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                                                    LEI Nº 1.474/2001 

 

 

  

                         Institui  o  Código  Tributário  do  

Município de Anita  

                                              Garibaldi e dá outras  providências.  
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                                              Roberto      Marin ,     Prefeito     Municipal     de    Anita  

                                              Garibaldi,   Estado    de    Santa   Catarina,   no    uso    de     

                                              suas atribuições legais. 

                                              Faço  saber   a   todos,   que   a   Câmara   de  Vereadores  

                                              aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

   

 

  

  

                                                 

  

 

    DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

  

Artigo 1º. Este Código estabelece o  Sistema  Tributário Municipal que dispõe sobre os fatos 

geradores,  incidências,   contribuintes,  responsáveis,  bases de cálculo,  alíquotas,   lançamentos,  

cobrança e fiscalização dos tributos municipais e estabelece normas gerais de direito fiscal a eles 

pertinentes. 

 

 

 

     TÍTULO  ÚNICO  

 

 

    DISPOSIÇÕES  GERAIS 

  

Artigo 2º. O Sistema Tributário Municipal é subordinado: 

          

  I - à Constituição Federal; 
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  II - ao Código Tributário Nacional,  instituído pela  Lei nº 5.172,  de 25 de outubro 

de 1966,  e demais Leis  Federais  complementares e estatutárias de normas gerais de  Direito  

Tributário; 

          

  III - às Resoluções do Senado Federal; 

          

  IV - à Legislação Estadual,  nos  limites  da  respectiva competência. 

 

Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória,  em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir,  que não constitua sanção de ato ilícito,  instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. 

  

Artigo 4º. A natureza jurídica específica do  tributo  é determinada pelo fato gerador da 

respectiva obrigação,  sendo  irrelevante para qualificá-la: 

          

  I - a denominação e demais características formais  adotadas pela lei;  

  II - a destinação do produto da sua arrecadação. 

  

Artigo 5º. Os tributos municipais são: impostos,  taxas, contribuições de melhoria e receitas 

patrimoniais. 

  

       Artigo 6º. Além dos tributos que forem transferidos pela União,  Estado,  integram o Sistema 

Tributário do Município:  

          

  I - os Impostos: 

           a) sobre Serviços de Qualquer Natureza; 

           b) sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 

           c) sobre a Transmissão "inter vivos",  a qualquer título,  por ato 

      oneroso,  de Bens Imóveis;  

          

  II - as Taxas: 

             a) de Serviços Administrativos; 

           b) de Fiscalização,  Localização,  Instalação e  Funcionamento;  

          c) de Fiscalização Sanitária; 

           d) de Fiscalização de Anúncios e Publicidade; 
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             e) de Licença para Ocupação de Áreas em Terrenos ou vias e 

    Logradouros Públicos; 

             f) de Fiscalização de Funcionamento  de  Estabelecimentos em 

    Horário Extraordinário;  

           g) de Coleta de Resíduos Sólidos e congêneres; 

           h) pela Apreensão, Guarda e Abate de animais; 

             i)  de Serviços Diversos. 

 

  IV – Contribuições 

a) Contribuição de Melhoria; 

b) Contribuição para manutenção da iluminação pública. 

 

  V - Receitas Patrimoniais 

             Oriundas da utilização de bens pertencentes ao Município de Anita Garibaldi, tendo sua 

qualificação e remuneração estabelecida em regulamento.       

 

         Artigo 7º. Os impostos municipais não incidem sobre: 

          

  I - o patrimônio ou os serviços da União,   dos  Estados,  do Distrito Federal e de 

outros Municípios;  

 

       II - templos de qualquer culto; 

          

  III - o patrimônio ou os serviços de partidos políticos,  inclusive suas fundações,  

das entidades sindicais dos trabalhadores e de instituições de educação ou de assistência social;  

           IV - o jornal,  o livro e os periódicos,  assim como o papel destinado 

exclusivamente à sua impressão. 

  

       Artigo 8º. A imunidade tributária,   prevista  no  artigo anterior:  

  I - no item I: 

          a) aplica-se,  exclusivamente,  aos  serviços  próprios  e inerentes aos objetivos essenciais 

das pessoas jurídicas  de  direito público relacionadas;  

          b) não se aplica aos serviços públicos concedidos,   cujo tratamento tributário é 

estabelecido pelo  poder  concedente,   no que se refere aos tributos de sua competência;  

          c) é extensiva às autarquias e às fundações,  tão-somente no que se refere ao patrimônio,  

à renda ou aos serviços  vinculados às suas finalidades essenciais,  ou delas decorrentes:  
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          c.1) o imóvel transcrito em nome da autarquia ou da fundação,  embora objeto de 

promessa de venda a particulares,   continua imune;  

           c.2) sendo vendedora uma autarquia ou  uma  fundação,   a sua imunidade não compreende 

o imposto sobre a transmissão "inter vivos",  a qualquer título,  por ato oneroso,  de bens imóveis,   

que é encargo do comprador;  

          c.3) a imunidade da autarquia ou da fundação financiadora,  quanto ao contrato de 

financiamento,  não se estende à  compra e venda entre particulares,  embora constantes os dois 

atos de  um só instrumento;  

          

  Parágrafo Único. A imunidade prevista no inciso I do artigo 7º e no inciso I do 

artigo 8º,  não se aplica ao patrimônio e aos serviços relacionados com a exploração de atividades 

econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja 

contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,  nem exonera o promitente 

comprador  da  obrigação  de pagar o imposto relativo ao bem imóvel.  

          

  II - no item II,  no que respeita aos bens imóveis,   restringindo-se àqueles 

destinados ao exercício do culto,   compreendidas as dependência destinadas à administração  e  

aos  serviços indispensáveis ao mesmo culto,  não alcançando  os  utilizados  na exploração de 

atividades econômicas;  

          

  III - no item III,  está subordinada à observância,  pelas entidades nele referidas,  

dos seguintes requisitos:  

       a) fim público; 

          b) ausência de finalidade de lucro,  em caráter absoluto, não admitindo condições,  ou 

seja,  os resultados financeiros,   por exercício,  devem ser empregados,  integralmente,  em nome  

da  própria entidade,  para a consecução de  seus  objetivos  institucionais;  

         c) ausência de remuneração para seus dirigentes ou  conselheiros,  ou seja,  nenhum de 

seus membros devem ter cargo de direção com recebimento pecuniário pela instituição;  

          d) prestação de seus serviços sem  qualquer  discriminação,  ou seja,  prestados em caráter 

de generalidade ou universalidade,  sem restrições,  preferências ou condições a  quantos  deles 

necessitem e estejam no caso de merecê-los,  em paridade de situação com outros beneficiários 

contemplados;  

 

          e) não distribuírem qualquer parcela de  seu  patrimônio ou de suas rendas,  a título de 

lucro ou participação no  seu  resultado;  

          f) aplicarem integralmente,  no País,  os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais;  

          g) manterem escrituração de suas receitas e despesas  em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão;  
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          h) os serviços são exclusivamente os  diretamente  relacionados com os objetivos 

institucionais  das  entidades  de  que trata este artigo,  previstos nos respectivos  estatutos  ou  

atos constitutivos.  

 

 Artigo 9º. O Secretário da Fazenda suspenderá a  aplicação do benefício da imunidade 

tributária concedida aos partidos políticos,  inclusive suas fundações,  às entidades sindicais dos  

trabalhadores e às instituições de educação ou  de  assistência  social,  se houver descumprimento 

de alguns dos dispostos  nas  alíneas  "a",  "b",  "c",  "d",  "e",  "f",  "g" e "h" do inciso III do 

artigo  anterior.  

  

 Artigo 10. Os partidos políticos,  inclusive suas  fundações,  as entidades sindicais dos 

trabalhadores e as  instituições de educação ou de assistência social somente gozarão da 

imunidade mencionada no item III do artigo 7º,  quando se tratar de sociedades civis legalmente 

constituídas e sem fins lucrativos.  

 

 

 

 

                       Livro   Primeiro 

 

 

   PARTE  ESPECIAL - TRIBUTOS 

 

 

                      TITULO  I 

 

     IMPOSTOS 

 

 

     CAPÍTULO  I 

 

   DO  IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 

   PREDIAL E TERRITORIAL  URBANA 

 

     Seção I 
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   Do Fato Gerador e da Incidência 

 

Artigo 11. O Imposto sobre a Propriedade Predial e  Territorial Urbana - IPTU,  que apenas 

entrará em vigor - nos  moldes deste código - a partir de 01/01/2002,  tem como fato gerador a 

propriedade,  o domínio útil ou a posse de bem imóvel,   por  natureza ou acessão física,  localizado 

na Zona Urbana do Município.  

 

      Artigo 12. Entende-se como Zona Urbana do Município, a  que  for dotada dos 

melhoramentos e equipamentos urbanos mínimos e,  ainda,  a área urbanizável ou de expansão 

urbana constante de  loteamentos destinados à habitação ou a quaisquer outros fins econômico  

urbanos, onde existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos 

pelo Poder Público: 

    I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

   II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para 

        distribuição domiciliar; 

V - escola primária, ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) 

     quilômetros. 

§ 1º Considera-se também zona urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, 

definidas e delimitadas em lei municipal, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos 

competentes e destinados à habitação, lazer, indústria, comércio ou  prestação de serviços, 

localizados fora da zona acima referida. 

§  2º O imposto predial e territorial urbano incide sobre o imóvel que, localizado fora da 

zona urbana, seja comprovadamente utilizado como sítio de recreio, colônia de férias ou área 

de lazer coletivo. 

 

         Artigo 13. O bem imóvel, para os efeitos deste imposto, será classificado como terreno ou 

prédio.  

§ 1º - Considera-se terreno o bem imóvel: 

a . sem edificação; 

b. em que houver construção paralisada ou em andamento; 

c. em que houver edificação  interditada, condenada, em ruína ou em 

   demolição; 

d. cuja construção seja de natureza temporária ou provisória, ou possa 

    ser removida sem destruição. 
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§ 2º - Considera-se prédio o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação 

ou para exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, 

desde que não compreendida nas situações do parágrafo anterior. 

 

      Artigo  14.  A incidência do imposto independe:  

I   - da legitimidade dos títulos de aquisição da propriedade, do domínio útil ou da posse 

do bem imóvel; 

II   - do resultado financeiro da exploração econômica do bem imóvel; 

III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas 

relativas ao bem imóvel. 

Artigo 15.  Considera-se ocorrido o fato gerador do  IPTU no dia 1º de janeiro de cada 

exercício financeiro. 

 

  

 

        Seção  II 

 

    Do  Sujeito Passivo 

  

      Artigo 16. Contribuinte do imposto é o  proprietário  do imóvel,  o titular do seu domínio útil 

ou o possuidor  a  qualquer título.  

  

      Artigo 17. É responsável pelo pagamento do  IPTU  e  das taxas que com ele são cobradas: 

  I - o proprietário, possuidor ou  titular do  imóvel; 

  

       II - o adquirente,  pelo débito do alienante; 

          

  III - o espólio,  pelo débito,  até a  data  da abertura da sucessão;  
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  IV - o sucessor,  a qualquer título,  e  o  meeiro,   pelo débito do espólio,  até a 

data da partilha ou da adjudicação.  

  Parágrafo Único. Quando a aquisição se fizer por arrematação em hasta pública 

ou na hipótese do inciso III deste artigo,  a responsabilidade terá por  limite  máximo,   

respectivamente,   o preço da arrematação ou o montante do quinhão,  legado ou menção.  

   

      Artigo 18. A pessoa jurídica que resultar de fusão,   incorporação,  cisão ou transformação 

responde pelo débito das entidades fundidas,  incorporadas,  cindidas ou  transformadas,   até  a 

data daqueles fatos.  

  Parágrafo Único.  O   disposto  neste  artigo  aplica-se igualmente ao caso de 

extinção de pessoa jurídica,  quando  a  exploração de suas atividades for continuada por sócio  

remanescente,  ou seu espólio,  sob qualquer razão social  ou  firma  individual.  

  

 

        Seção III 

 

    Da  Base De Cálculo 

  

Artigo 19. A base de cálculo do imposto é o valor  venal do imóvel.  

          

      Artigo 20. O valor venal do imóvel será  determinado  em função dos seguintes elementos,  

tomados em conjunto ou  separadamente:  

 

  I - tratando-se de prédio, pela multiplicação do valor do metro quadrado de cada 

tipo de edificação, aplicados os fatores corretivos dos componentes da construção, pela metragem 

da construção, somado o resultado ao valor do terreno, observadas as tabelas de valores de 

construção e do metro quadrado do terreno, bem como os fatores corretivos do terreno, elementos  

anexos a este código e conforme regulamento.  

          

  II - tratando-se de terreno, levando-se em consideração as suas medidas, aplicados 

os fatores corretivos, observada a tabela de valores de terrenos anexa a este código e conforme o 

regulamento. 

§ 1º - Toda gleba terá seu valor venal reduzido em até 40% (quarenta por cento), de acordo 

com sua área, conforme regulamento. 

§ 2º - Entende-se por gleba, para efeito do parágrafo 1º, a porção de terra contínua com 

mais de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situada em áreas urbanizáveis ou de expansão 

urbana do Município. 

§ 3º - Quando o mesmo terreno houver mais de uma unidade autônoma edificada, será 

calculada a fração ideal do terreno, conforme regulamento. 
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          Artigo 21. O Executivo procederá,  anualmente,  antes da ocorrência do fato gerador, a 

atualização do valor venal dos imóveis, levando-se em conta os equipamentos urbanos e 

melhorias decorrentes de obras públicas recebidas pela área onde se localizarem, bem como os 

preços correntes de mercado.        

  Parágrafo Único - Quando não forem objeto de atualização prevista neste artigo,  

os valores venais dos imóveis serão atualizados com base nos índices oficiais de correção 

monetária divulgados pelo Governo Federal.  

  

         Artigo 22. O Mapa de Valores Genéricos conterá as Tabela  de Valores (Anexo I, II, III, IV 

e V),  que fixarão,  respectivamente,  os valores unitários do metro quadrado de terreno e do metro 

quadrado de construção que serão atribuídos:  

          

  I - a lotes,  a quadras,  à face de quadras,  a logradouros ou a regiões determinadas,  

relativamente aos terrenos;  

          

  II - a cada um dos padrões previstos para  os  tipos  de edificação,  relativamente 

às construções.  

          

  Parágrafo Único. O Mapa de  Valores  Genéricos  conterá,  ainda,  os fatores 

específicos de correção que impliquem depreciação ou valorização do imóvel.  

  

        Artigo 23. A área total edificada será obtida através da medição dos contornos externos das 

paredes ou no caso de pilotis,  da projeção do andar superior ou da cobertura,  computando-se 

também a superfície das sacadas,  cobertas ou descobertas de cada pavimento. 

  

         § 1º. Os porões,  jiraus,  terraços,  mezaninos e  piscinas serão computados na área 

construída,   observadas  as  disposições regulamentares.  

          

   § 2º. No caso de cobertura de postos de serviços e assemelhados será considerada 

como área construída a sua projeção sobre o terreno.  

         

Artigo 24. No cálculo da área total edificada das unidades autônomas de prédios em 

condomínios,  será acrescentada à área privativa de cada unidade,  a parte correspondente das  

áreas  comuns em função de sua quota-parte.  

  

      Artigo 25. Nos casos singulares de imóveis para os quais,  a aplicação dos procedimentos 

previstos nesta lei possa  conduzir à tributação manifestamente injusta ou inadequada,  poderá o 

Secretário da Fazenda rever os valores venais,  adotando  novos  índices de correção.  
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Artigo 26. A   base   imponível   da   propriedade   territorial   em  que  estiver sendo 

executada construção ou reconstrução, legalmente autorizada, permanecerá inalterada a partir do 

ano seguinte àquele em que for feita a comunicação do início da obra, até o término do exercício 

em que ocorrer a sua conclusão, desde que tenha duração normal e seja executada 

ininterruptamente. 

 

  Parágrafo Único. Todo imóvel habitado ou em condições de o ser, poderá ser 

lançado. 

                           Seção IV 

 

                     Das Alíquotas 

 

 

Artigo 27. As alíquotas do imposto sobre a propriedade predial de territorial urbana serão as 

seguintes: 

 

  I  - Imóvel Edificado: 

                   

a) - de uso residencial: 1,0% (um por cento) do valor venal; 

b) - de uso comercial, industrial e de serviços: 1,50% (um virgula cinqüenta  por 

cento) do valor venal; 

c) - de uso financeiro, câmbio e seguros: 3,00% (três por cento) do valor venal; 

d) - de outros usos:  1,0% (um por cento) do valor venal. 

 

 

  II - Imóvel não Edificado: 2,00% (dois por cento) do valor venal. 

 

 

Artigo 28. A alíquota do imposto será acrescida de: 

  I   - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) quando a testada da propriedade, 

em toda a sua extensão, não estiver murada ou quando inexistir passeio, localizado em logradouro 

pavimentado; 

  II  - 0,50% (meio por cento) quando inexistente simultaneamente as duas 

benfeitorias referidas no inciso anterior, localizado em logradouro pavimentado; 

  III - 0,50% (meio por cento) quando a edificação tiver sido construída a título 

precário ou sem licença, e ainda, quando ocupada sem “Habite-se”; 
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  IV  - 1% (um por cento) ao ano, até o limite de 5% (cinco por cento), quando se 

tratar de imóvel não edificado, localizado em logradouro pavimentado , mesmo os pavimentados 

antes da edição desta Lei.  

        § 1 - Não se aplica o disposto dos incisos I e II quando inexigida a benfeitoria pelo Código 

de Posturas. 

 

                   

        Seção V 

 

      Do lançamento  

 

      Artigo 29. O lançamento do IPTU , a ser feito pela autoridade administrativa, será anual e 

distinto, um para cada imóvel ou unidade imobiliária independente, ainda que contíguo,  ter em 

conta a situação fática do imóvel existente à época  da  ocorrência do fato gerador, e reger-se-á 

pela lei vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

 

Parágrafo Único.   Serão   lançadas   e  cobradas  com  o  IPTU  as  taxas   que  se  

 relacionam direta ou indiretamente com a propriedade ou posse do imóvel.  

 

 

 

Artigo 30. O lançamento será precedido, na hipótese de condomínio:  

   a . - quando "pro indiviso", em qualquer um dos co-proprietários, titulares de 

domínio útil ou possuidores; 

   b . - quando "pro diviso", em nome do proprietário, do titular do domínio útil ou 

do possuidor da unidade autônoma.   

 

Artigo 31. - Na impossibilidade de obtenção dos dados exatos sobre o bem imóvel ou dos 

elementos necessários à fixação da base de cálculo do Imposto, o valor venal do imóvel será 

arbitrado e o tributo lançado com base nos elementos de que dispuser a Administração, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades previstas no artigo 37. 

 

 Artigo 32. - O lançamento do Imposto não implica em reconhecimento da legitimidade 

da propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel. 
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     Artigo 33. O lançamento será feito de ofício,   com  base nas informações e dados levantados 

pelo órgão competente,   ou  em decorrência dos processos de "Baixa e Habite-se",  "Modificação 

ou Subdivisão de Terreno" ou,  ainda,  tendo em conta  as  declarações do sujeito passivo e de 

terceiros.  

    Parágrafo Único. Sempre que julgar necessário à  correta administração do tributo,  o 

órgão  fazendário  competente  poderá  notificar o contribuinte para,  no prazo de 30 (trinta) dias,  

contados da data da cientificação,  prestar declarações sobre  a  situação do imóvel,  com base nas 

quais poderá ser lançado o  imposto.  

  

      Artigo 34. O IPTU será lançado em nome de quem constar o imóvel no Cadastro Imobiliário.  

 

                   

          Seção  VI 

 

                   Da  Arrecadação 

 

  

      Artigo 35. O recolhimento do IPTU e das  taxas  que  com ele são cobradas,  será feito 

na forma e prazos definidos em regulamento, pela rede  bancária devidamente autorizada. 

Somente para o exercício de 2002, serão  utilizados os mesmos prazos estabelecidos em 2001, 

 

  § 1 º - O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única gozará de desconto 

de até 10% (dez por cento), conforme regulamento. 

 

 

   

                          Seção  VII 

 

                      Da Isenção 

 

Artigo.  36 - Ficam isentos do Imposto os bens imóveis: 

 

I  -  pertencentes  a  aposentados,  proprietários ou possuidores a qualquer título 

de imóvel de uso exclusivamente residencial, residentes e domiciliados neste 

Município, que: 
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a) - não tenham renda familiar superior a 1 (um) salário mínimo; 

b) - a  área do terreno não seja superior a  800,00 m²  (oitocentos metros  

 quadrados); 

c) - que  reside no Município pelo período mínimo de 5 (cinco) anos; 

d) - que possua tão somente este imóvel. 

 

  II  - pertencente ou cedido gratuitamente à sociedade ou instituição sem fins 

lucrativos que se destine a congregar classes patronais ou trabalhadoras, com a finalidade de 

realizar sua união, representação, defesa, elevação de seu nível cultural, físico ou recreativo; 

 

  III - pertencente a sociedade civil sem fins lucrativos e destinado ao exercício de 

atividades culturais, recreativas ou esportivas; 

 

  IV   - declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, a partir da 

parcela correspondente ao período de arrecadação do Imposto em que ocorrer a emissão de posse 

ou a ocupação efetiva pelo poder desapropriante; 

 

 

                           Seção  VIII 

 

                  Das  Infrações  e Penalidades 

 

 

 Artigo. 37.  O não pagamento e infrações deste imposto incorrerão nas medidas, sanções 

e penalidades previstas nos artigos 211, 214, 216 e 217.  

 

 

 

    CAPÍTULO II 

 

 

   DO  IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 

   A QUALQUER TÍTULO,  POR ATO ONEROSO,  DE BENS 

IMÓVEIS 
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  Seção I 

 

   Do Fato Gerador e da Incidência 

  

Artigo 38. O Imposto sobre a Transmissão "Inter  Vivos",  a Qualquer Título,  Por Ato 

Oneroso,  de Bens Imóveis -  ITBI   - tem como fato gerador:  

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

  a)  da propriedade ou do condomínio útil de bens imóveis,  por natureza ou por     

acessão física;  

          b) de direitos reais sobre imóveis,  exceto  os  direitos reais de garantia;  

          

  II - a cessão onerosa de direitos relativos às transmissões referidas nas alíneas do 

inciso I deste artigo.  

 Parágrafo Único. O imposto refere-se a atos e  contratos relativos a imóveis situados no 

território do Município de Anita Garibaldi.  

 

Artigo 39. O imposto incide sobre: 

        I - a compra e a venda de imóveis; 

        II - os compromissos ou promessas de compra e  venda  de imóveis,  sem cláusulas de 

arrependimento,  ou a cessão de direitos dele decorrentes;  

        III - o uso,  o usufruto e a enfiteuse; 

        IV - a dação em pagamento; 

   V - a permuta de bens imóveis e direitos a eles  relativos;  

        VI - a arrematação e a remição; 

        VII - o mandato em causa própria e  seus  substabelecimentos,  quando estes configurem 

transação e o instrumento  contenha os requisitos essenciais à compra e a venda;  

        VIII - a adjudicação,  quando não decorrente de  sucessão hereditária;  

        IX - a cessão de direitos do arrematante ou  adjudicatário,  depois de assinado o auto de 

arrematação ou adjudicação;  

        X - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica.  

