

Art 495 - Sendo â impugnaÉo julgada improcedênte, os tributos ê as F,ênalidades impugnadas Ílcam sujeitos àmulta, iuros de mora e etuarizaÉo monetáriâ, a partir da data dos respei;tivos vencimeàto;.

Sêção Vltl
Da Segunda lnstáncia Administrativa

Art. 496 ' Das decisÔes de primêira instância caberá recurso para a instância administrativa superior.
I - voluntário, quando rêquerido pêlo suieito passivo no prazo de 20 (vintê) a contar do despacho quendo a elecontráriâs no todo ou em partê;
ll - de ofício a ser obrigatoriamente interposto pela autoridade julgadora, imediatamente e no próprio despacho,quando conlrárias, no todo ou em paÍte ao Município.

§ 1o - O recurso terá efeito suspensivo.
§ 2o - enquanto não intêrposto o reo:rso de ofício, a decisão não produziÉ êfeito.
Art' 497 - A decisão, na instância administrativa sup€rior, será profeíida no prâzo máximo de gO (noventa) dias,contados da data do recebimento do processo, aplicando-sê para a notificaçáo do despacho as modalidadespÍevistas para primeira instância.

Parágrafo único ' Decorrido o prazo neste ârtigo, sem quê tenhe sido proferida a decisáo, não serâo
computados juros ê etualização monetária a partir dessa data.

Art' 498 - O recurso voluntário poderá ser impetrado independêntemente de apresentaÉÕ da garantia de
instância.

Art. 499 - são dêfinitivas, ne êsferâ administrativa, as decisôes de segunca instância.

Art. 500 - A segunda instância admlnistrativa será representada pêlo Secretário de AdministraÉo e Finanças.
Parágrafo único - Para substituí-lo nessas atribuiçõês o PreÍeito Munrcipal podêrá criar; através de portaria,
coleglado paritariamente constituído por servidores municipais por ele designados ê por contribuintes indicâdos
por representantes de câtegorias econômicas e proÍissionais.

CAPíTULO III
DAS DISPOSIçÔES FtNAtS

Art. 50í - Todos os atos relativos à matéria fiscal serão praticados dentro dos prazos Íixados na legislação
tributária.

§ 1o - os prazos serão contínuos, excruídos no seu cômputo o dia do início do vencimento.
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§ 20 - os prazos somente sê inioam oü.venciam em dia de expêdiente normal na prefeitura ou estabelêcimenrode crédito, prorrogando-sê, se necessário, ate o primeiró Àlã ,itit seguinte.

Art' 502 - o responsável por lotêamênto, bem c.omo o incorporador fica obrigado a aprêsentar à AdministraçãoMunicipal:

| - título de propriedade da área loteeda;
ll - planta completa do loteâmento contendo, em escala que permitâ sua anoteção, os logradouros, as quadras,os lotês, área total e as áreas cedidas ao patrimônio muniàipa'i
Ill - mensalmênte, relação dos imóveis alienados no mês aÁterior, a.vista ou mediante compromisso de compra evenda, contendo o nome e endereço completo do adquirente, dados relativos á iiiú"çaó'àã i.ovêl e valor datransaÉo.

Parágrafo único - o não cumprimento do disposto neste artigo, imprlda srn infração à legislaçáo tributárie,sujeitando-se o infrator às penalidades da lei.

Art' 503 - Ao contribuinte em débito para com a Fazenda Municipal, fica vedado em relação aos órgáos daAdministraÉo, direta ou indireta:

| -receber quantias ou créditos dê qualquer natureza;
ll -participar de licitações;
Ill- usufruir de benefícios fisc€is instituídos pela legisraçáo tributária do Município.

Art. 504 ' Fica o Prefeito autorizado a assinar convênios com órgãos municipais, êstaduais e federais visando àtroca de informações, a anecâdação ou fiscalizâção de tributos.

Art. 505 - O contÍibuinte que Íor dêclarado, akavés de processo administrativo rêquerido pelo mesmo, de notóriâpobreza, poderá ser extinto seu débito tributário no caso do lmposto Predial Urbáno. O üàür.o edministrativo
deverá:

l.- ser requerido pelo contribuinte através de processo administrativo na Secretaria de AdministraÉo e Finanças
do município de Paudalho;
ll - O procêsso administrativo. d€verá ter despacho fundamentado da Secretaria de Desenvolvimento eAssistência Social do Município de Paudalho informando sobre as condições socieis do contribuintê;lll - o processo administrativo será analisado através dê despácho fundamentadá dà secretaria deAdministraçáo e Finanças, após analise ao rnciso ll;
!Y . npOs cumpridos os incisos- l, ll e lll, o processo deverá ser encaminhâdo para o Chefe do Executivo
Municipal, que por sua vez expedirá despacho fundamentado.

Art. 506 ' Fic€ o Prefeito autorizado a barxar Decreto sobre preços públicos para obter o ressarcimênto depl9:taçao de serviços de nalureza comercial ou industrial ou de sua atuação nà organizaÉo e exploração deatividades êconômicas.

Parágrafo único - Os preços dêvidos pela utilização de bens ê serviços municipais devêrão sêr fixados de modo
a cobrir os rêspectívos custos ê serão rêajustêdos quendo se tornarem deficitários.

At 
-597 

- Consideram-se intêgradas a prêsente Lei as tabelas dos anêxos que a acompanham, numeradas de I
a XVll

Art.508 - A Sêcretaria de AdministraÉo ê FinanÇas manterá cadastro fisic€t para administreÉo e cobrança dostributos e preços públicos municipais ê ainda disponibilizar ao contribuinte qualquer infonnaçaãã" r", intêressê.

Art. 509 - Ao contribuintê êm débito para com a fazenda Municipal, ficâ vedado em relaçáo aos órgãos da
Administração Municipel:
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| - rêcêber quantias ou créditos de qualquer natureza;
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ll - participar de ticitações;
u - usufruir benefício Íiscar instituído pera regisração tributária,ro Município;
lV - Obtêr licença de qualquêr natureza.

Art. 510 - A UFM-Unidade Fiscâl do Município será atualizeda anualmente, com base na variação acumulada do
índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -lpCÁ/lBGE.

Parágrafo único - o valor unitário da unidade Fiscâl do Município é Íixa,lê em Rs 1,oo(um real).

Art. 511 - Nenhuma sentenÇa de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitaÇão de
todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas renâas.

Art.5í2 - Qualquer modificaÉo no campo_tributário municipal, resultanie de legisleção federal aprovada alé 31de dêzembro do exercÍcio fluênte pêssará.a fazer parte integrante desta Leie pàaera ser âplicada, para o
exercício seguinte sendo referendada posteriormente pêlo podê; Legisla:ivo Municipal.

Art. 513 - Esta Lei terá plena aplicabilidade, independentemênte dâ nespectiva regulamenteção, a qual será,
oportunamente, ínstituída pelo Poder Executivo.

11 _514 
- Esta Lêi entra êm vigor na data de sua publicação, mas somente aplicável a partir de 0í de janeiro de

2014.

41 515: Ficam revogadas es disposiçÕes em contrário, especielmente a Lei n.504/2OOí, Lei n" S2Ol2003, Lei
n" 52412m3, Lei n'52512003, Lei n.530/2004, 559/2OOS, 630/2009 e Lei n" 640/2010.
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