        XI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um de seus sócios,  

acionistas ou respectivos sucessores;  

        XII - tornas ou reposições que ocorram : 
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          a) nas partilhas efetuadas em virtude de  dissolução  da sociedade conjugal ou morte,  

quando o cônjuge ou herdeiros  receberem,  dos imóveis situados no Município,  quota-parte cujo  

valor seja maior do que o da parcela que lhes  caberiam  na  totalidade desses imóveis;  

          b) nas divisões para extinção de  condomínio de  imóvel,  quando for recebida,  por 

qualquer  condômino,   quota-parte  material,  cujo valor seja maior do que o de sua quota-parte 

final;  

        XIII - usufruto,  uso e habitação; 

        XIV - instituição,  transmissão e caducidade de  fideicomisso;  

        XV - enfiteuse e subenfiteuse; 

        XVI - sub-rogação na clausula de inalienabilidade; 

        XVII - concessão real de uso; 

        XVIII - cessão de direitos de usufruto; 

        XIX - cessão de direitos do arrematante ou  adjudicicante;  

        XX - cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão;  

        XXI - acessão física,  quando houver pagamento de indenização;  

        XXII - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis; 

  XXIII - qualquer ato judicial ou  extrajudicial  "intervivos",  não especificado nos incisos 

anteriores,  que  importe  ou resolva em transmissão,  a título oneroso,  de  bens  imóveis,   por 

natureza ou acessão física,  ou de direitos sobre imóveis  (exceto os de garantia),  bem como a 

cessão de direitos relativos aos mencionados atos;  

XXIV - lançamento em excesso,  na partilha em  dissolução de sociedade conjugal,  a 

título de indenização ou   pagamento  de despesa;  

XXV - cessão de direitos de opção de venda,  desde que  o optante tenha direito à diferença 

de preço e não  simplesmente  a comissão;  

  XXVI - transferência,  ainda que por desistência  ou  renúncia,  de direito e de 

ação a herança em cujo montante existem bens imóveis situados no Município;  

  XXVII - transferência,  ainda que por desistência ou  renúncia,  de direito e de 

ação a legado de bem  imóvel  situado  no Município;  

  XXVIII - transferência de direitos sobre  construção  em terreno alheio,  ainda 

que feita ao proprietário do solo;  

  XXIX - todos os demais atos e contratos onerosos,  translativos da propriedade 

ou do domínio útil de  bens  imóveis,   por natureza ou por acessão física,  ou dos direitos sobre 

imóveis.  

  

Artigo 40. O imposto não incide sobre a  transmissão  de bens imóveis ou direitos,  quando:  

  I - realizada para incorporação ao patrimônio de  pessoa jurídica em pagamento 

de capital nela subscrito;  
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  II - em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a 

que foi conferido,  retornarem aos  mesmos alienantes;  

  III - decorrente de fusão,  incorporação,  cisão ou extinção de pessoa jurídica;  

       IV - este voltar ao domínio do antigo  proprietário  por força de retrovenda,  retrocessão 

ou pacto de melhor comprador.  

 

  Artigo 41. Não se aplica o disposto nos incisos I  e  II do artigo anterior,  quando a 

atividade preponderante do adquirente for à compra e venda desses bens e direitos,  a sua locação  

ou arrendamento mercantil.  

 § 1º. Considera-se caracterizada a  atividade  preponderante,  quando mais de 50% 

(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente,  nos 2 (dois) anos  

anteriores à aquisição,  decorrer de transações  mencionadas  no  "caput" deste artigo.  

 § 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas  atividades após a aquisição,  ou menos 

de 2 (dois) anos  antes  dela,  apurar-se-á a preponderância,  levando-se em  conta  os  3  (três) 

primeiros anos seguintes à data da aquisição.  

 § 3º. A inexistência da preponderância de que trata o  §1º será demonstrada pelo 

interessado,  quando da  apresentação  da "Declaração para Lançamento do ITBI ,  sujeitando-se  

a  posterior verificação fiscal".  

 

 

    Seção  II 

 

      Do  Sujeito Passivo 

  

Artigo 42. É contribuinte do imposto: 

          I - o adquirente ou cessionário do bem ou direito; 

          II - na permuta,  cada um dos permutantes. 

  

Artigo 43. Respondem solidariamente pelo imposto: 

          I - o transmitente; 

          II - o cedente; 

          III - os tabeliães,  escrivões e demais serventuários  de ofício,  relativamente aos atos por 

eles ou perante eles  praticados em razão do seu ofício,  ou pelas omissões de 

que  forem  responsáveis.  

 

 

     Seção III 
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     Da  Base de Cálculo 

  

Artigo 44. A base de cálculo do imposto é  o  valor  dos bens ou direitos transmitidos ou 

cedidos,  no momento da transmissão ou cessão.  

          

  § 1º. O valor será determinado pela administração fazendária,  através de 

avaliação com base nos elementos constantes  do Cadastro Imobiliário e anexos XVII, XVIII e  

XIX,  ou o valor declarado pelo  sujeito  passivo,  se este for maior.  

          

  § 2º. O sujeito passivo,  antes da lavratura da escritura ou do instrumento que 

servir de base à transmissão,  é obrigado  a apresentar ao órgão fazendário a "Declaração para 

Lançamento  do ITBI ,  cujo modelo será instituído por ato do Secretário Municipal de  Finanças".  

  

Artigo 45. Na avaliação do  imóvel  serão  considerados,  dentre outros,  os seguintes 

elementos:  

  I - zoneamento urbano; 

  II - Características da região,  do terreno e da construção;  

  III - valores aferidos no mercado imobiliário; 

  IV - outros dados informativos  tecnicamente  reconhecidos; 

  V – Tabela de Valores dos Anexos XVII, XVIII e XIX. 

          Parágrafo Único. Nos casos a seguir especificados a base de cálculo será:  

          I - na transmissão: 

a) - do domínio útil: 2/3 (dois terços) do valor venal; 

b) -- do domínio direto: o valor venal; 

c) - da propriedade: o valor venal; 

d) - da propriedade rural: o valor real da venda, e, na dúvida  o valor da terra e das  

benfeitorias  avaliadas por uma Comissão nomeada pelo Secretário da  Fazenda 

Municipal  ou  seguindo os valores especificados na Tabela de Valores do Anexo XVII. 

 

        II - na instituição e transmissão dos direitos: 

a) - do uso,  do usufruto0 e  da habitação: 2/3  (dois  terços) do valor venal; 

b) - de enfiteuse: 2/3 (dois terços) do valor venal; 

c) - da propriedade rural: o valor real da transmissão, e, na dúvida  o valor da terra e das  

benfeitorias  avaliadas  por uma  Comissão nomeada pelo Secretário da   Fazenda 

Municipal   ou  seguindo os valores especificados na Tabela de Valores do Anexo XVII. 

 

         III - nas tornas ou reposições verificadas em  partilhas ou divisões,  o valor da parte 

excedente da meação ou quinhão,   ou parte ideal consistente em imóveis.  
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Artigo 46. As alíquotas do ITBI  são as  seguintes,   tomando-se por base o valor,  

avaliado ou declarado,   do  imóvel  ou direito transmitido ou cedido:  
 

         I -   2% (dois por cento) em todas as transmissões “INTER VIVOS”.  

 

 

       Seção  IV 

 

   Do Lançamento e do Recolhimento 

 

Artigo 47. O imposto será pago: 

       I - até a data de lavratura do instrumento que servir de base à transmissão,  quando 

realizada no Município;  

       II - no prazo de 15 (quinze) dias: 

            a)  da data da lavratura do instrumento referido no inciso I,  quando realizado fora do 

município;  

          b) da data da assinatura,   pelo  agente  financeiro,   de instrumento da hipoteca,  quando 

se tratar de transmissão ou  cessão financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH;  

          c) da arrematação,  da adjudicação ou da  remição,   antes da assinatura da respectiva carta 

e mesmo que essa não  seja  extraída;  

      Parágrafo Único. Caso oferecidos embargos,  relativamente às hipóteses referidas na alínea 

"c",  do inciso II,  o imposto será pago dentro de 10 (dez) dias,  contados da sentença que 

os  rejeitou. 

  

  III - nas transmissões realizadas por termo judicial,  em virtude de sentença 

judicial,  o imposto será pago  dentro  de  10 (dez) dias,  contados da sentença que houver 

homologado sem cálculo.  

 

  

     Seção V 

   

   Das Obrigações dos Notários e Oficiais 

   de Registros de Imóveis e seus Prepostos 

  



34 

Artigo 48. Os escrivões,  tabeliães,  oficiais  de  notas,  de registro de imóveis e de registro 

de títulos  e  documentos  e quaisquer outros serventuários da justiça,  quando da  prática  de atos 

que importem transmissão de bens imóveis ou  de  direitos  a eles relativos,  bem como suas 

cessões,  exigirão que o interessado apresente comprovante original do pagamento  do  imposto,   o 

qual será transcrito em seu inteiro teor no instrumento respectivo.  

  

Artigo 49. Os escrivões,  tabeliães,  oficiais  de  notas,  de registro de imóveis e de 

registro de títulos e documentos  ficam obrigados a facilitar,  à fiscalização da Fazenda 

Pública  Municipal,  exame,  em cartório,  dos livros,  registros e outros documentos e a 

lhe fornecer,  quando solicitadas,   certidões  de  atos que foram lavrados,  transcritos,  

averbados ou inscritos e concernentes a imóveis ou direitos a eles relativos. 

  
  Parágrafo Único. O não cumprimento do disposto nos artigo 48 e 49 acima, 

implicará nas sanções previstas artigo 218 deste código. 

 

 

                              Seção  VI 

 

                       Das Infrações e Penalidades 

 

 

Artigo  50.  O não pagamento e infrações deste imposto incorrerão nas medidas, sanções e 

penalidades previstas nos artigos 211, 214, 216 e 217.   

 

 

    Seção  VII 

 

    Das  Disposições Gerais 

 

Artigo 51. Nas transações em que figurarem  como  adquirentes ou cessionários,  pessoas 

imunes ou isentas,  ou em casos de não incidência,  a comprovação do pagamento do imposto 

será  substituída por declaração,  expedida pelo órgão gestor do tributo.  

  

     Artigo 52. Na aquisição de terreno ou  fração  ideal  de terreno bem como na cessão 

dos  respectivos  direitos,   cumulados com contrato de construção por empreitada ou 

administração,  deverá ser comprovada a preexistência do referido contrato,  inclusive através de 

outros documentos,  a critério do Fisco Municipal,   sob pena de ser exigido o imposto sobre o 

imóvel,  incluída a construção e/ou benfeitoria,  no estado em que se encontrar  por  ocasião do 

ato translativo da propriedade.  
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     CAPÍTULO  III 

 

 

   DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 

 

     Seção I 

 

 

    Do Fato Gerador e da Incidência 

  

Artigo 53. O Imposto Sobre  Serviços de Qualquer  Natureza tem como fato gerador à 

prestação,  por pessoa física ou  jurídica,  com ou  sem  estabelecimento fixo,  de serviço não 

compreendido na competência da União ou dos Estados e,  especificamente,  a prestação de 

serviço constante da relação abaixo descrita, denominada como Lista de Serviços  :  

         1 - médicos,  inclusive análise clínicas, eletricidade médica,  radioterapia,  ultra-

sonografia,   radiologia,   tomografia  e congêneres;  

         2 - hospitais,   clínicas,   sanatórios,   laboratórios  de análise,  ambulatórios,  pronto-

socorros,  manicômios,  casas de saúde, de repouso e de recuperação e congênere;  

         3 - bancos de sangue,  leite,  pele,  olhos,  sêmen e congêneres;  

         4 - enfermeiros,  obstetras,  ortópticos,   fonoaudiólogos,  protéticos,  (prótese dentária);  

         5 - assistência médica e congênere previsto nos  itens 1, 2 e 3 desta Lista,  prestada através 

de planos de medicina  de grupo,  convênios,  inclusive com empresas para assistência  a 

empregados;  

         6 - planos de saúde,  prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta Lista e 

que se  cumpram  através  de serviços prestados por terceiros,   contratados  pela  empresa  ou 

apenas pagos por esta,  mediante indicação do beneficiário do plano;  

    7 - médicos veterinários; 

         8 - hospitais veterinários,  clínicas veterinárias e congêneres;  

         9 - guarda,  tratamento,  amestramento,  adestramento,   embelezamento,  alojamento e 

congêneres,  relativos a animais;  

         10 -  barbeiros,   cabeleireiros,   manicuros,   pedicuros,  tratamento de pele,  depilação e 

congêneres;  
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         11 - banhos,  duchas,  sauna,  massagens,  ginásticas e congêneres;  

         12 - varrição,  coleta,  remoção e incineração de lixo; 

         13 - limpeza e drenagem de portos,  rios e canais; 

         14 - limpeza,  manutenção e conservação de  imóveis,   inclusive vias públicas,  parques e 

jardins;  

         15 - desinfecção, imunização,  higienização,   desratização e congêneres;  

         16 - controle e tratamento de efluentes de qualquer  natureza e de agentes físicos e 

biológicos;  

         17 - incineração de resíduos quaisquer; 

         18 - limpeza de chaminés; 

         19 - saneamento ambiental e congêneres; 

         20 - assistência técnica (inclusive os serviços  prestados por empresas estatais - privatizadas 

ou não - que  operam  na  área da telecomunicação,  da energia elétrica e do transporte ferroviário);  

         21 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza,  não contida em outros itens desta 

Tabela,   organização,   programação,  planejamento, processamento  de  dados, assessoria e 

consultoria técnica,  financeira  ou  administrativa  (inclusive  os  serviços prestados por 

instituições financeiras e por empresas estatais  - privatizadas ou não - que operam na área 

da  telecomunicação,   da energia elétrica e do transporte ferroviário);  

         22 - planejamento,  coordenação,  programação ou organização técnica,  financeira ou 

administrativa;  

         23 - análises,  inclusive de sistemas,  exames,   pesquisas e informações,  coleta e 

processamento de dados de qualquer  natureza (inclusive os serviços prestados por notários e 

registradores, instituições  financeiras e por empresas estatais - privatizadas ou não - que operam 

na área da telecomunicação,  da energia elétrica,  do transporte  ferroviário e do correio e 

telégrafo);  

         24 - contabilidade,  auditoria,   guarda-livros,   técnicos em contabilidade e congêneres;  

         25 - perícias,  laudos,  exames técnicos e análises técnicas (inclusive os serviços prestados 

por instituições financeiras e por empresas estatais - privatizadas ou não  -  que  operam  na área 

da telecomunicação,  da energia elétrica e do transporte ferroviário);  

         26 - traduções e interpretações; 

         27 - avaliação de bens (inclusive os serviços  prestados por instituições financeiras);  

         28 - datilografia,  estenografia,  expediente,   secretaria em geral e congêneres (inclusive os 

serviços prestados por instituições financeiras, notários e registradores); 

         29 - projetos,  cálculos e desenhos técnicos de  qualquer natureza (inclusive os serviços 

prestados por empresas estatais - privatizadas ou não - que operam na área da telecomunicação e 

da energia elétrica);  

         30 - aerofotogrametria (inclusive interpretação),  mapeamento e topografia;  

         31 - execução,  por administração,  empreitada ou  sub-empreitada,  de construção civil,   de 

obras hidráulicas   e  outras obras semelhantes e respectiva engenharia  consultiva,   inclusive 



37 

serviços auxiliares  ou  complementares  (inclusive  os  serviços prestados por empresas estatais 

- privatizadas ou não - que  operam na área da telecomunicação e da energia elétrica);  

         32 - demolição; 

         33 - reparação e reforma de edifícios,  estradas,  pontes,  portos e congêneres;  

         34 -pesquisas,  perfuração,  cimentação,  perfilagem,   estimulação e outros serviços 

relacionados com a exploração de  petróleo e gás natural;  

         35 - florestamento e reflorestamento; 

         36 - escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres;  

         37 - paisagismo,  jardinagem e decoração; 

         38 - raspagem,  calefação,  polimento,  lustração de  pisos,  paredes e divisórias;  

         39 - ensino,  instrução,  treinamento,  avaliação de conhecimentos,  de qualquer grau ou 

natureza;  

         40 - planejamento,  organização e administração  de  feiras,  exposições,  congressos e 

congêneres;  

        41 - organização de festas e recepções,  "bufe"; 

        42 - administração de bens e negócios de terceiros e  de consórcios (inclusive os serviços 

prestados por instituições  financeiras);  

        43 - administração de fundos mútuos (inclusive os serviços prestados por instituições 

financeiras);  

        44 - agenciamento,  corretagem ou intermediação  de  câmbio,  de seguros e de planos de 

previdência privada (inclusive  os serviços prestados por instituições financeiras);  

        45 - agenciamento,  corretagem ou intermediação de  títulos quaisquer (inclusive os serviços 

prestados  por  instituições financeiras);  

        46 - agenciamento,  corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial,  

artística ou literária;  

        47 - agenciamento,  corretagem ou intermediação  de  contratos de franquia - "franchise" - e 

de faturação  -   "factoring" (inclusive os serviços prestados por instituições financeiras);  

        48 - agenciamento,  organização,  promoção e  execução  de programas de turismo,  passeios,  

excursões,   guias  de  turismo  e congêneres;  

        49 - agenciamento ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens 44,  

45,  46 e 47 (inclusive os  serviços prestados por instituições financeiras);  

         50 - despachantes; 

         51 - agentes da propriedade industrial; 

         52 - agente da propriedade Artística ou Literária; 

         54 - leilão; 
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         54 - regulação de sinistros cobertos  por  contratos  de seguro: inspeção e avaliação de riscos 

para cobertura de  contratos de seguros,  prevenção e gerência de riscos seguráveis,  prestados por 

quem não sejam o próprio segurado ou companhia de  seguro;  

        55 - armazenamento,  depósito,  carga,  descarga,  arrumação e guarda de bens de qualquer 

espécie (inclusive os serviços prestados por instituições financeiras);  

         56 - guarda e  estacionamento  de  veículos  automotores terrestres;  

         57 - vigilância ou segurança de pessoas e bens; 

         58 - transporte,  coleta,  remessa ou entrega de  bens  ou valores,  dentro do território do 

Município (inclusive os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e telégrafos e 

instituições financeiras). 

         59 - diversões  Públicas:  a)  cinemas, "taxi-dancing"  e congêneres; b) bilhares,  boliches,  

corridas de animais  e  outros jogos; c)  exposições  com  cobrança  de  ingressos;  d)  bailes,  

"shows",  festivais e congêneres,  inclusive espetáculos que  sejam também transmitidos,  

mediante compra de direitos para tanto,  pela televisão,  ou pelo rádio; e) jogos  eletrônicos;  f) 

competições esportivas ou de destreza física ou intelectual,   com  ou  sem  a participação do 

espectador,   inclusive  a  venda  de  direitos  à transmissão por rádio ou por televisão; g) 

execução  de  música,  individualmente ou por conjuntos: h) concertos e recitais de  música 

erudita,  espetáculos de "ballet" e espetáculos folclóricos;  

         60 - distribuição e venda de bilhetes de  loteria,   cartões,  pules ou cupons de apostas,  

sorteios ou prêmios  (inclusive os serviços prestados pela Caixa Econômica Federal);  

         61 - fornecimento de música,   mediante  transmissão  por qualquer processo,  para vias 

públicas ou ambientes fechados  (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão);  

         62 - gravação e distribuição de filmes e "vídeo-tape"; 

         63 - fonografia,  ou gravação de sons ou ruídos,  inclusive trucagem,  dublagem e mixagem 

sonora;  

         64 - fotografia,   cinematografia,   inclusive  revelação,  ampliação,  cópia,  reprodução e 

trucagem;  

         65 - produção,  para terceiros,  mediante ou sem encomenda prévia,  de espetáculos,  

entrevistas e congêneres; 

  

         66 - colocação de tapetes e cortinas,  com material  fornecido pelo usuário final do serviço;  

         67 - lubrificação,  limpeza e revisão de máquinas,  veículos,  aparelhos e equipamentos;  

         68 - conserto,  restauração,  manutenção e conservação  de máquinas,  veículos,  motores,  

elevadores  ou  de  qualquer  objeto (inclusive os serviços prestados por empresas estatais - 

privatizadas ou não - que operam na área da telecomunicação e da energia elétrica);  

         69 - recondicionamento de motores; 

         70 - recauchutagem ou regeneração de pneus para o  usuário final;  

         71 - recondicionamento,  acondicionamento,  pintura,  beneficiamento,  lavagem,  secagem,  

tingimento,  galvanoplastia,   anodização,  corte,  recorte,  polimento,  plastificação e congêneres,  

de objetos não destinados à industrialização ou comercialização;  
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         72 - lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuário final do objeto 

lustrado;  

         73 - instalação e  montagem  de  aparelhos,   máquinas  e equipamentos,  prestados ao 

usuário final do  serviço,   exclusivamente com material por ele fornecido (inclusive os serviços 

prestados por empresas estatais - privatizadas ou não - que operam na área da telecomunicação e 

da energia elétrica);  

         74 - montagem industrial,  prestada ao usuário  final  do serviço,  exclusivamente com 

material por ele fornecido (inclusive os serviços prestados por empresas estatais - privatizadas ou 

não - que operam na área da telecomunicação e da energia elétrica);  

         75 - cópia ou reprodução,  por  quaisquer  processos,   de documentos e outros papéis,  

plantas  ou  desenhos  (inclusive  os serviços prestados por instituições financeiras, notários e 

registradores); 

         76 - composição gráfica ou computadorizada, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

fitografia e fotolitografia; 

         77 - colocação de molduras e afins,  encadernação,  gravação e douração de livros,  revistas 

e congêneres;  

         78 - arrendamento mercantil e  locação  de  bens  móveis (inclusive os serviços prestados 

por instituições  financeiras  e por empresas estatais - privatizadas ou não - que operam na  área 

da telecomunicação,  da energia elétrica e do transporte ferroviário);  

         79 - funerárias; 

         80 - alfaiataria e costura,  quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto 

aviamentos; 

         81 - tinturaria e lavanderia; 

         82 - taxidermia; 

         83 - fornecimento de mão-de-obra,  mesmo em caráter  temporário,  inclusive por 

empregados do prestador do serviço ou  por trabalhadores avulsos por ele contratados,  

recrutamento,  agenciamento,  seleção,  colocação de mão-de-obra;  

         84 - propaganda e  publicidade,   inclusive  promoção  de vendas,  planejamento de 

campanhas  ou  sistemas  de  publicidade,  elaboração de desenhos,  textos e 

demais  materiais  publicitários (inclusive os serviços prestados por empresas estatais - 

privatizadas ou não - que operam na área da telecomunicação);  

         85 - veiculação e divulgação de textos,  desenhos  e  outros materiais de publicidade,  por 

qualquer  meio  (inclusive  os serviços prestados por empresas estatais - privatizadas ou não  - 

que operam na área da telecomunicação);  

         86 - serviços portuários e aeroportuários,  utilização de porto ou aeroporto,  atracação,  

capatazia,   armazenagem  interna,  externa e especial,  suprimento de água,  serviços 

acessórios:  movimentação de mercadoria fora do cais;  

         87 - advogados; 

         88 - engenheiros,  arquitetos,  urbanistas,  agrônomos; 

         89 - dentistas; 
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         90 - economistas; 

         91 - psicólogos; 

         92 - assistentes sociais; 

         93 - relações públicas; 

         94 - cobranças e recebimentos por  conta  de  terceiros,  inclusive direitos autorais,  protestos 

de  títulos,   sustação  de protestos,  devolução de títulos não pagos,  manutenção de títulos 

vencidos,  fornecimento de posição de cobrança ou  recebimento  ou outros serviços correlatos da 

cobrança ou recebimento (este  item abrange também os serviços prestados por instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central, Notários e Registradores); 

         95 - instituições financeiras  autorizadas  a  funcionar pelo Banco Central; fornecimento de 

talão de cheques; emissão  de cheques administrativos; transferência de  fundos;  devolução  de 

cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento  e de créditos,  por qualquer 

meio; emissão e  renovação  de  cartões magnéticos; consultas em terminais  eletrônicos; 

pagamentos  por conta de terceiros,  inclusive os feitos fora do  estabelecimento; elaboração de 

ficha cadastral; aluguel de cofres,  fornecimento de segunda via de avisos de lançamentos de 

extrato de contas;  emissão de carnês (neste item está abrangido o ressarcimento,  às instituições 

financeiras,  de gastos com portes do correio,   telegramas,  telex,  teleprocessamento e outros,  

necessários  à  prestação dos serviços);  

      96 - transporte de natureza  municipal; 

  97 – ligações, religações, mudanças de endereço, emissão de segunda via de fatura e 

colocação de extensão de terminais telefonia rural ou urbana; 

  98 - ligações, religações de terminais de consumo de energia, água e de utilização de 

serviços de esgoto, e ainda a  emissão de segunda via de faturas,   aferição de relógios  e 

hidrômetros; 

99 - hospedagem em hotéis,  motéis,  pensões e  congêneres (o valor da alimentação,  quando 

incluído no preço da diária,  fica sujeito ao imposto sobre serviços);  

  100 - distribuição de bens de terceiros em  representação de qualquer natureza; 

 101 – exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo 

execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade  

e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em 

contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. 

 

         § 1º. A Lista de Serviços,  embora taxativa e  limitativa na sua verticalidade,  comporta 

interpretação ampla e analógica na sua horizontalidade.  

 

         § 2º. A interpretação ampla e analógica  é  aquela  que,  partindo de um texto de lei,  faz 

incluir situações análogas,  mesmo não,  expressamente,  referidas,  não criando direito 

novo,   mas,  apenas,  completando o alcance do direito existente.  

  

         § 3º. Observar a finalidade específica da atividade, a qual sirva a essência dos serviços. 
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         § 4º. Ficam também sujeitos ao imposto os serviços não expressos na lista, mas que, por sua 

natureza e características, assemelham-se a qualquer um dos serviços que compõem cada item, e 

desde que  não constituam hipótese de incidência de tributo estadual ou federal. 

 

Artigo 54. A incidência do imposto independe: 

 

         I - da existência de estabelecimento fixo; 

 

         II - do cumprimento de quaisquer exigências legais regulamentares ou administrativas,  

relativas à atividade,  sem prejuízos das cominações cabíveis;  

 

         III - do resultado financeiro obtido; 

  

 

     Artigo 55. O imposto é devido no Município: 

         I - quando o serviço for prestado através de estabelecimento situado  no seu território,  seja 

sede,  filial,  agência,  sucursal ou escritório de contato;  

 

         II -  quando na falta de estabelecimento,  houver domicílio do seu prestador no seu território;  

 

         III - quando a execução de obras de construção civil localizar-se no território ou  em área 

de fronteira com o território do município de Anita Garibaldi;  

 

         IV -  quando o prestador de serviço,  ainda que autônomo, mesmo nele não domiciliado,  

venha exercer atividade no seu território,  em caráter habitual ou permanente.  

  

     Artigo 56. O imposto não incide sobre os serviços: 

 

         I - com relação de emprego; 

 

         II - de trabalhadores avulsos; 

 

         III- de  diretores  e  membros de Conselhos  Consultivos ou Fiscais de sociedades.  
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     Seção  II 

 

    Do  Sujeito Passivo 

  

Artigo 57. O  sujeito  passivo do imposto é a pessoa física ou jurídica prestadora de serviço.  

 

 Artigo 58. Será responsável pela retenção e recolhimento do imposto, todo aquele que, 

mesmo incluído no regime de imunidade ou isenção, se utilizar de serviços de terceiros, quando: 

I   -  o serviço for prestado por empresa não cadastrada  no município de Anita 

Garibaldi; 
II  -  o serviço for prestado em caráter pessoal ,  seja profissional autônomo ou sociedade 

de profissionais, inscritos ou não no Município; 

III - o prestador do serviço, cadastrado ou não no Município, não emitir a nota fiscal de 

serviços. 

 

§ 1° - A falta de retenção do Imposto na forma do parágrafo anterior implica em 

responsabilidade do pagador pelo débito resultante. 

 

§ 2º - A fonte pagadora dará ao prestador  do serviço, cópia  do comprovante do imposto 

retido.   

 

 

 

Seção III 

 

 

      Da  Prestação  de Serviço Sob a Forma de 

           Trabalho Pessoal do Próprio Contribuinte 

  

Artigo 59. A base  de  cálculo  do imposto sobre os serviços prestados sob  a forma 

de trabalho pessoal do próprio  contribuinte será determinada, por valor fixo mensal, 

conforme o estabelecido na Tabela de ISS do Anexo VI, deste Código. 
          



43 

   §1º. A prestação de serviço sob forma de trabalho  pessoal do  próprio  

contribuinte é o simples fornecimento de trabalho,  por profissional  autônomo,  que não 

tenha,   a  seu  serviço, empregado da mesma qualidade profissional.  

          

   § 2º. Não se considera serviço pessoal do  próprio  contribuinte o serviço prestado:  

  I - por firmas individuais; 

          

  II - em caráter permanente,  sujeito a normas do tomador,  ainda que por 

trabalhador autônomo.  

  

Artigo 60. A base de cálculo do imposto de profissionais autônomos,  levando-se em conta a 

importância recebida a  título de remuneração do  próprio trabalho,  a  critério  do  fisco,  poderá 

ser determinado por estimativa ou arbitramento.  

 

 

     Seção  IV 

 

   Da  Prestação  de Serviço Sob a Forme de 

   Sociedade de Profissional Liberal 

  

Artigo 61. A base de cálculo do imposto sobre o  serviço prestado sob a forma de sociedade 

de  profissional  liberal  será determinada, por valor fixo mensal, para cada profissional habilitado, 

sócio ou não, que trabalhe na Sociedade,  de acordo com valores da Tabela do Anexo VI.   

 

      Artigo 62. Sociedade de profissional liberal é a reunião de  pessoas físicas do mesmo grupo 

ocupacional,  habilitada para o exercício das atividades profissionais acima especificadas.  

  

      Artigo 63. Deixa de ser sociedade de profissional liberal, e, passa ter o tratamento de empresa 

normal,  a  sociedade em que se verifique qualquer uma das seguintes hipóteses:  

         a)  sócio  não  habilitado  para o exercício da atividade correspondente aos serviços 

prestados;  

         b) sócio pessoa jurídica; 

         c) mais  de  2 (dois) empregados profissionalmente  não habilitados para o exercício da 

atividade correspondente aos serviços prestados;  

         d) quando  a  sociedade  exercer,   também,  atividade não prevista nas acima especificadas.  

     Seção V 
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       Da  Prestação de Serviço sob a Forma da Pessoa Jurídica 

 

  

      Artigo 64. A  base  de  cálculo   do   imposto  sobre  o serviço prestado sob  a  forma de pessoa 

jurídica será determinado,  mensalmente,  aplicando-se,  ao preço do serviço,  as   alíquotas  

relacionadas na  Tabela ISS do Anexo VI. 

 

 § 1º.  O preço do serviço é a receita bruta a  ele  correspondente,  sem nenhuma dedução, 

exceto os descontos e abatimentos,  desde que prévia e expressamente contratados.  

          

 § 2º.  Na  falta deste preço,  ou não sendo ele desde logo conhecido,  será ele fixado,  

mediante estimativa ou através  de arbitramento.  

  

Artigo 65. O preço do serviço ou receita bruta compõe  o movimento econômico do mês em 

que for concluída sua prestação.  

  

  Artigo 66. Os sinais e adiantamentos recebidos pelo contribuinte durante a prestação do 

serviço,  integram a receita bruta no mês em que forem recebidos.  

  

     Artigo 67. Quando a prestação do serviço for subdividida em partes,  considera-se devido o 

imposto no mês em que  for  concluída qualquer etapa contratual a que estiver vinculada a 

exigibilidade do preço do serviço.  

  

      Artigo 68. A  aplicação  das  regras relativas à conclusão,  total ou parcial,  da prestação do 

serviço,  independe do efetivo pagamento do preço do serviço ou do cumprimento de  qualquer 

obrigação contratual assumida por um contratante  em  relação  ao outro.  

          

 Artigo 69. As diferenças resultantes dos  reajustamentos do preço dos serviços integrarão 

a receita do mês em que sua  fixação se tornar definitiva.  

  

     Artigo 70.  Nas  incorporações  imobiliárias,   quando  o construtor cumular  a sua qualidade 

com a de proprietário,  promitente comprador,  cessionário ou promitente cessionário do terreno 

ou de suas frações ideais,  a base de cálculo será o preço contratado com  os adquirentes de 

unidades autônomas,  relativo às cotas de construção.  
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        Parágrafo Único. Considera-se,  também,  compromissadas as frações ideais vinculadas às 

unidades autônomas contratadas  para entrega futura,  em pagamento  de bens,  serviços 

ou  direitos  adquiridos inclusive terrenos. 

  

      Artigo 71. Quando não forem especificados,   nos  contratos,  os preços das frações ideais de 

terreno e das cotas de construção,  o preço  do serviço será a diferença entre o valor  total do 

contrato  e o valor resultante da multiplicação  do  preço  de aquisição do terreno pela fração ideal 

vinculada à  unidade  contratada.  

  

      Artigo 72. Nas incorporações imobiliárias,  os  financiamentos obtidos  junto aos agentes 

financeiros compõem a  apuração da base de cálculo,  salvo nos casos em que todos os contratantes 

dos serviços  ou  adquirentes  sejam financiados diretamente pelo incorporador. 

       

Artigo 73. Proceder-se-á  o arbitramento para apuração do preço do serviço, sempre que: 

I - o contribuinte não possuir livros fiscais  ou estes não se encontrarem com 

sua escrituração atualizada; 

II - o contribuinte não possuir blocos de notas fiscais de serviços, com 

emissão autorizada pelo Município; 

III - o contribuinte,  depois de intimado, deixar de exibir os documentos 

solicitados em Intimação ou no Termo de Início de Fiscalização, no prazo determinado nos 

mesmos; 

IV - ocorrer fraude ou sonegação de dados julgados indispensáveis ao 

lançamento; 

V - sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos 

prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo; 

VI - o preço seja notoriamente inferior ao corrente no mercado, ou 

desconhecido pela autoridade administrativa. 

 

Artigo 74. Nas hipóteses do artigo anterior, o arbitramento  terá como base para apuração da 

base de cálculo, o faturamento de no mínimo duas empresas similares, que tenham um 

faturamento médio superior ao do arbitrado. Pode-se ainda, utilizar-se, individual cu 

conjuntamente o levantamento sócio-econômico do contribuinte (custos+despesas+lucro)  e a 

pesquisa dos serviços prestados junto aos seus adquirentes. 

 

 

 

                           Seção VI 

                               

          Do   Lançamento 
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Artigo 75. O imposto será lançado:  

 

I   - quando o serviço for prestado sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte 

ou pelas sociedades de profissionais, numa parcela única,  devendo ser paga: 

a) – quando da inscrição e, ou renovação, na data determinada para o pagamento da 

Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento ou ainda no dia 

10 de fevereiro de cada exercício; 

 

 

II   -  mensalmente, em relação ao serviço efetivamente prestado no período, quando o 

prestador  for empresa, devendo o imposto ser pago até o décimo dia do mês posterior, da 

ocorrência do fator gerador. 

 

 

Artigo 76. Os contribuintes sujeitos a pagamento mensal do imposto, e caracterizados com 

empresa prestadora de serviços ficam obrigados a: 

I  - manter  a escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que não 

tributáveis; 

 

II  - emitir notas fiscais de serviços ou outros documentos admitidos pela administração, 

por ocasião da prestação dos serviços. 

 

§ 1º - O Poder Executivo definirá os modelos dos livros, notas fiscais e demais documentos a 

serem obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte e mantidos em cada um dos seus 

estabelecimentos ou,  na falta destes, em seu domicílio. 

§ 2 º - Os livros e documentos fiscais serão previamente formalizados, de acordo com o 

estabelecido em regulamento. 

§ 3º - Os livros e documentos fiscais que são de exibição obrigatória à fiscalização, não 

poderão ser retirados do estabelecimento ou domicílio do contribuinte, salvo para exibição ao 

fisco municipal. 

§ 4º - Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização e tendo em vista a 

natureza do serviço prestado, o Poder  Executivo poderá permitir,   por meio de despacho 

fundamentado, complementarmente ou em substituição, a adoção de instrumentos e 

documentos especiais necessários à perfeita apuração dos serviços prestados, da receita 

auferida e do imposto devido. 
§ 5º - Durante o prazo de cinco à Fazenda Pública Municipal  poderá  constituir o crédito 

tributário, o lançamento ficará sujeito à revisão, devendo o contribuinte manter a disposição do 

Fisco os livros e documentos de exibição obrigatória. 
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 Artigo 77. Fica autorizado o Poder Executivo a aceitar a documentação simplificada no 

caso de contribuinte de rudimentar organização. 

 

 Artigo 78.   A autoridade administrativa poderá, por ato normativo próprio, fixar o valor 

do imposto por estimativa: 

I  - quando se tratar de atividade exercida em caráter temporário; 

II - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização; 

III - quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais ou deixar 

sistematicamente, de cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação vigente; 

IV - quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, modalidade 

ou volume de negócios ou de atividades aconselhar, a critério exclusivo da autoridade 

competente, tratamento fiscal específico; 

V  - quando o contribuinte reiteradamente violar o disposto na legislação tributária. 

 

Artigo 79. O valor do imposto lançado por estimativa levará em consideração: 

I   - o tempo de duração e a natureza específica da atividade; 

II  - o preço corrente dos serviços; 

III - o local onde se estabelecer  o contribuinte; 

IV - as despesas e custos do contribuinte, para desenvolvimento de sua  atividade 

econômica. 

 Artigo 80. A administração poderá rever os valores estimados, a qualquer tempo, 

reajustando as parcelas vincendas do imposto, quando se verificar que a estimativa inicial, foi  

incorreta ou que o volume ou modalidade dos serviços se tenha alterado de  

forma substancial. 

 

 Artigo 81. Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderão, a critério da 

autoridade administrativa, ficar dispensados do uso de livros fiscais e de emissão de documentos. 

 

 Artigo 82. O regime de estimativa poderá ser suspenso pela autoridade administrativa, 

mesmo quando não findo o exercício ou período, seja de modo geral ou individual, seja quanto a 

qualquer categoria de estabelecimentos, grupos ou setores, de atividades, quando não mais 

prevalecerem as condições que originaram o enquadramento.  
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 Artigo 83. O lançamento do imposto não implica em reconhecimento de regularidade do 

exercício de atividade ou da legalidade das condições do  local, instalações, equipamentos ou 

obras. 

   

 

 

    

        Seção  VII 

 

          Da  Arrecadação 

 

 Artigo 84. Fica estabelecido o dia 10 do mês seguinte ao da apuração da  Receita para o 

pagamento do Imposto Sobre Serviços, e as datas determinadas nos artigos 75 e 86 deste código. 

 

 Artigo 85. No recolhimento dos impostos por estimativa serão observadas as seguintes 

regras: 

 

I   - serão estimados os valores dos serviços tributáveis e o total do imposto a ser recolhido no 

exercício ou no período, e parcelado o respectivo montante para recolhimento em prestações 

mensais; 

 

II  - findo o exercício ou o período da estimativa ou deixando o regime de ser aplicado, serão 

apurados os preços dos serviços e o montante do imposto efetivamente devido pelo contribuinte, 

respondendo este pela diferença verificada. 

 

III - qualquer diferença verificada entre o montante do imposto recolhido por estimativa e o 

efetivamente devido será: 

a. - recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento do 

exercício ou período considerado, independentemente de qualquer iniciativa por parte do Poder 

Público, quando a este for devido. 

 

 Artigo 86. O imposto quando retido deverá ser repassado ao Município, no prazo máximo 

de 05 dias, após ter ocorrido a retenção. Revogado  

 

 

 

        Seção VIII 
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       Infrações  e Penalidades 

 

 

 Artigo 87.  O não pagamento e infrações deste imposto incorrerão nas medidas, sanções 

e penalidades previstas nos artigos 211, 214, 216 e 217.  

 

 

 

 

     TÍTULO II 

 

     TAXAS 

 

 

     CAPÍTULO  I 

 

     DAS  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

     Artigo 88. As taxas de competência do Município  decorrem:  

 I -  de o exercício regular do poder de polícia do Município;  

          

 II -  de utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis,  

prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição.  

  

      Artigo 89. Considera-se exercício regular do  poder  de polícia a atividade da Administração 

Pública  que,   limitando  ou disciplinando direito,   interesse ou liberdade,  regula a  prática de 

ato ou  abstenção  de fato,  em razão de interesse público concernente à segurança,  à higiene,  à 

ordem,  ao meio  ambiente,   aos costumes,  à  disciplina  da produção e do mercado,  ao uso 

e  ocupação do solo,   ao  exercício de atividades econômicas,   à  tranqüilidade pública e  ao 

respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos no âmbito municipal.  

  

      Artigo 90. Os serviços públicos consideram-se: 

       I - utilizados pelo contribuinte: 
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         a) efetivamente,   quando  por ele usufruídos a  qualquer título;  

          b) potencialmente,   quando,  sendo de utilização  compulsória,  sejam colocados à sua 

disposição mediante atividade  administrativa em efetivo funcionamento.  

          

  II -  específicos,  quando passam a  ser  destacados,   em utilidades autônomas  de 

intervenção,  de utilidade,  ou de necessidade pública;  

  III - divisíveis,  quando susceptíveis de utilização,  separadamente,  por parte de 

cada um de seus 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 

contratantes.  

  

 

         Artigo 91. O  fato  gerador,  a incidência,  o lançamento e o pagamento das  taxas,   fundadas 

no poder de polícia do  município,  independem:  

          

  I - do cumprimento de quaisquer exigências legais,  regulamentares ou 

administrativas;  

       II -  de  licença,   autorização,  permissão ou concessão, outorgadas pela União,  

Estado ou Município.  

       III -  de  estabelecimento  fixo ou de exclusividade,  no local onde é exercida a 

atividade;  

      IV - da finalidade ou do resultado econômico da atividade,  ou da exploração dos 

locais;  

     V  - do  efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais;  

       VI - do recolhimento de preços,  emolumentos e quaisquer importâncias 

eventualmente  exigidas,  inclusive para expedição de alvarás ou vistorias.  

  

 

 

               CAPÍTULO II 

 

              DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, 

              COMERCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO 
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         Artigo 92.  Estabelecimento: 

          

  I - é o local onde são exercidas,  de modo permanente  ou temporário,  as  

atividades econômicas ou sociais,   sendo  irrelevantes para sua caracterização as denominações 

de  sede,  filial, agência,  sucursal,  escritório  de  representação  ou  contato  ou quaisquer outras 

que venham a ser utilizadas;  

          

  II - é,  também,  o local onde forem exercidas as atividades de diversões públicas 

de natureza itinerante;  

          

  III - é,  ainda,  a residência de pessoa física,  quando de acesso ao  público  em 

razão do exercício da atividade profissional;  

          

  IV - a sua existência é indicada pela conjunção,  parcial ou total,  dos seguintes 

elementos: 

 

a) manutenção  de  pessoal,  material,  mercadoria,  máquinas,  instrumentos e 

      equipamentos; 

  

b) estrutura organizacional ou administrativa; 

 

          c) inscrição nos órgãos previdenciários; 

 

          d) indicação  como  domicílio tributário para efeito  de outros tributos;  

 

          e) permanência  ou  ânimo de permanecer no local,  para a exploração econômica  da 

atividade exteriorizada através da indicação do  endereço  em impressos,  formulários ou 

correspondência, contrato de  locação  do imóvel,  propaganda ou publicidade,  ou em contas de  

telefone,  de fornecimento de energia elétrica,  água ou gás.  

          

  Parágrafo Único. A  circunstância da atividade,  por  sua natureza,  ser executada,  

habitual ou eventualmente,  fora do estabelecimento,  não o descaracteriza como estabelecimento.  

  

       Artigo 93. Para efeito de incidência das taxas,   consideram-se como estabelecimentos 

distintos:  

          I - os que,  embora no mesmo local e com idêntico ramo de atividade ou não,  pertençam 

a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;  
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  II -  os  que,   embora  com idêntico ramo de atividade e pertencentes à  mesma 

pessoa física ou jurídica,  estejam situados em prédios  distintos  ou  em locais diversos,  ainda 

que no mesmo imóvel.  

 

       Artigo 94. O  lançamento e o pagamento  das  taxas  não importam no reconhecimento da 

regularidade da atividade exercida.  

 

  Artigo 95. Fica estabelecido um percentual redutor nas taxas estabelecidas nesta Lei, 

para empresas que aumentarem seu quadro de pessoal em relação exercício anterior, devendo o 

Executivo Municipal regulamentar as normas e tabelas de redução. 

 

 

 

 

                           CAPITULO III 

 

                            DA TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

                             Seção I 

 

                   Da Incidência e dos Contribuintes 

 

  Artigo 96.  A  taxa   de  serviços  administrativos  tem  como  fator gerador, a prestação 

de serviços administrativos específicos a determinado contribuinte ou grupo de contribuintes. 

 Parágrafo Único: A taxa  de  serviços  administrativos  é  devida  por  quem, efetivamente, 

requer ou der início à prática de quaisquer  serviços  específicos a que se refere este artigo. 

 

                           Seção II 

 

                    Do Cálculo 

 

 Artigo 97. A taxa de serviços administrativos será quantificada e cobrada de acordo com 

a Tabela  de Cobrança, constante  do Anexo VII, documento integrante deste Código. 
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                           Seção III 

 

                  Do Pagamento 

 

Artigo 98.  A cobrança da taxa de serviços administrativos será feita por meio de guia, 

conhecimento ou autenticação do requerimento, antes de protocolado o documento, lavrado o ato 

ou registrado o contrato, conforme o caso. 

 

 Artigo 99. O órgão de protocolo não poderá aceitar qualquer documento, sem o 

comprovante do pagamento da taxa de serviços administrativos, quando cabível. 

 

  § 1º - O indeferimento do pedido, a formulação de novas exigências ou a desistência do 

peticionário, não dão origem à restituição da taxa. 

 

   § 2º- O disposto no parágrafo anterior aplica-se quando couber, aos casos de autorização, 

permissão e concessão, bem como, a celebração, renovação e transferência de contratos. 

  

 

    CAPÍTULO  IV 

 

              DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, 

              INSTALAÇAO  E FUNCIONAMENTO 

 

 

     Seção I 

 

   Do Fato Gerador e da Incidência 

           

     Artigo 100. A  Taxa de Fiscalização de Localização,  Instalação e  Funcionamento,   fundada 

no  poder de polícia do  Município,  concernente ao  ordenamento das  atividades  urbanas,   tem 

como fato gerador a  fiscalização exercida sobre a localização  e a instalação de estabelecimentos 

comerciais,   industriais e prestadores de serviços,  bem como sobre o seu funcionamento em 

observância à legislação do uso e ocupação  do  solo  urbano e às normas municipais de posturas 

relativas à ordem pública.  

 

     Artigo 101. O fato gerador da taxa considera-se  ocorrido:  
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   I -  na  data  de  início da atividade,  relativamente ao primeiro ano de exercício;  

          

 II -  no  dia primeiro de janeiro de cada exercício,  nos anos subseqüentes;  

 III - na data de alteração da razão social e/ou do endereço e/ou da atividade,  em qualquer 

exercício.  

  

     Artigo 102. A  taxa  não incide sobre as pessoas físicas não estabelecidas.  

 

         Parágrafo Único. Consideram-se não estabelecidas as pessoas físicas  que  exerçam  suas 

atividades em suas próprias  residências,  desde que não abertas ao público em  geral,   bem  como 

aqueles que  prestam serviços no  estabelecimento  ou  residência dos respectivos tomadores.  

 

 

        Seção  II 

 

    Do  Sujeito Passivo 

  

     Artigo 103. O  sujeito  passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica sujeita  à  fiscalização 

municipal em razão da localização,  instalação  e  funcionamento de estabelecimentos comerciais,  

industriais e prestadores de serviços.  

 

 

       Seção III 

 

   Da Solidariedade Tributária 

  

     Artigo 104. São  solidariamente  responsáveis pelo pagamento da taxa,  o proprietário e 

o  responsável  pela  locação  do imóvel onde estejam instalados ou montados equipamentos 

ou  utensílios usados na  exploração de serviços de diversões públicas,  e o locador desses 

equipamentos.  

  

 

                     Seção  IV 
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   Da  Base de Cálculo 

  

     Artigo 105. A  base de cálculo da taxa é a prevista na Tabela do Anexo VIII , deste CódIgo:  

 

 

     Seção V 

 

   Do Lançamento e do Recolhimento 

  

     Artigo 106.  A taxa será devida integral  e  anualmente, independentemente da data de abertura 

do estabelecimento,  transferência do local ou qualquer alteração contratual  ou estatutária.  

 

         Artigo 107. Sendo anual o período de incidência,  o  lançamento da taxa ocorrerá:  

          

  I -  no  ato da inscrição,  relativamente ao primeiro ano de exercício;  

 II -  no mês de janeiro,  com vencimento no dia 10 (dez)  de março,  nos anos 

subseqüentes; 

          

 III -  no ato da alteração da razão social e/ou do endereço e/ou da atividade,  em qualquer 

exercício.  

 

 

     CAPÍTULO V 

 

     DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

 

     Seção I 

 

   Do Fato Gerador e da Incidência 

            

     Artigo 108. A Taxa de Fiscalização Sanitária,  fundada no poder de polícia do Município,  

concernente ao controle  da  saúde pública e  do bem-estar da população,  tem  como  fato 

gerador  a fiscalização por  ele exercida sobre os locais e instalações onde são fabricados,  

produzidos,  manipulados,  acondicionados,  conservados,  depositados,   armazenados,  
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transportados,   distribuídos, vendidos ou consumidos alimentos,   bem  como o exercício  de 

outras atividades pertinentes à  higiene  pública,   em  observância às normas municipais sanitárias.  

  

Artigo 109. O fato gerador da taxa considera-se  ocorrido:  

       I -  na  data  de  início da atividade,  relativamente ao primeiro ano de exercício;  

  

II - no  dia  primeiro  de janeiro de cada exercício,  nos anos subseqüentes;  

          

 III -  na data de alteração do endereço e/ou,  quando for o caso,  da atividade,  em qualquer 

exercício.  

 

 

      Seção  II 

 

   Do  Sujeito Passivo 

 

     Artigo 110. O  sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica sujeita  à  fiscalização 

municipal em razão da atividade exercida estar relacionada com alimentos,  saúde  e  higiene 

pública e às normas sanitárias.  

  

  

     Seção III 

 

   Da Solidariedade Tributária 

  

     Artigo 111. São  solidariamente  responsáveis pelo pagamento da taxa,  o promotor de feiras,  

exposições e  congêneres,   o proprietário,  o  locador ou o cedente de espaço  em  bem  imóvel,  

com relação às barracas,  aos veículos,  aos "traillers",    aos  "stands" ou assemelhados que 

comercializem gêneros alimentícios.  

 

       Seção  IV 

 

   Da  Base de Cálculo 
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     Artigo 112. A  base  de  cálculo da taxa será determinada em função da natureza da atividade 

e do faturamento anual, de acordo com Tabela para Cobrança da Taxa de Fiscalização Sanitária,  

Anexo IX,  deste Código.  

          

     Artigo 113. Enquadrando-se  o  contribuinte  em mais  de uma das atividades especificadas,  

será utilizada,  para efeito  de cálculo da taxa,  aquela que conduzir ao maior valor.  

   Parágrafo Único.  não  havendo especificação precisa  da atividade,  a  taxa  será calculada 

pelo código que contiver maior identidade de características com o ramo considerado.  

 

      Seção V 

 

   Do Lançamento e do Recolhimento 

  

     Artigo 114. A Taxa será devida  integral  e  anualmente, independentemente da data de 

abertura do estabelecimento,  transferência do local ou qualquer alteração contratual  ou 

estatutária.  

  

     Artigo 115. Sendo anual o período de incidência,  o  lançamento da taxa ocorrerá:  

          

 I -  no  ato da inscrição,  relativamente ao primeiro ano de exercício;  

          

 II - no mês de janeiro,  com vencimento no  dia 10 (dez) de Abril,  nos anos subseqüentes;  

          

 III - no ato da alteração do endereço e/ou,  quando for o caso da atividade,  em qualquer 

exercício.  

 

 

 

CAPITULO  VI 

 

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS E PUBLICIDADE EM 

GERAL 

 

     Seção I 
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   Do Fato gerador e da Incidência 

           

 Artigo 116. A  Taxa  de  Fiscalização de Anúncio e Publicidade,  fundada no poder de  

polícia  do Município,  concernente  à  utilização de seus bens públicos  de uso comum,  à estética 

urbana,  tem  como fato gerador a  fiscalização por ele exercida sobre a  utilização e a exploração 

de  anúncio propaganda,  em observância às  normas municipais de posturas relativas ao controle 

do espaço visual urbano. 

  

     Artigo 117. O fato gerador da taxa considera-se  ocorrido:  

 I -  na  data de instalação do anúncio,  relativamente ao primeiro ano de veiculação;  

          

 II - no dia primeiro de janeiro de cada  exercício;  

          

 III -  na  data  de alteração do tipo de veículo e/ou do local da  instalação e/ou da natureza 

e da modalidade da mensagem transmitida. 

  

     Artigo 118. A  taxa  não incide sobre os anúncios,  desde que sem qualquer legenda,  dístico 

ou desenho de valor  publicitário:  

          

 I - destinados a fins patrióticos e à propaganda de partidos políticos  ou  de seus 

candidatos,  na forma prevista na legislação  eleitoral;  

          

 II - no interior de estabelecimentos,  divulgando artigos ou serviços neles negociados ou 

explorados;  

          

 III - em emblemas de entidades públicas,  cartórios,   tabeliães,  ordens e cultos religiosos,  

irmandades,  asilos,   orfanatos,  entidades sindicais,  ordens ou associações  profissionais  e 

representações diplomáticas,  quando colocados nas respectivas sedes ou dependências;  

          

 IV -  em  emblemas de hospitais,   sociedades  cooperativas,  beneficentes,  culturais,   

esportivas e entidades  declaradas de utilidade pública,   quando  colocados nas respectivas sedes 

ou dependências;  

 

      V - colocados em estabelecimentos de instrução,  quando a mensagem fizer referência,  

exclusivamente,  ao ensino ministrado;  

          

 VI -  e,  as  placas ou letreiros que contiverem apenas a denominação do prédio;  
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 VII - que indiquem uso,  lotação,  capacidade ou quaisquer avisos técnicos elucidativos 

do emprego ou finalidade da coisa;  

          

 VIII -  e,  as placas ou letreiros destinados,  exclusivamente,  à orientação do público;  

          

 IX -  que  recomendem cautela ou indiquem perigo e sejam destinados,  exclusivamente,  

à orientação do público;  

          

 X -  e,  às placas indicativas de oferta de emprego,  afixadas no estabelecimento do 

empregador;  

          

 XI -  e,   às placas de profissionais liberais,  autônomos ou assemelhados,   quando  

colocadas nas respectivas residências e locais de  trabalho e contiverem,  tão-somente,  o nome e 

a profissão;  

          

 XII -  de  locação ou venda de imóveis,  quando colocados no respectivo imóvel,  pelo 

proprietário;  

          

 XIII -  e  painel  ou tabuleta afixada por  determinação legal,  no local da obra de 

construção civil,  durante o período de sua execução,   desde que  contenha,   tão-

somente,   as  indicações exigidas e as dimensões recomendadas pela legislação própria;  

          

 XIV -  de afixação obrigatória decorrentes de disposição legal ou regulamentar;  

  

 

     Seção    II 

 

   Do  Sujeito Passivo 

           

     Artigo 119. O  sujeito  passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica sujeita à fiscalização 

municipal em razão da  propriedade do veículo de divulgação.  

 

 

     Seção III 
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   Da Solidariedade Tributária 

  

     Artigo 120. São  solidariamente  responsáveis pelo pagamento da taxa:  

          

 I -  aquele a quem o anúncio aproveitar,  quanto ao anunciante ou ao objeto anunciado;  

          

 II - o proprietário,  o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel ou móvel,  inclusive 

veículos.  

 

     Seção  IV 

 

   Da  Base de Cálculo 

 

           

     Artigo 121. A  base  de  cálculo da taxa será determinada em função da  natureza  e da 

modalidade da mensagem transmitida e da área do veículo de divulgação, de acordo com Tabela 

do anexo  X,   peça integrante deste Código.  

 

          

     Seção  V 

 

   Do lançamento e do Recolhimento 

           

     Artigo 122. A  taxa será devida integral  e  anualmente, independentemente da  data  de  

instalação,  transferência de  local ou qualquer alteração  no tipo e na característica do veículo de 

divulgação e na natureza e na modalidade da mensagem  transmitida.  

  

     Artigo 123. Sendo  anual o período de incidência,  lançamento da taxa ocorrerá:  

          

 I -  no  ato  da  inscrição do anúncio,  relativamente ao primeiro ano de exercício;  

          

 II- no  mês de Janeiro,  com vencimento no dia 10  (dez) de Maio,  nos anos subseqüentes; 
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 III - no ato da alteração do endereço e/ou,  quando for o caso,  da atividade,  em qualquer 

exercício.  

 

 

 

     CAPÍTULO VII 

 

DA  TAXA DE LICENÇA PARA A OCUPAÇÃO DE  ÁREAS   

  EM TERRENOS OU VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

 

     Seção I 

 

   Do Fato Gerador e da Incidência 

 

     Artigo 124. A Taxa de Licença para a ocupação de Áreas em Terrenos ou Vias ou  

Logradouros Públicos, fundada no poder de polícia do Município,  concernente à  tranqüilidade e 

bem-estar  da  população,  tem como fato gerador a fiscalização por ele  exercida  sobre a ocupação 

de vias e logradouros públicos, no que respeita ao trânsito público ,  em observância às normas 

municipais de posturas relativas à disciplina do uso do solo urbano.  

 

      Artigo 125. O fato gerador da taxa considera-se ocorrido com a ocupação  de terrenos ou 

vias e logradouros públicos.  

 

 

     Seção  II 

 

   Do  Sujeito Passivo 

  

     Artigo 126. O  sujeito  passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica,  proprietária,   titular do 

domínio  útil  ou  possuidora,  a qualquer título de bem móvel ou imóvel,   de móvel, objeto ou 

qualquer outro elemento   sujeito à fiscalização municipal em razão da sua ocupação em vias e 

logradouros públicos.  

 

 

     Seção III 
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   Da Solidariedade Tributária 

  

     Artigo 127. São  solidariamente  responsáveis pelo pagamento da taxa as  pessoas físicas ou 

jurídicas responsáveis pela elaboração e construção dos móveis, objeto e quaisquer outros 

elementos que ocupem as vias e logradouros púbicos.  

  

    Seção  IV 

 

   Da  Base de Cálculo 

  

     Artigo 128. A  base  de  cálculo da taxa será determinada  em função da natureza da atividade, 

do móvel, do objeto ou do elemento , utilizando-se a Tabela do Anexo  XI, deste Código:  

          

 Artigo 129. Enquadrando-se o contribuinte em mais de uma das especificações,  será  

utilizada,   para efeito de  cálculo  da taxa,  aquela que conduzir ao maior valor.  

 

 

  

     Seção V 

 

   Do Lançamento e do Recolhimento 

  

     Artigo 130. A  taxa será devida por  dia,   mês  ou  ano, conforme modalidade de licenciamento 

solicitada pelo sujeito passivo ou constatação fiscal.  

 

      Artigo 131. Sendo diária, mensal ou anual o  período  de incidência, o lançamento da 

taxa ocorrerá:  

 I - no ato da solicitação,  quando requerido pelo sujeito passivo.  

 

 II - no ato da comunicação,  quando constatado pela  fiscalização.  
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CAPÍTULO   VIII 

 

 

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO 

             

 

 

                            Seção I 

 

                    Da  Incidência 

 

 

Artigo 132.  A taxa de Licença para Funcionamento em Horário Extraordinário tem, por 

fato gerador, a concessão, a estabelecimento comerciais, de autorização para funcionarem fora 

dos horários normais de abertura e fechamento. 

 

Parágrafo Único - Obrigam-se ao pagaremto da Taxa quem solicitar autorização para  

funcionamento em Horário Extraordinário, desde que deferida a solicitação. 

 

                            Seção II 

 

                    Do   Cálculo 

 

Artigo 133. O valor da Taxa de Funcionamento em Horário Extraordinário, obedece a 

Tabela   descrita no Anexo XII, deste Código. 

 

            

                   Seção III 

 

                  Das  Isenções 

 

 

Artigo 134.  São isentos da Taxa de Licença para Funcionamento em Horário 
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Extraordinário, as farmácias, padarias, confeitarias, bares, restaurantes, revendedores de jornais e 

revistas e postos de abastecimento de combustível, na forma e condições previstas na legislação 

municipal pertinente. 

 

 

 

 

     CAPITULO   IX 

 

      

     DA  TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

E CONGÊNERES 

 

 

     Seção I 

 

   Do Fato Gerador e da Incidência 

  

           Artigo 135. A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos e Congêneres tem como fato  gerador 

a utilização efetiva ou potencial dos serviços  de  coleta de resíduos sólidos e demais materiais,  

prestados pelo Município,  diretamente ou através de concessionários.  

 

          Artigo 136. O fato gerador da taxa considera-se  ocorrido,  no dia primeiro de janeiro de 

cada exercício,  com  o  serviço de coleta de resíduos sólidos prestado ao 

contribuinte  ou  colocado  à  sua disposição.  

 

 

 

      Seção  II 

 

   Do  Sujeito Passivo 

  

          Artigo 137. O sujeito passivo da taxa é o  proprietário, o titular do domínio útil ou o 

possuidor, a qualquer  título,   do imóvel,  edificado ou não,  localizado  em logradouro beneficiado 

pelo serviço de coleta de resíduos sólidos.  

 



65 

 

     Seção III 

 

   Da  Base de Cálculo 

 

  

          Artigo 138. A base de cálculo da taxa é calculada em função da freqüência do serviço 

prestado e da modalidade de utilização do imóvel, conforme a determinação de valores  abaixo: 

 

  1. Imóveis residenciais: 0,10%  da UFRM multiplicada pela  metragem da testada 

do terreno; 

 

  2. Imóveis comerciais, industriais e de prestação de serviços: 0,20%  da UFRM 

multiplicada pela  metragem da testada do terreno; 

 

 § 1º - Tratando-se de imóvel com mais de uma testada, considerar-se-ão para efeito de 

cálculo, somente as testadas dotadas do serviço. 

 

 § 2º - Quando no mesmo terreno houver mais de uma unidade autônoma edificada, será 

calculada a testada ideal conforme determinação ou regulamento. 

 

 

  

          

     Seção  IV 

 

   Do Lançamento e do Recolhimento 

 

 

         Artigo 139. A taxa será devida integral e anualmente, podendo, a critério do Executivo 

Municipal, ser fracionada. 

  

       Artigo140. Sendo anual o período de incidência,  o  lançamento da taxa ocorrerá 

juntamente com o do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana,  levando-se em 

conta a  situação fática do imóvel existente à época da ocorrência  do fato gerador.  
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§ 1º.  Fica o Poder Executivo autorizado firmar convênios com as Concessionárias  de 

Serviço Público para a efetivação da cobrança parcelada, prevista no Artigo 139,  visando a 

redução da inadimplência. 

 

§ 2º.  Fica o Poder Executivo autorizado a tercerizar o serviço de coleta de resíduos 

sólidos, através de processo licitatório, no intuito de otimizar a efetivação deste serviço. 

 

 

 

 

 

     CAPÍTULO  X 

 

DA  TAXA  PELA APREENSÃO, GUARDA E 

ABATE DE ANIMAIS 

 

 

 

Seção I 

 

   Do Fato Gerador e da Incidência 

  

 

 

          Artigo 141. A Taxa tem como fato  gerador a utilização efetiva ou potencial dos 

serviços  de  apreensão, guarda e abate de animais, serviços prestados pelo Município,  

diretamente ou através de concessionários.  

  

          Artigo 142. O fato gerador da taxa considera-se  ocorrido,  quando o  serviço apreensão, 

guarda ou abate de algum animal for  prestado ao contribuinte.  
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Seção  II 

 

   Do  Sujeito Passivo 

  

          Artigo 143. O sujeito passivo da taxa é o  proprietário  do animal ao qual a Prefeitura 

prestou algum dos serviços citados no artigo anterior. 

 

 

 

     Seção III 

 

   Da  Base de Cálculo 

  

          Artigo 144. A base de cálculo da taxa, obedecera os valores especificados na Tabela  do 

Anexo XIV, deste Código.  

 

 

 

      Seção  IV 

 

   Do Lançamento e do Recolhimento 

 

         Artigo 145. A taxa será devida integral, quando da emissão da Guia de Recolhimento, ou 

aviso para pagamento. 

 

 

     CAPÍTULO  XI 

 

 

DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS 
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Seção  I 

 

 

Do Fato Gerador e da Incidência 

 

 

    Artigo 146. A taxa de serviços diversos é devida pela execução, por parte dos órgãos 

próprios da municipalidade, dos seguintes serviços: 

 I    - Aferição de pesos e medidas; 

 II   - Depósito e liberação de bens, animais e mercadorias apreendidas; 

 III  - Demarcação, vistorias, alinhamento, nivelamento de imóveis e numeração de  

     prédios; 

 IV  - Cemitério; 

 V   - De Consumo de Água; 

 VI – Equipamentos  das patrulhas rodoviária e agrícola; 

 VII – Outros serviços. 

 

 § 1 - A taxa a que se refere este artigo é devida: 

 a   - Na hipótese do inciso I deste artigo, pela pessoa física ou jurídica que no exercício 

de atividade comercial, utiliza, com freqüência, instrumentos de medidas de qualquer natureza; 

 b  - Na hipótese do inciso II deste artigo pelo  proprietário,  possuidor  a  qualquer título 

ou a qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que requeira, promova, ou tenha interesse da 

liberação dos bens, animais ou mercadorias apreendidas; 

 c  - Na hipótese do inciso III deste artigo, pelos proprietários do domínio útil ou 

possuidores, a qualquer título, dos imóveis demarcados, alinhados, nivelados e numerados. 

 d - Na hipótese do inciso IV deste artigo, pelo ato da prestação de serviços relacionados 

com cemitérios, segundo as condições e formas previstas em regulamento e de acordo com as 

Tabelas integrantes deste Código. 

 e – Na hipótese do inciso V deste artigo, pela prestação de serviços relacionados ao 

tratamento e distribuição de água  em localidades que não possuam os serviços da CASAN – Cia 

Catarinense de Águas e Saneamento S. A .   

 f  - Na hipótese do inciso VI deste artigo, por terceiros, que requererem serviços 

particulares  para serem efetuados com máquinas, equipamentos e veículos do Município, os quais 

serem remunerados de acordo com os valores do item sete do anexo XV. Os equipamentos, 

veículos e máquinas, somente serão cedidos se estiverem ociosos, e assim mesmo, obedecendo o 

cronograma de trabalhos da Secretaria de Obras e Viação.   
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Seção II 

 

Do Cálculo 

 

 Artigo 147. A Taxa de Serviços Diversos serão calculada mediante a aplicação sobre o 

valor da Unidade Fiscal Municipal, dos percentuais e valores relacionados na Tabela do Anexo 

XV e  XVI que integram  este Código. 

 Parágrafo Único -  O  pagamento   da   Taxa   prevista  no artigo  146,    não exclui o 

pagamento   dos  demais   tributos   e   penalidades  pecuniárias,  a  que  estiver sujeito o  

contribuinte. 

 

 

Seção III 

 

Do Pagamento 

 

 Artigo 148. A taxa de serviços diversos será paga  mediante guia, conhecimento ou 

autenticação mecânica, anteriormente à execução do serviço. 

 

 

 

 

     TÍTULO III 

 

     CONTRIBUIÇÕES 

 

 

 

     CAPÍTULO  I 

      

     CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
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Seção I 

 

   Das Disposições Gerais 

      

     Artigo 149. A contribuição de melhoria será cobrada pelo Município,  para fazer face ao custo 

das obras públicas de que decorra valorização imobiliária,  tendo como limite total a  despesa 

realizada.  

 

Seção II 

 

   Do Fato Gerador e da Incidência 

 

  Artigo 150. Será devida a Contribuição de  Melhoria,   no caso de valorização de imóveis 

de propriedade privada,  em virtude de qualquer das seguintes obras públicas:  

 I - abertura, nivelamento, alargamento,  pavimentação,  iluminação,  arborização,  esgoto 

pluviais e outros  melhoramentos  de  praças  e vias públicas;  

 

     II - construção e ampliação de parques,  campos  de  desportos,  pontes,  túneis e viadutos;  

          

 III - construção ou ampliação de  sistemas  de  trânsito rápido,  inclusive todas as 

obras  e  edificações  necessárias  ao funcionamento do sistema;  

          

 IV - serviços e obras de abastecimento de água  potável, esgotos,  instalação de redes 

elétricas  e  telefônicas  e  outras instalações de comodidade pública,  quando realizados com a 

participação do  município;  

          

 V - proteção contra inundações e erosão,   retificação  e regularização de cursos d'água e 

irrigação,  saneamento e drenagem em geral;  

          

 VI - aterros e realizações de  embelezamento  em  geral, inclusive desapropriação em 

desenvolvimento de plano  de  aspecto paisagístico. 

 

 VII – serviços gerais de urbanização; 

 

 VIII - infraestrutura  turística; 
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 IX - construção de aeródromos e aeroportos; 

 

     X – quaisquer outras obras publicas de que também decorra valorização imobiliária.      

  

     Artigo 151. A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do 

imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas.  

 

 Parágrafo Único. Considera-se ocorrido o fato gerador na data da publicação do 

Demonstrativo de Custo da obra de  melhoramento,  executada na sua totalidade ou em 

parte  suficiente  para beneficiar determinados imóveis. 

 

 

     Seção  III 

 

   Do  Sujeito Passivo 

  

     Artigo 152. Contribuinte do tributo é o proprietário  do imóvel,  o titular do seu domínio útil,  

o possuidor a qualquer título,  de imóvel valorizado em razão de obra pública,  ao tempo  do 

lançamento.  

          

 § 1º. A  responsabilidade  pelo   pagamento  do  tributo transmite-se aos adquirentes do 

imóvel ou aos sucessores a  qualquer título.  

 

         § 2º. Responderá pelo pagamento o incorporador ou o  organizador de loteamento não-

edificado ou em fase de venda,   ainda que parcialmente edificado,  que vier a ser valorizado em 

razão da execução de obra pública.  

 

         § 3º. Os bens indivisos são considerados como pertencentes a um só proprietário e aquele 

que for lançado terá direito de exigir dos condôminos as parcelas que lhes couberem.  

         

         § 4º. No caso de enfiteuse,  responde  pela  contribuição de Melhoria o enfiteuta.  

   

 

 

     Seção IV 
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   Da  Base de Cálculo 

  

     Artigo 153. A cobrança da Contribuição de Melhoria  terá como limite o custo das obras,  

computadas as despesas de estudos, projetos,  fiscalização,  desapropriações,  

administração,   execução e financiamento,  inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe em 

financiamento ou empréstimos e terá a sua expressão  monetária atualizada na época do 

lançamento mediante  aplicação  de  coeficientes de correção monetária.  

          

 § 1º. Serão incluídos,   nos  orçamentos  de  custos  das obras,  todos os investimentos 

necessários para que os  benefícios delas concorrentes sejam integralmente 

alcançados  pelos  imóveis situados nas respectivas zonas de influência.  

 

      § 2º. A percentagem do custo real a ser cobrada mediante Contribuição de Melhoria será 

fixada tendo em vista a natureza da obra,  os benefícios para os 

usuários,   as  atividades  econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da região.  

  

     Artigo 154. A determinação da Contribuição  de  Melhoria far-se-á rateando,  

proporcionalmente,  o custo  parcial  ou  total das obras,  entre todos os imóveis incluídos nas 

respectivas zonas de influência e levará em conta a situação do imóvel,  sua  testada,  área,  

finalidade de exploração econômica e outros elementos a serem considerados,  isolada ou 

conjuntamente.  

 

         Parágrafo Único. A Municipalidade responderá pelas  quotas relativas aos imóveis sobre os 

quais não haja a incidência da Contribuição de Melhoria. 

 

  

     Seção  V 

 

   Do Lançamento 

 

 Artigo 155. Verificada a ocorrência do fato  gerador,   a Secretaria municipal de Finanças 

procederá ao lançamento,  escriturando,  em registro próprio,  o débito da Contribuição de 

Melhoria correspondente a cada imóvel,  notificando o contribuinte diretamente ou por edital,  do:  

 

 I - valor da Contribuição de Melhoria lançada; 

          

 II - prazo para o seu pagamento,  suas prestações e vencimentos;  
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 III - prazo para impugnação,  não inferior a 30  (trinta) dias;  

  

 IV - local do pagamento. 

      

 Parágrafo Único. O ato da autoridade  que  determinar  o lançamento poderá fixar 

desconto para o pagamento à vista,  ou  em prazos menores do que o lançado.  

  

     Artigo 156. O contribuinte  poderá  reclamar,   ao  órgão lançador,  contra:  

          

 I - o erro na localização e dimensões do imóvel; 

          

 II - o cálculo dos índices atribuídos; 

          

 III - o valor da contribuição; 

          

 IV - o número de prestações. 

 

     § 1º. A reclamação,  dirigida à Procuradoria Geral do Município,  mencionará,  

obrigatoriamente,  a situação ou o  "quantum" que o reclamante reputar justo,  assim como os 

elementos para  sua aferição.  

          

 § 2º. A Procuradoria Geral do Município proferirá a  decisão no prazo de 30 (trinta) dias,  

contados da data  do  recebimento da reclamação.  

         

  § 3º. Julgada procedente a  reclamação,   a  diferença  a maior,  recolhida na pendência 

da decisão,   será  aproveitada  nos pagamentos seguintes ou restituída ao contribuinte,  se for 

o  caso.  

 

  § 4º. Verificada a hipótese do parágrafo anterior,  a diferença a ser aproveitada ou 

restituída será corrigida monetariamente.  

 

 

     Seção VI 

 

   Da Cobrança 
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     Artigo 157. Para cobrança da Contribuição de Melhoria,  o Departamento de Finanças deverá:  

          

 I - publicar,  previamente,  edital  contendo,   entre  outros,  os seguintes elementos: 

 

            a)     delimitação das áreas,  direta ou indiretamente,  beneficiadas e a relação dos 

                     imóveis nelas compreendidos;  

 

b) memorial descritivo do projeto; 

 

c) orçamento total ou parcial das obras; 

 

d) determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição,  com 

o correspondente plano  de  rateio entre os imóveis beneficiados. 

 

  

  II - fixar o prazo,  não inferior a 30 (trinta) dias para impugnação,  pelos interessados,  de 

qualquer dos elementos referidos no inciso anterior,  cabendo ao impugnante o ônus da prova.  

 

 § 1º. A impugnação será dirigida à Procuradoria Geral do Município,  através de petição 

fundamentada,  que  servirá  para  o início do processo administrativo fiscal.  

          

 § 2º. A Procuradoria Geral do Município proferirá  decisão no prazo de 30 (trinta) dias,  

contados da data de  interposição do recurso,  concluindo,  com simplicidade e clareza,  pela 

procedência ou não do objeto da impugnação,  definindo  expressamente os seus efeitos.  

 

 

 

     Seção  VII 

 

   Do Recolhimento 

 

     Artigo 158. A Contribuição de Melhoria  será  arrecadada em parcelas anuais,  de tal forma 

que nenhuma exceda  a  3%  (três por cento) do valor venal do imóvel,  apurado para efeito 

de  cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial  Urbana no exercício da cobrança 

de cada uma dessas parcelas,  desprezados os descontos eventualmente concedidos sobre esse 

valor em  legislação específica.  
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 § 1º. Cada parcela anual será dividida em até 12  (doze) prestações mensais,  iguais e 

consecutivas,  observado o valor mínimo,  por prestação,  de R$ 10,00 (dez reais). 

        

 § 2º. As prestações da Contribuição  de  Melhoria  serão corrigidas monetariamente,  de 

acordo com os coeficientes  aplicáveis na correção dos débitos fiscais. 

  

§ 3º. O executivo regulamentará as formas de cauções e garantias, no caso de pagamento 

fracionado. 

 

     Artigo 159. É lícito ao contribuinte liquidar a  Contribuição de Melhoria com títulos da dívida 

pública municipal,  emitidos especialmente para o financiamento da obra. 

Parágrafo Único. Na hipótese deste artigo,  o  pagamento será feito pelo valor nominal do 

título,  se o  preço  do  mercado for inferior.  

  

     Artigo 160. Caberá ao Município,  através da Secretaria de Finanças,  lançar e arrecadar a 

Contribuição  de  Melhoria,   no caso de serviço público concedido.  

 

 

 

 

     Seção  VIII 

 

   Das Disposições Finais 

 

     Artigo 161. Fica o Prefeito expressamente autorizado  a, em nome do município,  firmar 

convênio com a União e o Estado para efetuar o lançamento e a arrecadação da Contribuição 

de  Melhoria devida por obra pública,  federal ou estadual,  cabendo ao  município percentagem 

na receita arrecadada.  

          Parágrafo Único. Ao órgão delegante caberá a fixação dos índices e critérios para o 

lançamento.  

 

      Artigo 162. Os requerimentos de impugnação,  como  também quaisquer recursos 

administrativos,  não  suspendem  o  início  ou prosseguimento das obras e nem terão efeito de 

obstar à administração a prática dos atos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição 

de Melhoria.  
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Artigo 163.  Aos    requerimentos    de    impugnação   julgados,     procedentes    ou  

improcedentes,  pela Procuradoria Geral do Município,  caberá recurso,  de ofício ou voluntário,  

ao Conselho Municipal de Contribuintes,  no prazo de 10 (dez) dias a contar da  data da ciência 

da decisão pelo reclamante.  

  

 

          

     CAPÍTULO  II 

      

   CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO  

     PÚBLICA 

 

 

     Seção I 

 

   Do Fato Gerador e da Incidência 

  

     Artigo 164. A Contribuição de Manutenção da Iluminação Pública tem  como  fato gerador a 

utilização efetiva ou potencial dos serviços de  iluminação pública,  prestados pelo Município,  

diretamente  ou através de concessionários. 

  

     Artigo 165. O fato gerador da contribuição considera-se ocorrido,  no dia primeiro de janeiro 

de cada exercício,  com  o  serviço de iluminação pública prestado ao contribuinte ou colocado à 

sua disposição.  

 

 

     Seção II 

 

   Do Sujeito Passivo 

 

     Artigo 166. O sujeito passivo da contribuição é o  proprietário, o titular do domínio útil ou o 

possuidor,  a qualquer  título,   do imóvel,  edificado ou não,  localizado  em logradouro 

beneficiado pelo serviço de iluminação pública.  

      Seção III 
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   Da  Base de Cálculo 

  

      Artigo 167. A cobrança da contribuição relativa aos imóveis edificados efetuar-se-á 

mensalmente, e terá como base de cálculo o valor de Unidade Fiscal Municipal, vigente para o 

município, e será calculada mensalmente nas contas de energia elétrica até o limite dos 

percentuais da tabela  constante do Anexo XIII, deste Código. 

 

 § 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com as Centrais Elétricas do 

Estado de Santa Catarina - CELESC, no caso de privatização a sua sucessora, que 

operacionalizará a cobrança prevista neste artigo, juntamente com as contas de consumo de 

energia elétrica, em nome da Prefeitura do Município de Anita Garibaldi. 

 

 § 2 - O Superávit eventual, levantado em balanço da contabilidade da contribuição, deverá 

ser aplicado pela CELESC em serviços relacionados com a iluminação pública, preferencialmente 

nas ruas ainda não beneficiadas, de acordo com o programa a ser elaborado pela Prefeitura 

Municipal. 

 

                            Seção IV 

 

                 Do Lançamento e do Recolhimento 

 

     Artigo 168. A contribuição será devida integral e anualmente. 

  

     Artigo 169. Sendo anual o período de incidência,  o  lançamento da contribuição ocorrerá 

mensalmente, na data do vencimento da fatura de consumo de energia elétrica.  

 

 

 

TÍTULO  IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS  

AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 

 

 

CAPITULO  I 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Seção I 

 

    Dos Preços Públicos 

 

 

Artigo 170. Para quaisquer outros serviços cuja natureza não comporte a cobrança de 

taxas,  serão estabelecidos, pelo Executivo Municipal, Preços Públicos, não submetidos à 

disciplina jurídica dos tributos. 

 

Seção II 

 

Da Imunidade 

 

Artigo 171. A imunidade tributária exclui o pagamento dos impostos, mas não das taxas. 

 

Seção III 

 

Das isenções 

 

Artigo 172. O Executivo Municipal estabelecerá, no Regulamento a ser baixado por 

Decreto, a documentação necessária para acompanhar o pedido de isenção. 

 

Artigo 173. Fica o Executivo Municipal, autorizado a estabelecer no Regulamento, 

normas sobre a vigência e a exclusão do beneficio de isenções  fiscais. 

 

Artigo 174. A Lei Municipal poderá dispor sobre a concessão de estímulos fiscais à 

instalação de indústrias e complexos turísticos  no Município. 

 

Artigo 175. Verificadas a qualquer tempo, a inobservância das formalidades exigidas 

para a concessão, ou o desaparecimento das condições que a motivaram, será a isenção 

obrigatoriamente cancelada. 
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Seção IV 

 

De Débitos lançados 

 

Artigo 176. Serão cancelados mediante despacho do Prefeito, os débitos fiscais: 

I - legalmente prescritos; 

II - de contribuintes que hajam falecido sem deixar bens que exprimam valor. 

Parágrafo Único - O cancelamento será determinado de ofício ou a requerimento da 

pessoa interessada, desde que fiquem provadas a morte do devedor e a inexistência de bens, 

ouvidos os Órgãos Fazendários e Jurídicos da Prefeitura. 

 

Artigo 177. Ressalvados os casos de autorização legislativa, não se efetuará o 

recebimento de débitos fiscais inscritos na Dívida Ativa com  dispensa de multa, dos juros de 

mora e da correção monetária. 

Parágrafo Único - Verificada, a qualquer tempo, a inobservância do disposto neste Artigo, 

é o funcionário responsável obrigado, além da pena disciplinar a que estiver sujeito, a recolher 

aos Cofres do Município, o valor da multa, dos juros de mora e da correção monetária que houver 

dispensado. 

 

Artigo 178. O disposto no Artigo anterior se aplica, também, ao servidor que reduzir 

graciosa, ilegal ou irregularmente, o montante de qualquer débito fiscal inscrito na Dívida Ativa 

com ou sem autorização superior 

 

Artigo 179. É solidariamente responsável com o servidor, quanto a reposição das quantias 

relativas à redução, à multa e aos juros de mora e a correção monetária mencionados nos dois 

Artigos anteriores, a Autoridade Superior que autorizar ou determinar aquelas concessões, salvo 

se o fizer em cumprimento de mandado judicial. 

 

Artigo 180. Encaminhada a certidão da Divida Ativa para cobrança executiva, cessará a 

competência do órgão fazendário para agir ou decidir quanto a ela, cumprindo-lhe entretanto, 

prestar as informações solicitadas pelo Órgão encarregado da execução e pelas autoridades 

judiciárias. 

 

 

Seção V 
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Da Terceirização e Concessões 

 

Artigo 181. O Prefeito pode, em benefício da coletividade e melhoria dos serviços 

públicos, terceiriza-los, através de processo formal. 

 

 

Seção  VI 

 

Do Recolhimento dos Tributos 

 

Artigo 182. Todo recolhimento de tributos deverá ser efetuado em órgão arrecadador da 

Prefeitura ou estabelecimento de crédito autorizado pela Prefeitura, sob pena de sua nulidade. 

 

 

Seção  VII 

 

Do Conselho Municipal de Contribuintes 

 

Artigo 183. O Prefeito Municipal, a qualquer tempo, poderá criar  através de Ato e 

Decreto, o Conselho Municipal de Contribuintes.  

 

 

Seção VIII 

 

Do Regulamento 

 

Artigo 184. O Prefeito Municipal, mediante Decreto, regulamentará a Legislação 

Tributária do Município, observados os princípios constitucionais e o disposto neste  Código. 

§ 1° - O Regulamento se dirige essencialmente dos serviços fiscais do 

Município. 

§ 2° - O Regulamento ditará as medidas necessárias ao fiel cumprimento da 

legislação tributária, estabelecendo as normas de organização e                   funcionamento da 

Administração Tributária que se fizerem necessárias ao cabal cumprimento da Lei. 

§ 3° - O Regulamento não poderá dispor sobre matéria que contrarie a Lei, não poderá 



81 

criar tributo; nem estabelecer ou alterar bases de cálculo ou alíquota; e nem estabelecer formas de 

extinção e obrigações. 

 

Artigo 185. Toda disposição regulamentar em matéria tributária será vinculada por 

Decreto.  

 

Artigo 186. A municipalidade dará publicidade à todas as Leis e Regulamentos em 

matéria tributária. 

 

Artigo 187. As certidões e fotocópias solicitadas pelos contribuintes serão fornecidas 

pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do servidor que acusar a 

ultrapassagem do prazo. 

 

Parágrafo Único - A expedição de certidão negativa não impede a cobrança de débito 

anterior, posteriormente apurado. 

 

 

Seção IX 

 

Da Restituição do Pagamento Indevido e Parcelamentos 

 

 

Artigo 188. Quem pagar tributo municipal ou acréscimo indevido, total ou parcialmente, 

tem direito a obter devolução. 

 

§ 1º - O interessado, dentro do prazo de 12 (doze) meses, dirigirá petição fundamentada 

ao Prefeito, o qual decidirá, no prazo de 60 (sessenta) dias, depois de ouvir os agentes fiscais 

competentes, e produzidas as provas e alegações necessárias ao pleno esclarecimento da questão. 

 

§ 2° - Constatada a cobrança Indevida, a autoridade fazendária providenciará a imediata 

devolução. 

 

Artigo 189. Os contribuintes que estiverem em débito de tributos e multas não poderão 

participar de licitações, celebrar contratos de qualquer natureza ou transacionar qualquer titulo 

com a administração municipal, e nem receber quantias ou créditos das mesmas. 

 

Artigo 190. A concessão de parcelamento de crédito tributário não autoriza a dispensa 
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dos acréscimos legais e da correção monetária incidentes até a data do parcelamento. 

 

Parágrafo Único - A correção monetária incide também sobre as prestações, sendo 

calculada no ato de pagamento de cada prestação. 

 

                   Livro Segundo 

                      

          

                             PARTE GERAL  

 

 

     TÍTULO   I 

 

 

DAS NORMAS GERAIS 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

     CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

 

 

Seção I 

 

   Do  Lançamento 

 

  

  Artigo 191. O lançamento do tributo independe: 

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos  

contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 

II - dos fatos efetivamente ocorridos; 
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Artigo 192. O contribuinte será notificado do lançamento do tributo no domicílio  

tributário na sua pessoa, na de seu familiar, representante ou preposto. 

§ 1º - Quando  o Município permitir que o contribuinte eleja domicílio tributário, 

fora de seu território, a notificação far-se-á por via postal registrada com aviso de recebimento. 

§ 2º - A  notificação   far-se-á   por  edital   na   impossibilidade   da   entrega   do  

aviso  respectivo ou na caso de recusa de recebimento. 

 

  Artigo 193. Será sempre de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da 

notificação ou do auto de infração, o prazo para pagamento e prazo máximo para impugnação do 

lançamento. 

 

  Artigo 194. A notificação de lançamento conterá: 

I - o endereço do imóvel tributado ou da atividade tributada; 

II - o nome do sujeito passivo e seu domicílio tributário; 

III - a denominação do tributo e o exercício a que se refere; 

IV - o valor do tributo,  sua alíquota e base de cálculo; 

V - o prazo de recolhimento; 

VI - o comprovante, para o órgão fiscal, de recebimento pelo contribuinte. 

  Artigo 195. Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, poderão ser 

efetuados lançamentos omitidos ou viciados por irregularidades ou erro de fato. 

 

  Artigo 196. Até o dia 10 (dez) de cada mês, os serventuários da justiça enviarão 

ao fisco municipal informação a respeito dos atos relativos a imóveis, praticados no mês anterior, 

tais como transcrições, inscrições e averbações.    

 

 

     Seção  II 

 

   Da  Compensação e da Transação 

 

 

          Artigo 197. O Prefeito poderá: 
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  I - autorizar a compensação de créditos líquidos e  certos,  vencidos ou vincendos,  

do sujeito passivo contra  a  Fazenda Pública Municipal ;  

          

  II - propor a celebração,  entre o Município e o  sujeito passivo,  mediante 

concessões mútuas,  de transação para a terminação do litígio e conseqüente extinção de 

créditos  tributários  e fiscais.  

 

Artigo 198. A transação será efetuada mediante a dação em pagamento pelo contribuinte, 

de bens móveis ou imóveis, livres e desembaraçadas de qualquer ônus tributário federal ou 

estadual, e de qualquer ônus previdenciário, em pagamento de débitos tributários municipais, 

desde que devidamente confessados ou apurados, inscritos ou não em dívida ativa. 

 

Artigo 199. Quando se tratar de bens imóveis, somente poderão ser objeto de transação 

os situados no território do Município e cujo valor tributário correspondente ao lançamento 

constante do Cadastro Imobiliário seja pelo menos igual ao do crédito a extinguir-se. 

 

§ 1° - Se da avaliação resultar valor superior   ao  débito,   a diferença será levada 

a crédito do contribuinte, para utilização no pagamento do , mesmo tributo até dois (2) exercícios 

subseqüentes àquele em que se efetuou a transação. 

 

§ 2° - Em nenhuma hipótese será admitida transação quando o imóvel tiver valor  

cadastrado superior a 5O% (cinqüenta por cento) do apurado ou confessado. 

 

Artigo 200. A transação que envolva bens móveis somente será admissível quando se 

tratar de equipamentos ou material em bom estado, do qual tenha a Administração necessidade. 

 

§ 1° - No  caso  deste  artigo,   a  transação  somente  se  efetuará  após  laudo de  

avaliação de comissão designada pelo Prefeito Municipal, no qual descreverão o Presidente da 

Câmara de Vereadores ou seu representante (Vereador) no qual descreverão os bens a serem 

dados em pagamento, com indicação da origem de sua aquisição pelo contribuinte e; se for o caso, 

ò ano de fabricação do equipamento, a marca e o seu estado. 

 

§2° - No  caso  de  os  bens  móveis  não  alcançarem  o  valor  do  saldo devedor, 

caberá ao devedor completar o pagamento em dinheiro, de uma só vez: ou em até seis parcelas 

mensais. 

 

Artigo 201. Os bens móveis ou Imóveis em inventário, desde que com autorização 

Judicial, poderão ser objeto da transação a que se refere esta Lei. 
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Artigo 202. A transação poderá efetuar-se inclusive quando os débitos tenham sido objeto 

de pagamento parcelado, autorizado legalmente, mas as parcelas deverão continuar a ser 

recolhidas pelo contribuinte até a decisão administrativa que autoriza a transação pelo mesmo 

requerida. 

 

Artigo 203. A transação será autorizada atendendo-se: 

 

I - à deficiente situação econômica do sujeito passivo; 

 

II - à considerações de equidade, consoante com as características pessoais ou materiais: 

do caso; 

 

III - a condições peculiares a determinada região do território do Município. 

 

Artigo 204. A transação dependerá do requerimento do interessado,  no qual indicará os 

motivos pelos quais 6 pretendida a transação, acompanhada da comprovação dos fatos alegados. 

 

§. 1° - Na hipótese do inciso I do Artigo 203, deste Código, deverá o interessado: 

I - em se tratando de pessoa jurídica ou comerciante em nome Individual, Instruir o pedido 

com os três (3) últimos balanços, o balancete do mês anterior àquele em que o pedido for 

protocolado e uma declaração circunstanciada comprobatória da sua situação financeira; 

 

II - em se tratando de pessoa física, anexar ao pedido declaração dos bens móveis e 

Imóveis de sua propriedade, de seu cônjuge e de seus dependentes, devendo a sua situação sócio 

econômica ser apurada pelo Fisco Municipal. 

 

   §2.º -  Nenhum pedido será levado a despacho sem que, além dos elementos 

previstos neste Artigo conste a relação de todos os débitos do requerente, já apurados, e, quando 

for o caso, a daqueles anteriormente objeto da transação. 

 

Artigo 205. O requerimento de transação somente será deferido quando ficar 

demonstrado, cumulativamente, em relação ao sujeito passivo: 

I - que a cobrança do débito fiscal, em decorrência da situação excepcional do devedor, 

não pode ser efetuada :em prejuízo para a manutenção de sua família ou o desenvolvimento das 

suas atividades empresariais ou profissionais; 

II - que se configura a possibilidade de recolhimento regular dos créditos fiscais 

supervenientes. 
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Artigo 206. A proposta da transação não . suspenderá a exigibilidade do crédito tributário, 

nem autoriza o advogado (Assessor Jurídico ou Procurador da Fazenda Municipal), a sustar o 

andamento da ação de execução. 

 

 

    Seção  III 

 

   Da Remissão 

  

          Artigo 207. O Prefeito, por  despacho  fundamentado,  poderá:  

          

 I - conceder remissão,  total ou parcial,  do crédito tributário e fiscal,  condicionada à 

observância de pelo menos um dos seguintes requisitos: 

a) comprovação de que a situação  econômica  do  sujeito passivo não 

 permite a liquidação de seu débito; 

  

b) constatação de erro ou ignorância escusáveis  do  sujeito passivo,  

 quanto à matéria de fato; 

  

c) diminuta importância de crédito tributário e fiscal; 

 

d) considerações de eqüidade,  em relação com as características pessoais ou materiais 

do caso;  

          

 II - cancelar administrativamente,  de ofício,  o  crédito tributário e fiscal,  quando: 

  a) estiver prescrito; 

        

b) o sujeito passivo houver falecido,  deixando unicamente bens que,  por 

   força de lei,  não sejam suscetíveis de execução;  

   

c) inscrito em dívida ativa,  for de até  R$. 50,00  (dez reais), tornando a  

cobrança ou execução antieconômica. Revogado Lei 1.694/2006 

         

Artigo 208. A  remissão  não  se aplica aos casos em que  o sujeito passivo tenha  
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agido com dolo,  fraude ou simulação.  

 

 

       Seção IV 

 

    Das Infrações e Penalidades 

  

 
            Artigo 209. Constitui infração,   a  ação  ou  omissão  voluntária   ou  não,   que importe  

na  inobservância  por  parte  do  sujeito  passivo  ou  de  terceiro,    de   normas estabelecidas  

na legislação tributária do Município. 

    

 

 

  Seção  V 

 

 Das Infrações em Espécie 

 

Artigo 210 - Constituem infrações tributárias: 

 

I - não   promover   a   inscrição   nos   cadastros   ou   comunicar   as   alterações cadastrais; 

 

II - não possuir livros, papéis e documentos fiscais; 

 

III - negar-se a exibir livros, papéis e documentos ou negar-se a prestar esclarecimentos 

e informações; 

 

IV - não escriturar livros no prazo ou escriturar com erros ou omissão; 

 

V - não emitir nota fiscal,   emiti-la  com erro,   não escriturá-la,   não possuir  os 

talonários; 

 

VI - deixar de fornecer ao consumidor a   primeira  via  da nota fiscal de serviços 

 prestados; 
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VII - impedir, embaraçar ou dificultar a fiscalização; 

 

VIII - não comunicar as alterações previstas no Inciso III dos artigos  101,  109  e 117 

deste  Código; 

 

IX - fornecer, por escrito, ao Fisco, dados ou informações inverídicas; 

 

X – exercer    comércio   ou   atividade   ambulante   sem   prévia    licença    da 

 Prefeitura; 

 

XI  exercer qualquer atividade sujeita a taxa pelo poder de policia   sem a licença 

 prévia da Prefeitura; 

 

XII - alterar as condições  de coisa,  objeto,  estabelecimento,  ou atividade,  após 

concedida licença, autorização, permissão, alvará, dispensa ou similar, decorrente 

de poder de polícia municipal;  

 

XIII - infringir condições específicas  para  o  exercício  de  atividades  sujeitas  à  

que enseja cobrança da taxa de polícia. 

 

XIV – não registrar documentos fiscais utilizados sem autorização, ou impressos 

 sem autorização, expressa da Prefeitura; 

 

XV – extraviar ou destruir, total ou parcialmente, documentos fiscais de escrituração e 

controle e de arrecadação; 

 

XVI – não proceder a homologação de lançamento do Imposto Sobre Serviços nos prazos 

e formulários dispostos pelo Órgão Fazendário e na forma disposta pelo Artigo 150 e 

parágrafos, do Código Tributário Nacional; 

 

XVII – não manter documentos fiscais de escrituração e controle atualizados; 

 

XVIII – não proceder o lançamento, falsificar informações, não atualizar ou alterar dados 
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junto dos Cadastros Imobiliário ou Mobiliário  da Prefeitura; 

 

XIX – não apresentar, nos formulários instituídos pela Fazenda Municipal, os dados 

necessários à elucidação dos processos administrativos-tributários; 

 

XX – não atualizar os dados cadastrais quando intimado pessoalmente ou por edital, 

publicado na forma estipulada na Lei Orgânica do Município; 

 

XXI – não apresentar os formulários exigidos pela Fazenda Pública Municipal 

devidamente preenchidos, e nos prazos fixados pelo Poder Executivo. 

 

 

Seção VI 

 

Acréscimos e Penalidades 

 

Artigo 211. Quando ocorrer falta de no pagamento e ou pagamento fora do prazo  

estabelecido em Lei, de impostos,  taxas,  contribuição de melhoria e de receitas patrimoniais, de 

lançamento direto ou indireto, estarão sujeitos aos seguintes acréscimos: 

 

  I  - Correção Monetária - Atualização monetária pela variação do IGPM (Índice 

Geral de Preços de Mercado),  na sua extinção, por outro indexador econômico que venha 

substituí-lo, ou ainda pela avaliação monetária da Fundação Getúlio Vargas. 

 

  II   - Juros de Mora - 1,0% (um por cento) ao mês ou fração de mês, seja qual for 

o motivo determinante da falta, sobre o valor do débito corrigido monetariamente. 

 

           III  -  Multa de Mora -     0,33%   (zero virgula trinta e três por cento),   por  dia  de  

atraso   até   o   limite  de   20%    (vinte  por cento),   sobre  o  valor do tributo corrigido 

monetariamente. 

 

      IV  - Multas de Infração, específicas por infração cometida. 

 

  Parágrafo Único - Não constitui majoração de tributos, a atualização do valor 

monetário da respectiva base de cálculo. 
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           Artigo 212. Os infratores sujeitam-se às seguintes  penalidades:   

 I   - Aplicação de multas; 

  II  - Sujeição e sistema especial de fiscalização; 

  III -  Proibição   de   transacionar   com   os órgãos   da  administração direta e indireta 

do  Município. 

 

    Parágrafo Único - A imposição de penalidades: 

          I   - Não exclui: 

             a) O pagamento do tributo; 

             b) A fluência dos juros de mora; 

             c) A correção monetária do débito. 

   

        II  - Não exime o infrator: 

             a) Do cumprimento da obrigação tributária acessória; 

            b) De outras sanções  cíveis,  administrativas ou criminais 

                que couberem. 

 

    Artigo  213. As multas cujos montantes não estiverem expressamente  fixados   neste   

Código,      serão    graduadas    pela     autoridade    administrativa    competente, observadas as 

disposições e os limites  nele fixados. 

               Parágrafo Único  -  Na   imposição   e   na  graduação  da multa, levar-se-á  em conta: 

         I   - A menor ou maior gravidade da infração; 

         II  - As circunstâncias atenuantes ou agravantes; 

         III - Os antecedentes do infrator com relação às disposições da 

                                      Legislação Tributária. 

 

        Artigo 214. As infrações serão punidas com as seguintes multas: 

    

 I  -  Serão   punidas  com   multa  de  20%  (vinte por cento)  sobre  o  valor  do 

imposto calculado com base nos dados corretos do imóvel, as seguintes infrações:   

a  -  o  não  comparecimento   do  contribuinte   à    Prefeitura   para  solicitar a  

inscrição do imóvel no cadastro fiscal imobiliário ou a anotação de suas alterações, no prazo  de 

20 (vinte) dias a contar do surgimento da nova unidade ou das suas alterações ocorridas; 
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       b -  erro   ou omissão  dolosa, bem como falsidade de informações 

fornecidas para inscrição ou alteração dos dados cadastrais do imóvel; 

 

     c  -  o não comparecimento do contribuinte  à Prefeitura para o pagamento 

do ITBI nos prazos previstos no artigo 47, deste Código; 

 

    d - erro ou omissão dolosa, bem como falsidade de informações 

fornecidas para o conhecimento do montante do imposto a ser pago. 

 

 II - Serão punidas com multa de  50% (cinqüenta por cento) do valor da Taxa de 

Fiscalização de Localização,  Instalação  e Funcionamento: 

   a - no caso da não comunicação formal ao fisco, dentro do prazo de 20 (vinte) 

dias a contar da ocorrência do evento, da alteração da razão social, do ramo de atividade e das 

alterações físicas sofridas pelo estabelecimento; 

 

    b - suspensão da licença pelo prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, nos casos de reincidência; 
 

     c - cassação da licença, a qualquer tempo, quando deixarem de existir 

as condições exigidas para a sua concessão; quando deixarem de ser cumpridas, dentro do 

prazo, as intimações expedidas pelo fisco, ou quando a atividade for exercida de maneira a 

contrariar o interesse público no que diz respeito à ordem, à saúde, à segurança e aos bons 

costumes. 

 

   III - Serão punidas, com multa de  100% (cem por cento) do valor da Taxa 

de Fiscalização de Localização,  Instalação  e Funcionamento,  da Taxa de  Fiscalização Sanitária, 

Taxa de Fiscalização de Licença para a Ocupação de Áreas em Terrenos ou Vias e logradouros 

públicos, da Taxa de Anúncios e Publicidade me Geral e da Taxa de Fiscalização de 

Funcionamento de Estabelecimento em Horário Extraordinário, especifico a cada Taxa:  

    a - O exercício de qualquer atividade sujeita à Taxa sem a respectiva 

licença e pagamento. 

  

  IV  - Multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto, no caso de não retenção 

do imposto devido; 

 

  V   - Multa de 200% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto, no caso da falta de 

recolhimento do imposto retido na fonte no prazo previsto no artigo 86, sem prejuízo da aplicação 

do disposto nos inciso I, II e III do artigo 211; 
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 VI - Quando ocorrer falta de  pagamento  ou  recolhimento à menor do imposto devido, 

lançado por homologação: 

   

  a)  Tratando-se   de simples atraso no recolhimento, estando devidamente escriturada a 

alteração  e  o  montante  do tributo  devido, antes do início do procedimento fiscal: multa de 

0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), por  dia  de  atraso  até  o  limite  de   20%  (vinte  por 

cento), sobre o valor do tributo corrigido monetariamente. 

  

  b) Tratando-se de simples  atraso  no  recolhimento, estando devidamente  escriturada 

a  alteração  e  o montante do tributo devido, apurada a infração mediante ação fiscal: multa de 

50% (cinqüenta por cento) do tributo devido corrigido; 

 

 c) Em casos de sonegação fiscal e  independentemente  da  ação criminal que couber: 

multa de 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o valor do tributo sonegado atualizado monetariamente. 

     

 VII - Quando o contribuinte, pessoa física ou jurídica, ou ainda,  terceiros domiciliados 

ou não no município de Anita Garibaldi recusar ou simplesmente não atender a solicitação de 

fornecimento de documentos fiscais ou de qualquer informação que não envolva sigilo 

profissional, requeridos formalmente, será multado em R$.800,00 (oitocentos reais). 

 

 VIII – Será aplicada a multa no valor de R$ 400,00  (quatrocentos reais), para os 

seguintes infrações: 

a) falta de declaração de dados; 

b) erro na declaração de dados; 

c) embaraçar, desacatar ou impedir a fiscalização.  

 

 Artigo 215.  Para efeitos deste código, entende-se como  sonegação  fiscal,  a  prática,  

pelo  sujeito  passivo  ou por terceiros em  benefício daquele,  de qualquer dos atos definidos 

como crimes de  sonegação fiscal, a saber: 

   

  I   -  Prestar  declaração  falsa  ou   omitir,   total   ou parcialmente  informação  que  

deva  ser  produzida  a agentes do  fisco, com intenção  de  eximir-se   total  ou  parcialmente,  do  

pagamento  de  tributo  e quaisquer outros adicionais devidos por  Lei; 

  

  II - Inserir elementos inexatos  ou  omitir  rendimentos  ou operações  de  qualquer 

natureza em documentos ou livros exigidos  pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do 

pagamento de  tributos devidos à Fazenda Municipal; 

   

   III- Falta da emissão de nota fiscal ou outro documento admitido pela Administração, 

alterar faturas  e  quaisquer  documentos  relativos  às  operações  mercantis,   com  o propósito  

de  fraudar  a  Fazenda  Municipal; 



93 

 

  IV - Fornecer ou  emitir  documentos  graciosos  ou  alterar despesas,  majorando-as  

com  o  objetivo  de  obter  dedução  de  tributos devidos à Fazenda Municipal. 

 

 Artigo. 216. Independentemente dos  limites   estabelecidos  neste  código,   as   multas  

serão  aplicadas  em  dobro,  no  caso  de  reincidência específica. 

   

  Artigo. 217. As multas serão  cumulativas  quando   resultarem  concomitantemente  do  

não  cumprimento  de  obrigação tributária  acessória e principal. 

 

    §  1 -   Apurando-se,    no  mesmo  processo,   o   não cumprimento  de  mais  de uma 

obrigação tributária acessória pelo  mesmo sujeito passivo,  impor-se-   somente  a  pena  relativa 

à infração mais grave . 

   

 §  2 -   Quando  o  sujeito  passivo infringir de forma  continuada  o  mesmo  dispositivo   

da   legislação   tributária,  impor-se-á só a multa acrescida de 50% (Cinqüenta por cento), desde  

que  a  continuidade  não caracterize reincidência e que dela não  resulte falta de pagamento do 

tributo, no todo ou em parte. 

   

 

  Artigo 218.  Serão punidos com multa de RS 1.800,00 ( um mil. e oitocentos reais ): 

    I  - O síndico, leiloeiro,  corretor,  despachante, cartorário  ou  quem  quer que facilite, 

proporcione ou auxilie, por qualquer forma , a  sonegação do tributo , no todo ou em parte; 

   

  II - O árbitro que prejudicar a Fazenda Municipal, por negligência ou má fé  nas 

avaliações; 

   

  III- As gráficas, tipografias e estabelecimentos congêneres que: 

    a)  Aceitarem  encomendas  para  confecção  de   livros e documentos fiscais 

estabelecidos  pelo Município, sem  a competente autorização da Fazenda Municipal; 

  b) Não mantiverem registros  atualizados de encomenda, execução e entrega de livros 

e documentos  fiscais,  na forma do regulamento; 

 

  IV - As  autoridades,  funcionários administrativos e  quaisquer  outras pessoas, 

independentemente do  cargo,  ofício,  função,  ministério,  atividade  ou profissão,  que  

embaraçarem,  ilidirem ou dificultarem a ação da Fazenda Municipal; 
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  V   - Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que infringirem dispositivos da legislação 

tributária do Município, para os quais  não tenham sido especificadas penalidades próprias. 

   

 VI - Qualquer pessoa física ou jurídica, que negar prestar informações, dados, 

documentos ou outros elementos sobre empresas ou profissionais autônomos em processo de 

fiscalização, quando intimados. 

 

 

   Artigo 219. O valor da multa será   reduzido  de  50%  (cinqüenta  por  cento) e o 

respectivo processo arquivado, se o infrator, no prazo  previsto  para  interposição  de  recurso  

voluntário,  efetuar o  pagamento do débito exigido. 

 

   

  Artigo 220. Considera-se atenuante, para efeito  de  imposição e graduação de 

penalidades,   o   fato  de  o  sujeito  procurar  espontaneamente a repartição competente  para  

sanar  infração à legislação tributária, antes do início de qualquer procedimento fiscal. 

   

  Artigo 221.  As  multas  não  pagas  no  prazo  assinalado e determinado pelo executivo 

municipal,  serão  inscritas  na  dívida ativa para cobrança executiva, sem prejuízo  da fluência de 

juros de mora de 1%  (um  por  cento)  ao  mês , concomitantemente com a devida atualização 

monetária. 

 

   

  Artigo 222. O sistema especial de fiscalização ser  aplicado, a  critério das autoridades 

fazendárias: 

   

  I   - Quando  o  sujeito  passivo  reincidir  em  infração à legislação tributária; 

  II  - Quando  houver  dívida  quanto a veracidade ou autenticidade dos registros 

referentes à operações  realizadas  e  aos tributos devidos; 

  III - Em quaisquer outros casos, hipóteses ou  circunstâncias  que justifiquem a sua 

aplicação. 

   

  Parágrafo Único - O sistema especial a que se refere este artigo ser á disciplinado em 

regulamento, fazendo parte do mesmo, o arbitramento e a estimativa fiscal;  podendo 

ainda,   consistir  de  acompanhamento  temporário das operações sujeitas ao tributo por agentes 

da Fazenda Municipal. 

   Artigo 223. Os contribuintes que estiverem em débito com  relação a  tributos ou 

penalidades devidas ao Município, não poderão: 
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  I   -  Participar  de  licitações, qualquer  que seja a modalidade, promovidas pelos órgãos  

da  administração  direta   e  indireta do Município. 

   

  II  -  Celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou  transacionar a qualquer 

título com  os  órgãos  da  administração  direta ou indireta do Município, com exceção. 

 

 III     -  Receber seus créditos do Poder Público Municipal. 

   

 

 

  Seção VII 

 

     Dos  Prazos 

   

 Artigo 224. Os  prazos  fixados  na  legislação  tributária do  Município serão contínuos, 

excluindo-se na sua contagem, o dia do  início e incluindo-se o do vencimento. 

       Parágrafo Único - A legislação tributária  poder  fixar ao invés  de concessão do prazo 

em dias, data certa para  o  vencimento  de  tributos ou pagamento de multas. 

 

 Artigo 225. Os  prazos  só  se  iniciam  ou  vencem  em  dia de  expediente normal da 

repartição em que corra o processo  ou  deve  ser praticado o ato. 

       Parágrafo Único - Não  ocorrendo  a  hipótese prevista neste  artigo, o início ou o fim 

do prazo ser  transferido ou prorrogado  para  o  primeiro  dia  útil  de  expediente normal 

imediatamente  seguinte ao anteriormente estabelecido. 

 

 

 

                             TÍTULO   II 

 

DO PROCEDIMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO 

 

CAPÍTULO I 

 

     ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
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     Seção  I 

 

Da  Fiscalização 

 

            Artigo 226. Todas as funções referentes a cadastramento, cobrança,  recolhimento,  

restituição e  fiscalização  de  tributos municipais,  aplicação de sanções por infração de 

disposições desta lei,  bem como as medidas de prevenção e repressão às  fraudes,  serão exercidas 

pelos órgãos fazendários e pelos serviços terceirizados, subordinados a Secretaria Municipal de 

Finanças. 

           Artigo 227.  Os responsáveis pela cobrança e  fiscalização dos tributos municipais, sem 

prejuízo do rigor e vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, dará 

assistência aos contribuintes sobre a interpretação e fiel observância das leis fiscais.  

 

           Artigo 228. Os órgãos fazendários farão imprimir ,   distribuir ou autorizar a confecção e 

comercialização de modelos  de declarações e de documentos que devam 

ser  preenchidos  obrigatoriamente pelos contribuintes para o efeito de fiscalização,   lançamento,  

cobrança e recolhimento de tributos  e  preços  públicos municipais.          

 

          Artigo 229. O sujeito passivo fornecerá todos os elementos necessários à verificação da 

exatidão dos totais das operações sobre as quais pagou o tributo e exibirá todos os elementos da 

escrita fiscal e da contabilidade geral, sempre que exigidos pelo responsável da fiscalização. 

 

Artigo 230. O  agente  administrativo  responsável  pela  fiscalização,   deverá no  

início da fiscalização, preencher o termo inicial do procedimento, no qual deve constar  a 

identificação do contribuinte, o tributo, o período em análise, a data do início e do término da 

fiscalização. 

 

Artigo 231. A  requisição  de documentos do contribuinte para fiscalização, deve  

ser  timbrada e numerada, podendo exigir para análise os documentos fiscais e contábeis da 

empresa, bem como informações adicionais de interesse do fisco. 

 

Artigo 232.  No    encerramento   da   fiscalização,      deverá    ser    entregue  ao  

contribuinte, um termo descritivo dos acontecimentos e do trabalho realizado, no caso de débito, 

apontando as irregularidades com indicação da legislação pertinente e quantificando os valores 

apurados. 

 

Artigo 233. Os prazos da entrega de documentos fiscais, contábeis e informações  

de interesse da Secretaria Municipal da Fazenda, ficam estabelecidos em cinco dias úteis, a contar 

da data de seu recebimento. 
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          Artigo 234. Mediante intimação escrita,  são obrigados  a prestar à Autoridade Fiscal todas 

as informações de que disponham com relação aos bens,  negócios ou atividades de terceiros:    

 

       I - os tabeliães,  escrivões e  demais  serventuários  de ofício;           

          

 II - os bancos,  casas bancárias,  caixas econômicas e demais instituições financeiras;   

          

 III - as empresas de administração de bens;   

          

 IV - os corretores,  leiloeiros e despachantes oficiais;      

          

 V - os inventariantes; 

          

 VI - os síndicos,  comissários e liquidatários;         

          

 VII - quaisquer outras entidades, empresas ou pessoas físicas que a  Autoridade Fiscal 

determinar.   

          

 Parágrafo Único. A obrigação prevista neste  artigo  não abrange a prestação de 

informações quanto a fatos sobre os  quais o informante esteja legalmente obrigado a observar 

segredo em razão de cargo,  ofício,  função,  ministério,  atividade ou profissão.            

 

          Artigo 235. Sem prejuízo do disposto na legislação  criminal,  é vedada a divulgação,  para 

qualquer fim,  por parte da Fazenda Pública Municipal ou de seus funcionários,  de 

qualquer  informação,  obtida em razão do ofício,  sobre a  situação  econômica ou financeira dos 

sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.   

 

         Artigo 236. A Fazenda Pública Municipal  permutará  elementos de natureza fiscal com as 

Fazendas Federal e Estadual,   na forma a ser estabelecida em convênio entre elas celebrado,  ou 

independentemente deste ato,  sempre que solicitada.       

 

         Artigo 237. No caso de desacato ou de embaraço ao  exercício de suas funções ou quando 

seja necessária a  efetivação  de medidas acauteladoras no interesse do fisco,  ainda que não 

configure fato definido como crime,  a Autoridade Fiscal poderá,  pessoalmente ou através das 

repartições a que pertencerem,   requisitar o auxílio de força policial.  
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         Artigo 238. Os empresários ou  responsáveis  por  casas, estabelecimentos,  locais ou 

empresas de diversões franquearão  os seus salões de exibição ou locais de espetáculos,  

bilheterias  e demais dependências,  à Autoridade Fiscal,  desde que,  portadora de documento de 

identificação,  esteja no exercício  regular  de  sua função.   

 

  

Seção  II 

 

Da  Dívida  Ativa 

 

         Artigo 239. Constitui Dívida Ativa  da  Fazenda  Pública Municipal os créditos de natureza 

tributária  ou  não-tributária,  regularmente inscritos na repartição  administrativa  competente,  

depois de esgotado o prazo fixado,  para pagamento,  por lei ou por decisão final proferida em 

processo regular.  

          § 1º. A inscrição far-se-á,  após o exercício,  quando  se tratar de tributos lançados por 

exercício,  e,  nos demais casos,  a inscrição será feita após o vencimento dos prazos previstos  para 

pagamento,  sem prejuízo dos acréscimos legais e moratórios.        

          

  § 2º. A inscrição do débito não poderá ser feita na  Dívida Ativa enquanto não for 

decidido definitivamente a reclamação,  o recurso ou o pedido de reconsideração.  

          

  § 3º. Ao contribuinte não poderá ser negada certidão negativa de débito ou de 

quitação,   desde que  garantido  o  débito fiscal questionado,  através de caução do seu valor,  em 

espécie.            

 

Artigo 240 - A Fazenda Pública Municipal inscreverá em dívida ativa os contribuintes 

inadimplentes com as obrigações. 

 

§ 1° - Sobre os débitos Inscritos em dívida ativa incidirão correção monetária, juros de 

mora e multas, a contar da data de vencimento dos mesmos 

§ 2° - No caso de débito com pagamento parcelado, considerar-se-á data de vencimento, 

para efeito de inscrição, aquela da primeira parcela não paga. 

 

          Artigo 241. São de natureza tributária os créditos  provenientes de obrigações legais 

relativas a tributos e respectivos adicionais e multas. 

 

   Artigo 242. São de  natureza  não-tributária  os  demais créditos decorrentes de 

obrigações,  de qualquer origem ou modalidade,  exceto as tributárias,  devidas à Fazenda Pública 

Municipal.            
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        Artigo 243. O Termo de Inscrição da Dívida Ativa,  autenticado pela autoridade 

competente,  indicará obrigatoriamente:   

           

  I - o nome do devedor e,  sendo o caso,  o dos  co-responsáveis,  bem como,  

sempre que possível,  o domicílio ou a residência de um e de outros;  

           

  II - o valor originário da dívida,  bem como  a forma  de calcular os juros de mora 

e demais encargos previstos em  lei  ou contrato;           

           

  III - a origem,  a natureza e o fundamento legal ou  contratual da dívida; 

           

  IV - a data e o nº da inscrição,  no Registro  de  Dívida Ativa;           

           

  V - o número do processo administrativo ou  do  auto  de infração e termo de 

intimação,  se neles estiver apurado  o  valor da dívida. 

           

  § 1º. A certidão conterá,  além dos requisitos deste  artigo,  a indicação do livro e 

da folha da inscrição.  

           

  § 2º. O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida  Ativa poderão ser preparados 

e numerados por processo manual,  mecânico ou eletrônico.         

           

  § 3º. Até a decisão de primeira instância,  a Certidão de Dívida Ativa poderá ser 

emendada ou substituída.   

 

          Artigo 244. A omissão de quaisquer dos  requisitos  previstos no artigo anterior ou o erro 

a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela  decorrente,  

mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de  primeira  instância,  mediante substituição da 

certidão nula,  devolvida ao  sujeito passivo,  acusado ou interessado,  o prazo para  defesa,  que 

somente poderá versar sobre a parte modificada.   

 

         Artigo 245. A dívida regularmente inscrita goza de  presunção de certeza e liquidez e tem 

efeito de prova pré-constituída. 

          Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser indicada por 

prova inequívoca,  a  cargo  do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.  
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         Artigo 246. Mediante despacho do  Secretário Municipal de  Finanças, poderá ser inscrito 

no correr do mesmo exercício,  o débito proveniente de tributos lançados por exercício,  quando 

for  necessário acautelar-se o interesse da Fazenda Pública Municipal.    

 

         Artigo 247. A Dívida Ativa será cobrada por procedimento amigável ou judicial. 

  § 1º. Feita a inscrição,  a  respectiva  certidão  deverá ser imediatamente enviada 

ao órgão encarregado da cobrança  judicial,  para que o débito seja ajuizado no menor tempo 

possível.      

          

   § 2º. Enquanto não houver ajuizamento,  o órgão  encarregado da cobrança 

promoverá,  pelos meios ao seu alcance,  a cobrança amigável do débito.   

          

   § 3º. As dívidas relativas ao mesmo devedor,  quando  conexas ou conseqüentes,  

poderão ser acumuladas em uma única ação.           

 

         Artigo 248. Salvo nos casos de anistia e de remissão,   é vedado a concessão de desconto,  

abatimento ou perdão de  qualquer parcela da Dívida Ativa,  ainda que se não tenha realizado 

a  inscrição.  

  Parágrafo Único. Incorrerá em responsabilidade funcional e na obrigação de 

responder  pela  integralização  do  pagamento,  aquele que autorizar ou fizer a 

concessão  proibida  no  presente  artigo,  sem prejuízo do procedimento criminal cabível.  

         Artigo 249. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos do mesmo sujeito passivo,  

relativos a idênticos ou diferentes créditos tributários e fiscais,  inscritos em Dívida Ativa,  

a  autoridade administrativa competente,  para receber o pagamento,  determinará a respectiva 

imputação,  obedecidas as seguintes regras,  na ordem em que enumeradas:  

 

  I - em primeiro lugar,  aos débitos  por  obrigação  própria,  em segundo lugar,  

aos decorrentes de responsabilidade  tributária;  

          

  II - primeiramente,  às contribuições  de  melhoria,   depois,  às taxas,  por fim,  

aos impostos;  

          

  III - na ordem crescente dos prazos de prescrição; 

          

  IV - na ordem decrescente dos montantes. 

  

         Artigo 250. A importância do crédito tributário e fiscal pode ser consignada judicialmente 

pelo sujeito passivo,   nos  casos:  
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  I - de recusa de recebimento,  ou subordinação  deste  ao pagamento de outro 

tributo ou de penalidade,  ou ao cumprimento de obrigação acessória;  

          

  II - de subordinação do recebimento  ao  cumprimento  de exigências 

administrativas sem fundamento legal;  

          

  § 1º. A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe 

pagar.  

          

  § 2º. Julgada procedente a consignação,  o  pagamento  se reputa efetuado e a 

importância consignada é convertida em renda;  

          

  § 3º. Julgada improcedente a consignação,  no todo ou  em parte,  cobra-se o 

crédito acrescido de juros de mora,  sem prejuízo das penalidades cabíveis.  

  

         Artigo 251. O Secretário da Fazenda divulgará,  até o último dia útil de cada trimestre,  

relação nominal de  devedores  com créditos regularmente inscritos na Dívida Ativa da Fazenda 

Pública Municipal.  

 

         Artigo 252. O débito inscrito em dívida ativa, a critério do Poder Executivo, poderá ser 

parcelado em até 10 (dez) pagamentos mensais  e sucessivos. 

§ 1° - O parcelamento só será concedido mediante requerimento do interessado, o que 

implicará no reconhecimento da divida. 

 

§ 2° - O não pagamento de quaisquer das prestações na data fixada no acordo, importará 

no vencimento antecipado das demais e na imediata cobrança do crédito, ficando proibida a sua 

renovação ou novo parcelamento para o mesmo débito. 

 

 

Seção III 

 

Das Certidões Negativas 

 

Artigo 253. A Fazenda Pública Municipal exigirá certidão negativa como prova de 

quitação ou regularidade de créditos tributários e fiscais.  
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           Artigo 254. As certidões serão solicitadas mediante  requerimento da parte interessada ou 

de  seu  representante  legal, devidamente habilitados,  o qual deverá conter: 

    a) nome ou razão social; 

         b) endereço ou domicílio tributário; 

         c) profissão,  ramo de atividade e número de inscrição; 

         d) início de atividade; 

         e) finalidade a que se destina; 

         f) o período a que se refere o pedido,  quando for o  caso;  

         g) assinatura do requerente. 

  

         Artigo 255. As certidões relativas à situação  fiscal  e dados cadastrais só serão expedidas 

após as informações  fornecidas pelos órgãos responsáveis pelos dados a serem certificados.  

  

          Artigo 256. Da certidão constará o crédito tributário  e fiscal devidamente constituído.  

 

           Parágrafo Único.  Considera-se crédito tributário e fiscal devidamente 

constituído,  para efeito deste artigo:  

  I - o crédito tributário e fiscal lançado e não  quitado à época própria;  

  II - a existência de débito inscrito em Dívida Ativa; 

  III - a existência de débito em cobrança executiva; 

  IV - o débito confessado. 

  

          Artigo 257. Na hipótese de comprovação,  pelo  interessado,  de ocorrência de fato que 

importe em suspensão de  exigibilidade de crédito tributário e fiscal ou  no adiantamento  de  seu 

vencimento,  a certidão será expedida com  as  ressalvas necessárias.  

          

   Parágrafo Único. A certidão emitida nos termos deste artigo terá validade 

de certidão negativa enquanto persistir a  situação.  

   

         Artigo 258. Será pessoalmente  responsável,   criminal  e funcionalmente,  o servidor 

que,  por dolo,   fraude,   simulação  ou  negligência,  expedir ou der causa à expedição de 

certidão  incorreta.  

  

        Artigo 259. O prazo máximo para a expedição de  certidão será de 10 (dez) dias,  contados 

a partir  do  primeiro  dia  útil após a entrada do requerimento na repartição competente. 
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  § 1º. As certidões poderão ser expedidas  pelo  processo mecânico ou eletrônico 

e terão as seguintes validades : 

  a) de 90 (noventa) dias, quando dirigidas à licitações; 

  b) de 30 (trinta) dias, nos demais casos  

          

          § 2º. As certidões serão assinadas pelo Secretário de Finanças,  responsável pela sua 

expedição.  

 

  

          Artigo 260. A Certidão Negativa será eficaz,   dentro  de seu prazo de validade e para o 

fim  a  que  se  destina,   perante qualquer órgão ou entidade da Administração Federal,  Estadual  e 

Municipal,  Direta ou Indireta.  

 

         Artigo 261. A venda ou cessão de estabelecimento comercial, industrial, prestador de 

serviços de qualquer natureza, ou que exerça outra atividade permitida em Lei, não poderão 

efetivar-se sem a competente Certidão Negativa de Débito - C.N.D., de tributos ou demais 

créditos a que estiverem sujeitos estes estabelecimentos, substituindo, inclusive, a 

responsabilidade solidária do adquirente. O mesmo dispositivo, aplica-se aos imóveis rurais e 

urbanos. 

 

 

 

 

  CAPÍTULO II 

   

  DO PROCESSO FISCAL TRIBUTÁRIO 

   

  Seção I 

 

     Da Representação 

   

 Artigo 262. Quando incompetente para notificar preliminarmente ou multar, o agente  do  

fisco  deve,  e   qualquer   pessoa   pode,  representar  contra toda ação ou omissão contrária as 

disposições  da legislação tributária do Município. 
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    Artigo 263. A representação far-se-á  por escrito e  conterá, além  da assinatura do autor 

ou seu nome, a profissão e endereço;  ser   acompanhada  de prova ou indicar  os elementos desta 

e mencionar   os meios ou circunstâncias em razão dos quais se tornou conhecida  a infração. 

    

  Artigo 264. Recebida  a  representação, a autoridade competente  providenciar , 

imediatamente, as diligências para verificar a respectiva veracidade  e,   conforme   couber,   

notificar   preliminarmente   o infrator, autua-lo ou arquivar a representação. 

 

 

   Seção II 

 

    Da Notificação Preliminar 

   

 Artigo 265.  Verificando-se  omissão  não dolosa do pagamento de  tributos, ou qualquer 

infração da legislação tributária  da  qual  possa  resultar  a  evasão  de  receita,  ser   expedida 

contra o  infrator, notificação preliminar de débito para que , no prazo de 10  (dez)  dias regularize 

a situação. 

   

       Parágrafo Único - Esgotado o prazo de que trata este artigo,  sem que o  infrator  tenha  

regularizado  a  situação perante  a  repartição competente lavrar-se-á  o auto de infração e 

notificação de lançamento de débito. 

     

  Artigo 266. A  notificação  preliminar  ser   feita  em  fórmula  destacada do documento 

ou talonário próprio, no qual ficará cópia,  com o ciente do notificado, e conter , entre outros, os 

seguintes  elementos: 

   

  I  - nome do notificado; 

  II - local, dia e hora da lavratura; 

  III- descrição do fato que motivou a lavratura  e  indicação 

       do dispositivo legal violado, quando couber; 

  IV - valor do tributo e da multa devidos, se for o caso; 

  V  - assinatura do notificado. 

  §  1 -   A   notificação  preliminar  ser   lavrada  no estabelecimento ou local onde se verificar 

a  fiscalização  ou  a  constatação da infração, ainda que aí não resida o fiscalizado ou  infrator  e  

poder   ser  datilografada  ou  impressa às palavras  rituais,  devendo  os  claros  serem   preenchida 

à mão e  inutilizada as entrelinhas em branco. 

  §  2 -   Ao fiscalizado ou infrator dar-se-á  a cópia da  notificação,  autenticada  pela  

autoridade  contra   recibo   no  original. 
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  §  3 -  A  recusa  do  recibo,  que ser  declarada pela  autoridade, não aproveita  ao  fiscalizado  

ou  infrator,  nem  o  prejudica. 

   

  §  4 -   O  disposto no parágrafo anterior  aplicável, inclusive, aos fiscalizados ou infratores: 

    I  - Analfabetos ou impossibilitados de assinar a infração; 

  II - Aos incapazes, tal como definidos na lei civil; 

  III- Aos  responsáveis  por negócios ou atividades não regularmente constituídos. 

   

  §  5 - Na hipótese do parágrafo anterior, a autoridade pode declarar  esta circunstância na 

notificação. 

   

  §  6 - A notificação preliminar  não comporta reclamação, recurso ou defesa. 

   

 Artigo 267. Considera-se convencido do débito  fiscal,  o  contribuinte que pagar tributo 

mediante notificação preliminar.    

 

 Artigo 268. Não caber  notificação preliminar, devendo o contribuinte ser imediatamente 

autuado: 

   

  I    - Quando  for  encontrado  no  exercício  de  atividades tributáveis, sem prévia inscrição; 

  II   - Quando  houver  provas  de  tentativa de eximir-se ou furtar-se ao pagamento do 

tributo; 

  III  - Quando for manifesto o ânimo de sonegar; 

  IV  - Quando incidir em nova falta de  que  poderia  resultar evasão de receita, antes de 

decorrido 1 (um) ano, contado da  última notificação preliminar. 

 

 

  Seção III 

 

    Da Apreensão de Bens e Documentos 

   

  Artigo 269. Poderão ser apreendidas as coisas móveis ,  inclusive  mercadorias   e   

documentos,   existentes   em   estabelecimento  comercial, industrial, agrícola, ou profissional 

do  contribuinte  responsável  ou de terceiro,  ou em  outros  lugares,   ou  em  trânsito ,  que  

constituam  prova  material  de  infração  à Legislação  Tributária do Município. 
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       Parágrafo Único  - Havendo prova ou fundada suspeita de que as  coisas se encontrem em 

residência particular ou  lugar  utilizado  como  moradia serão promovidas a busca e apreensão 

judiciais, sem  prejuízo  das  medidas  necessárias   para   evitar   a   remoção  clandestina por 

parte do infrator. 

   

   Artigo  270.  Da  apreensão,  lavrar-se-á  o  auto  de  infração,  observando-se , no que 

couber o disposto no artigo 276. 

      Parágrafo Único -  O auto de apreensão conter  a descrição  das  coisas  ou  dos documentos 

apreendidos, a indicação do lugar onde  ficarão depositados e a assinatura do depositário,  o  qual  

ser   designado  pelo  autuante, podendo a designação recair no próprio  detentor, se for idôneo, a 

juízo do autuante. 

 

   Artigo 271. Os documentos apreendidos poderão, a  requerimento do  autuado, ser-lhe 

devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro  teor ou da parte que deva fazer prova,  caso o 

original não  seja  indispensável a esse fim. 

   

  Artigo 272.   As   coisas   apreendidas   serão  restituídas,  a  requerimento, mediante  

depósito  das  quantias  exigíveis,  cuja  importância  ser   arbitrada  pela autoridade competente, 

ficando  retidos, até decisão final, os espécimes necessários à prova. 

   

       Parágrafo Único -  Em relação a este artigo,  aplicam-se  ,  no  que couber, os dispostos nos 

artigos 300 a 305. 

   

  Artigo 273. Se o autuado não provar o preenchimento dos requisitos  ou o cumprimento 

das exigências legais para  liberação  dos  bens  apreendidos, no  prazo  de 60 (sessenta) dias após 

a apreensão,  serão os bens levados à hasta pública ou leilão. 

   

       § 1 -  Quando a  apreensão  recair  em  bens  de  fácil  deterioração,   estes   poderão   ser   

doados,   a  critério  da  administração,  às  associações  de  caridade  e  demais  entidades  

beneficentes ou assistência social. 

   

       §  2 -  As mercadorias apreendidas, de valor inferior à unidade Fiscal Municipal vigente, 

serão vendidas, a  critério  da  autoridade   administrativa,  sem  necessidade de leilão em hasta  

pública. 

 

       § 3 -  Apurando-se,  na  venda  em  hasta  pública   ou  leilão,  importância superior  aos 

tributos, acréscimos legais e  demais custos da modalidade de venda, ser  o  autuado  notificado  

para  no  prazo  não  inferior  a  30  (trinta)  dias,  receber o  excedente, se já não houver 

comparecido para fazê-lo. 
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               Seção IV 

 

    Da Notificação de Débito 

 

        Artigo 274. Verificando-se  omissão dolosa do pagamento de  tributos, ou qualquer infração 

da legislação tributária  da  qual  possa  resultar  a  evasão  de  receita, e ainda, os débitos apurados 

através de fiscalização, com ou sem sonegação fiscal,  será   expedida contra o  infrator, 

notificação de débito para que , no prazo de 20  (vinte)  dias quite o débito ou apresente as razões 

de sua defesa. 

 

         Parágrafo Único - Esgotado o prazo de que trata este artigo,  sem que o  infrator  tenha  

regularizado  a  situação perante  a  repartição competente,   o montante do débito será inscrito 

em dívida ativa, e emitida a Certidão para cobrança judicial. 

  Artigo 275. A  notificação débito  será  feita  em  fórmula  destacada do documento ou 

talonário próprio, no qual ficará cópia,  com o ciente do notificado, e conter , entre outros, os 

seguintes  elementos: 

   

  I  - Nome do notificado; 

  II - Local, dia e hora da lavratura; 

  III- Descrição do fato que motivou a lavratura  e  indicação 

       do dispositivo legal violado, quando couber; 

  IV - Valor do tributo e dos acréscimos devidos; 

 V - O período notificado; 

  VI  - Assinatura do notificado. 

       

  §  1º -   Junto a  notificação lavrada, acompanharão os mapas fiscais do cálculo do débito  

e os demonstrativos do levantamento fiscal, bem como o termo do encerramento da fiscalização, 

todos, datados e assinados pela autoridade fiscal.   

 

    § 2º - Na impossibilidade de entrega ou na recusa de recebimento da Notificação 

de Débito,  a notificação far-se-á por via postal registrada com aviso de recebimento, se persistir 

a recusa a notificação far-se-á por edital. 

 

 



108 

             Seção V 

 

     Do Auto de Infração 

   

 Artigo 276. O auto de infração, lavrado com  precisão  e  clareza,  sem entrelinhas, emendas 

ou rasuras, deverão: 

    I  - Mencionar o local, dia e hora da lavratura; 

  II - Referir-se  ao nome do infrator e das testemunhas, se  houver; 

  III- Descrever sumariamente o fato  que constitui infração e as circunstancias pertinentes, 

indicar o dispositivo da legislação  tributária  municipal  violado  e  fazer  referência  ao termo de  

fiscalização em que se consignou a infração, quando for o caso;   

 IV - Conter a intimação ao infrator para pagar os tributos e  multas  devidas,  ou  apresentar  

defesa  e  provas  nos   prazos  previstos. 

   

  § 1º - As omissões ou  incorreções do auto  não acarretarão nulidade,  quando  do  processo  

constarem  elementos  suficientes para determinação da infração e do infrator. 

   

  § 2º - A assinatura do autuado não constitui  formalidade essencial à  validade  do  auto  e  

não  implica  em  confissão, nem a recusa agravar  a pena. 

   

  § 3º - Se o infrator ou quem o represente, não quiser ou  não  puder  assinar  o  auto,  far-

se-á menção  expressa   dessa  circunstância. 

 

   Artigo 277. O auto de infração poderá  ser lavrado cumulativamente  com  o  de apreensão, 

e então conter  também, os elementos deste,  conforme relacionados com o parágrafo único do 

artigo 270., ou ainda, juntamente com a Notificação de Débito. 

    

 

 Artigo 278. Da lavratura do auto ser  intimado o infrator: 

  I   - Pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia  do  auto  ao autuado, 

seu representante ou preposto contra  recibo datado no original; 

   

       II  - Por carta, acompanhada de cópia do auto, com  aviso  de  recebimento    datado  e  

firmado  pelo  destinatário ou por  alguém do seu domicílio; 

 

       III - Por edital na imprensa oficial ou órgão  de  circulação  local,  com  prazo não inferior 

a 30 (trinta) dias, se o infrator  não puder ser encontrado pessoalmente ou por via postal. 
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 Artigo 279. A intimação presume-se feita: 

   

       I   - Quando pessoal, na data do recibo; 

 

       II  - Quando por carta, na data do recibo de volta e, se  for  esta  omitida,  15  (quinze)  dias  

após  a  entrega  da carta no  correio; 

 

       III - Quando por edital, no termo do prazo, contado  este  da  data da publicação. 

   

 Artigo 280. As  intimações  subseqüentes à inicial, far-se-ão  pessoalmente, caso em que 

serão certificados no processo,  e  por  carta ou edital, conforme as circunstancias, observado o 

disposto  nos artigos 278 e 279. 

   

 

               Seção VI 

 

     Da Defesa 

   

 Artigo 281.  O autuado apresentar  defesa no prazo  de  20  (vinte)  dias, contados da 

intimação, e,  ou notificação de débito. 

   

 Artigo 282.  A  defesa  do autuado ser  apresentada por petição à repartição por onde correu  

o  processo,  mediante  o  respectivo  protocolo. 

     

       Parágrafo Único - Apresentada a defesa, o autuante ter  o prazo  de  10 (dez) dias para 

impugna-la. 

   

 Artigo 283.  Na  defesa,  o  autuado  alegar   toda  matéria  que  entender  útil, indicar  as 

provas que pretenda produzir, juntar   logo as que possuir e, sendo o caso, arrolar  testemunhas, 

até o máximo de 3 (três) . 

 

 Artigo 284. Nos processos indicados mediante reclamação contra o  lançamento,  ser   dada 

vista  a   funcionário da repartição lançadora, a fim  de  informá-lo,  no  prazo  de 10 (dez) dias,  

contados da data em que receber o processo. 
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 Artigo 285. A impugnação terá efeito suspensivo da exigência e instaurará a fase 

contraditória do procedimento. 

 Parágrafo Único. A impugnação do lançamento mencionará: 

   a . a autoridade julgadora a quem é dirigida; 

   b . a qualificação do interessado e o endereço para intimação; 

   c . os  motivos de fato e de direito em que se fundamenta; 

   d . as diligências que o sujeito passivo pretenda sejam  

     efetuadas, desde que justificadas suas razões; 

   e .  o objetivo visado. 

 

 Artigo 286. O impugnador será notificado do despacho no próprio processo, mediante 

assinatura ou por via postal registrada ou ainda, por edital, quando se encontrar em local incerto 

ou desconhecido. 

 

 Artigo 287.  Na hipótese da impugnação ser  julgada  improcedente, os tributos e 

penalidades impugnados  serão atualizados monetariamente e acrescidos de multa e juros de mora, 

a partir da data dos respectivos vencimentos, quando cabíveis. 

 

 § 1 º . O sujeito passivo poderá evitar a aplicação dos acréscimos na forma deste artigo, 

desde que efetue o prévio depósito administrativo, através de recolhimento  bancário, da quantia 

total exigida. 

 

 § 2º . Julgada improcedente a impugnação, o sujeito passivo arcará com as custas e 

sucumbências do processo.  

 

 Artigo 288. Julgada procedente a impugnação, serão restituídas ao sujeito passivo, dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias, contados do despacho ou decisão, as importâncias acaso depositadas 

em garantia, atualizadas monetariamente a partir da data em que foi efetuado o depósito. 

 

 

            Seção  VII 

 

   Das  Provas 

 

  Artigo 289. Findos os prazos a que se referem os artigos  281  e  282,   o   dirigente  da  

repartição  fiscal  responsável  pelo  lançamento, deferirá , no prazo de 10 (dez) dias , a produção  

das  provas  que  não  sejam manifestamente  inúteis ou protelatórias,  ordenar  a produção de 
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outras que entender necessárias e fixar  o  prazo não superior a 15 (quinze) dias, em que uma e  

outra  devam  ser produzidas. 

   

 Artigo 290. As perícias deferidas competirão ao perito designado  pela autoridade 

competente, na forma do artigo  anterior;  quando  requeridas  pelo  autuante ou nas  reclamações  

contra o  lançamento  pelo funcionário da Fazenda, ou ainda quando ordenadas de ofício,  poderão 

ser atribuídas ao agente do fisco. 

 

 Artigo 291. Ao autuado e ao autuante ser permitido, sucessivamente  reinquirir  as  

testemunhas;  do mesmo modo, ao  reclamante e ao responsável pelo lançamento,  nas  

reclamações contra o lançamento. 

  Artigo 292.  O  atuante  e  o reclamante poderão participar das  diligências,  pessoalmente  

ou  através  de  seus  prepostos   ou  representantes  legais,  e  as  alegações  que  se  fizerem serão  

juntadas  ao  processo  do  termo  de  diligência,   para   serem  apreciadas no julgamento. 

 Artigo 293. Não se admitir  prova fundada em exame de livros ou  arquivos das repartições 

da Fazenda Municipal, ou  em  depoimento  pessoal de seus representantes ou servidores. 

 

 Artigo 294. As diligências serão realizadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

prorrogáveis a critério da autoridade administrativa e suspenderão o curso dos demais prazos 

processuais.  

   

 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS DECISÕES PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 

   

 

     Seção  I 

 

   Primeira Instância Administrativa 

 

 Artigo 295. As impugnações a lançamentos de notificação de débito, auto de infração e 

termos de apreensão serão decididas, em Primeira Instância Administrativa, pelo titular da 

Fazenda Municipal. 

 Parágrafo Único. A autoridade julgadora terá o prazo de 50 (cinqüenta) dias para proferir 

sua decisão, contados da data do recebimento da impugnação por defesa. 
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 Artigo 296. Considera-se iniciado o procedimento fiscal-administrativo: 

    I - com  a  impugnação,   pelo sujeito passivo,   de  lançamento  ou  ato  

     administrativo dele decorrente;   

 

II – com a lavratura do termo de  início  de  fiscalização  ou  intimação 

      escrita  para  apresentar   livros  comerciais   ou   fiscais   e   outros      

      documentos   de    interesse  para  a  Fazenda  Municipal; 

 

III  com   a   lavratura   do   termo   de apreensão de livros ou de outros 

      documentos fiscais; 

 

IV  com a lavratura do auto de infração; 

 

V – com qualquer  ato  escrito  do  agente  do  Fisco,    que  caracterize   

      início   do   procedimento    para   apuração  de  infração fiscal,  de 

      conhecimento prévio do fiscalizado. 

 

 Artigo 297.  Findo o prazo para produção de provas ou perempto o direito de apresentar a 

defesa, a autoridade julgadora proferirá decisão. 

 Parágrafo Único. Se não se considerar possuidora de todas as informações necessárias a 

sua decisão, a autoridade administrativa poderá converter o processo em diligência e determinar 

a produção de novas provas. 

 Artigo 298. A decisão,  redigida  com  simplicidade  e clareza,  concluir  pela procedência 

ou improcedência do auto  de  infração  ou  da reclamação contra o lançamento da notificação de 

débito, definindo expressamente os  seus efeitos num e noutro caso. 

  

 Artigo 299. Não sendo proferida decisão no prazo legal, nem convertido o julgamento em 

diligência, poderá a parte interpor recurso voluntário, como se fora julgado procedente  o 

lançamento ou improcedente a impugnação  contra o mesmo, cessando, com a  interposição do 

recurso, a jurisdição da autoridade de primeira instância. 

 

   Seção II 

 

   Da Garantia de Instância 
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 Artigo 300. Nenhum  recurso  voluntário  ser   encaminhado   ao  Prefeito, sem prévio 

depósito em dinheiro das  quantias exigidas,  perdendo este direito o  recorrente que não efetuar 

o depósito no  prazo e na forma previstas nesta Seção. 

   

  Artigo 301. Quando a importância total em litígio exceder o valor  de R$.2.000,00 (dois 

mil reais), permitir-se-á   a  prestação  de  fiança. 

   

       §  1º -   A  fiança  prestar-se-á-   por  termo,  mediante  indicação de fiador, a juízo da 

administração, ou pela caução  de  imóveis ou bens avaliados e aprovados pelo Executivo 

Municipal. 

   

       § 2º -  A caução, quando for o caso, far-se-á no valor dos tributos, multas e outros 

adicionais. Os imóveis e bens não podem estarem vinculados a quaisquer outras dívidas ou ônus. 

   

 Artigo 302. No  requerimento em que se indicar o fiador, deve   este  manifestar  sua  

expressa  aquiescência,  bem  como  de  seu  cônjuge,  conforme o regime aplicável aos bens do 

casal, sob pena  de indeferimento. 

 Parágrafo Único - O requerimento  a  que  se  refere  este  artigo,  cumpridas  as  exigência  

nele  relacionadas,  ficar    anexo  ao  processo. 

 

 Artigo 303. Se a autoridade julgadora de primeira instância aceitar o fiador, marcar-lhe-á 

o  prazo de 10 (dez) dias para  assinar o respectivo termo. 

 

 § 1º - Se o fiador não comparecer no prazo  marcado  ou  for  julgado  inidôneo, poderá  o 

recorrente, depois de intimado e  dentro de prazo igual ao que estava protocolado o requerimento 

de  prestação  de  fiança,  oferecer  outro  fiador,   indicando   os  elementos comprovadores da 

idoneidade do mesmo. 

 

       §  2º -  Não se admitirá  como fiador, sócio solidário da  firma recorrente, nem qualquer 

outra pessoa em débito para  com  a  Fazenda  Municipal,  pelo  que, ao requerimento de fiança, 

deverá ser juntada certidão negativa do fiador proposto. 

 

    Artigo 304. Recusados 2 (dois) fiadores,  será  o  recorrente  intimado  a  efetuar  o depósito, 

dentro de 5 (cinco) dias, ou em  prazo igual ao que  lhe  restava  quando  protocolado  o  segundo  

requerimento de prestação de fiança, se este prazo for maior. 

 

 Artigo 305. Não ocorrendo a  hipótese de prestação de fiança, o  depósito dever  ser feito  

no prazo de 10 (dez) dias, a contar  da  data em que o recurso foi dado entrada no protocolo. 
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 Artigo 306. Após  protocolado,  o  recurso  ser   encaminhado à  autoridade julgadora  de 

primeira  instância,  que  aguardará o depósito da quantia exigida ou a apresentação do fiador, 

conforme  o caso. 

   

  Artigo 307. Efetuado o depósito ou prestada a fiança, conforme o  caso, a autoridade 

julgadora de primeira instância verificar se foram trazidos ao recurso, fatos ou elementos novos 

não constantes da defesa ou da impugnação que lhe deu origem. 

   

 Artigo 308. Os fatos novos porventura trazidos ao recurso, serão  examinados pela 

autoridade julgadora de primeira instância, antes  do encaminhamento do processo ao Prefeito. 

 Parágrafo Único - Em hipótese  alguma,  poder   a  autoridade  referida neste artigo, 

modificará o seu julgamento, mas poderá , em  face   dos   novos   elementos  do  processo,  

justificar  o  seu  procedimento anterior. 

     

  Artigo 309. O recurso deverá ser remetido ao  Prefeito  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  

dias  a  contar  da  data  do  depósito ou  prestação  de  fiança,  conforme  o  caso,  

independentemente  da  apresentação  ou não de fatos ou elementos novos que possam levar  a 

autoridade julgadora de primeira instância a proceder na  forma do artigo anterior e seu parágrafo. 

 

 

      Seção III 

 

     Segunda Instância Administrativa 

 

 Artigo 310. Das decisões da primeira instância caberá recursos para instância 

administrativa superior: 

 

 I     -   voluntário,   quando  requerido  pelo  sujeito  passivo no prazo de 20  

       (vinte)   dias  a  contar da notificação do despacho,   quando a ele  for 

       contrárias no todo ou em parte; 

 

 II    -   de    ofício,     a   ser   obrigatoriamente  interposto   pela   autoridade  

        julgadora, imediatamente pelo próprio despacho, quando contrárias 

        no  todo  ou  em  parte,  ao  Município,  desde que a importância em 

          litígio exceda ao valor de R$.2.000,00  (dois mil reais). 
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 § 1º. O recurso terá efeito suspensivo. 

 

 § 2º. O recurso para decisão em segunda instância administrativa, deve seguir a normas 

estabelecidas na Seção II, deste Capítulo. 

 

 Artigo 311. A decisão na instância administrativa superior será proferida no prazo máximo 

de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento do processo, aplicando-se para a 

notificação do despacho as modalidades previstas para a primeira instância. 

 

 Parágrafo Único.  Decorrido o prazo definido neste artigo sem que se tenha sido proferido 

a decisão, não serão computados juros e atualização monetária a partir desta data. 

 

 Artigo 312. A segunda instância  administrativa será representada pelo Prefeito Municipal. 

 

 Artigo 313. São definitivos as decisões de qualquer instância, uma vez esgotado o prazo 

legal para interposição de recurso. 

 

  Artigo 314. As  decisões fiscais definitivas serão cumpridas:  

 

 I  - Pela  notificação do sujeito passivo, e, quando for o caso, também do seu fiador,  para  

no  prazo  de  10  (dez)  dias  satisfazer ao pagamento do valor da notificação; 

 

  II  - Pela notificação do sujeito passivo, para vir receber importância indevidamente 

recolhida como tributo ou multa; 

 

    III - Pela notificação do sujeito passivo para  vir  receber,  ou quando for o caso, pagar, no 

prazo de 10 (dez) dias, diferença  entre: 

 

a) O  valor  da  condenação e a importância  depositada  em garantia de instância; 

 

  b)  O valor da condenação e o produto da venda  dos  bens ou imóveis caucionados  quando  

não satisfeito o pagamento no prazo legal; 

 

  IV - Pela liberação dos bens, mercadorias ou documentos apreendidos ou depositados, ou 

pela restituição do produto de sua  venda, se tiver havido alienação, ou do seu valor de  mercado, 

se  houver ocorrido doação; 
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    V -  Pela  imediata inscrição na dívida ativa e remessa de  certidão para cobrança 

executiva, dos débitos a  que  se  referem  aos  inciso  I  e  III deste artigo, se não tiverem sido 

pagos no  prazo estabelecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TÍTULO  III 

 

 

     DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS 

 

 

 

     CAPÍTULO  I 

 

 

     DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

   

         Artigo 315.  É obrigatória a apresentação, por parte de toda pessoa jurídica, da DIEF Anual 

. Declaração de Informações Econômico – Fiscais, devidamente preenchida, ou  enviada via meio 

magnético computadorizado,   e/ou sistema,  que venha à substitui-la, nos prazos fixados pela 

Secretaria Fazenda Estadual; ou omitindo-se esta de estipular tais prazos, nos prazos fixados pelo 

órgão fazendário do Município. 

 

   Artigo 316. A partir da publicação deste Código, a DIEF ANUAL, ou documento ou 

sistema que a substitua, será considerada, para todos os fins de direito, obrigação tributária 

acessória neste Município. 
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   Artigo 317. As pessoas obrigadas a declararem o valor adicionado na DIEF ANUAL e que 

não o fizerem estarão sujeitos à multa administrativa variável de 1/2 (meia) a 100 (cem)  Unidades 

Fiscal de Referência do Município, levando-se em consideração para a aplicação da multa, o 

prejuízo advindo para o Município. 

 

  Artigo 318. Fica criada a Unidade Fiscal de Referência do Município (UFRM), cujo valor 

de uma (1) unidade equivalerá, exata e obrigatoriamente, a R$.200,00 (Duzentos reais),  a qual 

deverá ser  reajustada anualmente,  pela variação do IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado), 

ou outro indexador oficial que vier substituí-lo. 

Parágrafo Único - Os tributos e tarifas municipais, poderão ter seus valores quantificados e 

expressos em Unidades Fiscal de Referência do Município. 

 

  Artigo 319. O Município poderá efetuar convênio com a União, com o Estado ou com outros 

Municípios e suas autarquias, para o fim de inter-cambiar dados e informações que interessem 

aos respectivos cadastros.  

 

  Artigo 320.  O Executivo Municipal poderá contratar, com estabelecimentos de créditos, o 

recebimento de tributos, segundo normas especiais baixadas para esse fim. 

 

  Artigo 321.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com entidade 

de Direito Público ou Privado, bem como, através de processo licitatório, terceirizar serviços de 

auditoria,   e apuração de créditos tributários e patrimoniais, bem como de serviços públicos. 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

    DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

  Artigo 322. Qualquer pessoa inscrita no Cadastro Mobiliário de Contribuintes, no 

Departamento de Controle Tributário da Secretaria Municipal de Finanças, para fins de 

recolhimento do Imposto Sobre Serviços ou de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia, que não 

recolher o tributo respectivo por dois (2) anos consecutivos, terá seu registro cadastral 

automaticamente cancelado, e seus débitos cobrados judicialmente. 

 

  Artigo 323.  O  responsável   por  loteamento  urbano  fica   obrigado  a  apresentar   

à Administração: 
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  I    - título de propriedade da área loteada; 

  II - planta completa do loteamento contendo, em escala que permita sua anotação, 

os logradouros, quadras, lotes, área total, áreas cedidas ao patrimônio Municipal; 

  III  - mensalmente, comunicação das alienações realizadas, contendo os dados 

indicativos dos adquirentes e das unidades adquiridas. 

   

  Artigo 324. Não se tomará qualquer medida contra o contribuinte que tenha agido ou pago 

tributo de acordo com decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, mesmo que 

posteriormente modificada. 

 

  Artigo 325. As receitas patrimoniais oriundas do uso do patrimônio do Município de Anita 

Garibaldi, serão regulamentadas pelo Executivo Municipal. 

 

  Artigo 326. Este Código será regulamentado, especialmente no que tange aos Documentos 

Fiscais, Processo Fiscal, Obrigações Acessórias, Cadastros Fiscais, Atividades Econômicas e 

Preços Públicos, dentre outros, mediante Decreto do Chefe do Executivo. 

 

  Artigo 327.  Consideram-se integrantes à presente Lei as Tabelas dos Anexos que a esta 

acompanham. 

 

  Artigo 328. Esta Lei entrará em vigor em 1º  de  janeiro de 2002,  revogando as disposições 

em contrário, especialmente a Lei n º 683/83 e as demais a ela relacionadas, e ainda as leis n º  

1270/96, 1317/97 e 1.332/97. 

   

 

 

     Anita Garibaldi,  30   de  Outubro   de  2001. 

 

 

 

 

       Roberto  Marin 

       PREFEITO MUNICIPAL 

 

ANEXO  I 

TABELA DE VALORES DE CONSTRUÇÃO 
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Relação de Pontos 

 

TIPO DE CONSTRUÇÃO 

ESTRUTURA Casa Apto. Sala 

Loja 

Galpão Telheiro Galpão Especial 

Alvenaria/Concreto 20 20 20 20 20 20 20 

Madeira 10 10 10 20 10 10 10 

Metálica 20 20 20 30 20 20 20 

Mista 20 20 20 20 20 20 20 

Pré-moldado 20 20 20 20 20 20 20 

COBERTURA 

Zinco/Metal 20 20 20 20 20 20 20 

Cimento/ Amianto 20 20 20 20 20 20 20 

Telha de Barro 20 20 20 20 20 20 20 

Laje 20 20 20 20 20 20 20 

Especial 20 20 20 20 20 20 20 

PAREDES 

Sem 00 00 00 00 00 00 00 

Alvenaria 20 20 20 20 00 20 00 

Madeira 20 20 20 20 00 20 00 

Refugos 05 00 05 05 00 05 00 

Fibrocimento 20 20 20 20 00 20 00 

R EVESTIMENTO 

Sem 00 00 00 00 00 00 00 

Reboco 10 10 10 10 00 10 00 

Material Cerâmico 20 20 20 20 20 20 20 

Madeira 20 20 20 20 20 20 20 

Pedra Natural 30 30 30 30 00 30 30 

Especial 30 30 30 30 00 30 30 

Chapisco 10 10 10 10 00 08 00 

Tinta óleo/esm/acríl. 20 20 20 20 20 20 20 
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ESQUADRIAS 

Sem 00 00 00 00 00 00 00 

Madeira 20 20 20 20 00 20 20 

Ferro 20 20 20 20 00 20 20 

Alumínio 20 20 20 20 00 20 20 

Especial 20 20 20 20 00 20 20 

 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

ÓTIMA BOM REGULAR MAU 

1,10 1,00 0,70 0,50 

 

ÍNDICE CORREITVO DA EDIFICAÇÃO 

PADRÃO DA CONSTRUÇÃO 

Luxo 1,00 

Normal 0,30 

Inferior 0,20 

  

   

 

 

 

ANEXO  II 

 

 

 

 

VALORES DO M²  DA CONSTRUÇÃO POR TIPO 
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TIPO DA CONSTRUÇÃO VALOR DO M2 EM R$. 

Casa  de Alvenaria 5.000,00 

Apartamento 5.000,00 

Sala – Loja 5.000,00 

Galpão 5.000,00 

Telheiro 5.000,00 

Especial 5.000,00 

Casa Mista 4.000,00 

Casa  de Madeira 3.500,00 
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ANEXO  III 

 

 

TABELA DE VALORES DE TERRENO 

 

(PLANTA DE VALORES) 

 

 

 

FATORES CORREIVOS DO TERRENO 

 

 

 

SITUAÇÃO FATOR  CORRETIVO 

Meio da Quadra 1,00 

Esquina c/ mais de uma Frente 1,10 

Condomínio Horizontal 0,90 

Encravado 0,70 

Gleba 0,60 

Vila 0,80 

Aglomerado 0,80 

 

TOPOGRAFIA FATOR CORRETIVO 

Plano 1,00 
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Aclive 0,90 

Declive 0,90 

Irregular 0,80 

 

PEDOLOGIA FATOR CORRETIVO 

Inundável 0,80 

Firme 1,00 

Alagado 0,80 

Brejo/Mangue 0,80 

Rochoso 0,70 

Arenoso 0,70 

Duna 0,70 

 

 

LIMITAÇÃO 

Com Muro/Passeio Com Muro/Sem 

Passeio 

Com Passeio/Sem 

Muro 

Sem Muro/Sem 

Passeio 

0,80 0,90 0,90 1,00 

 

ANEXO  IV 

 

 

TABELA DE VALORES DE TERRENO 

 

(PLANTA DE VALORES) 

LOGRADOUROS 

 

RELAÇÃO DE VALORES EM R$ DE TERRENO POR M2 - Exercício de 2002. 

 

Código Nome do Logradouro 

(tipo, rua, avenida, etc. 

Distrito/se

tor 

Seção Valor 

R$ 
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00001-0 

00001-0 

00002-8 

00003-6 

00004-4 

00004-4 

00005-2 

00005-2 

00005-2 

00006-0 

00007-9 

00007-9 

00007-9 

00007-9 

00008-7 

00009-5 

00010-9 

00011-7 

00012-5 

00013-3 

00014-1 

00015-0 

00016-8 

00017-6 

00018-4 

00019-2 

00020-6  

00021-4 

00022-2 

00023-0 

00024-9 

R. Intendente J. Firmino Varela 

R. Intendente J. Firmino Varela 

R. Ivony Martins de Castilhos 

R. Ernesto Dall’Pizzol 

R. Otacílio Granzotto 

R. Otacílio Granzotto 

R. Frei Rogério 

R. Frei Rogério 

R. Frei Rogério 

Praça Paulino Granzotto – Travessa 

R. Gov. Jorge Lacerda 

R. Gov. Jorge Lacerda 

R. Gov. Jorge Lacerda 

R. Gov. Jorge Lacerda 

R. Travessa Eduardo Salmória (P/Ginásio) 

Rua XV de Novembro 

Rua Projetada (p/Cooperativa) 

Rua José Hercílio de Mattos 

Travessa da Alexandre Freski 

Beco da Alexandre Freski 

R. Evaldo Rogério Godoy 

R. Maurício Conceição da Silva 

Travessa da Gov. Jorge Lacerda, (P/Aluisio) 

R. João Elias Duarte 

R. João Ambrósio 

Pagliosa 

Travessa da Idalino Pacheco 

Entrada Granja Amorim 

Buraco Quente 

Rua Sem Denominação 

R. Idalino Pacheco 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

00060X 

00300X 

00080X 

00050X 

00040X 

00500X 

00150X 

00400X 

00650X 

00100X 

00150X 

00350X 

00700X 

00900X 

00160X 

00200X 

00080X 

00120X 

00350X 

00100X 

00060X 

00120X 

00050X 

00060X 

00200X 

00200X 

00050X 

00050X 

00030X 

00050X 

00120X 

850,00 

200,00 

850,00 

850,00 

850,00 

200,00 

850,00 

450,00 

200,00 

850,00 

850,00 

850,00 

450,00 

200,00 

450,00 

450,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

450,00 

200,00 

450,00 

450,00 

450,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 
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00025-7 

00025-7 

Travessa Dona Mana 

Travessa Dona Mana 

 

01/01 

01/01 

00100X 

00200X 

 

450,00 

200,00 

 

Código Nome do Logradouro 

(tipo, rua, avenida, etc. 

Distrito/se

tor 

Seção Valor 

R$ 

00026-5 

00027-3 

00027-3 

00028-1 

00028-1 

00029-0 

00029-0 

00029-0 

00029-0 

00030-3 

00031-1 

00031-1 

00032-0 

00033-8 

00033-8 

00034-6 

00034-6 

00034-6 

00035-4 

00035-4 

00036-2 

00036-2 

00036-2 

00037-0 

R. Celestino Graciete 

R. Vicente Fernandes 

R. Vicente Fernandes 

R. Friedoldo Wergutz 

R. Friedoldo Wergutz 

R. Eduardo Salmória 

R. Eduardo Salmória 

R. Eduardo Salmoria 

R. Eduardo Salmoria 

R. Alexandre Freski 

R. Pe. Remigio Della Vecchia 

R. Pe. Remigio Della Vecchia 

R. Don Daniel Hostin 

R. Miguel Baby Sobrinho 

R. Miguel Baby Sobrinho 

R. Vidal Ramos Junior 

R. Vidal Ramos Junior 

R. Vidal Ramos Junior 

R. Lourenço Ceregatti 

R. Lourenço Ceregatti 

R. Aloisio Guimarães 

R. Aloisio Guimarães 

R. Aloisio Guimarães 

R. Cemitério 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

00120X 

00100X 

00200X 

00120X 

00240X 

00120X 

00180X 

00080X 

00350X 

00120X 

00080X 

00100X 

00050X 

00080X 

00200X 

00050X 

00500X 

00800X 

00120X 

00180X 

00030X 

00150X 

00200X 

00300X 

200,00 

450,00 

200,00 

450,00 

200,00 

850,00 

450,00 

200,00 

450,00 

200,00 

850,00 

200,00 

850,00 

850,00 

200,00 

850,00 

450,00 

200,00 

850,00 

200,00 

850,00 

450,00 

200,00 

200,00 
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00045-1 

00038-9 

00039-7 

00040-0 

00041-9 

00042-7 

00043-5 

00044-3 

00047-8 

00046-0 

00048-6 

00049-4 

00050-8 

00051-6 

 

R. Ângelo Feltrin 

Loteamento “Dona Joana Marin” 

Loteamento “Dona Joana Marin” 

Loteamento “Dona Joana Marin” 

Loteamento “Dona Joana Marin” 

Loteamento “Dona Joana Marin” 

Loteamento “Dona Joana Marin” 

Loteamento “Dona Joana Marin” 

Travessa Mauricio C. da Silva 

Rua B (Euclides Granzotto) 

Rua E (Euclides Granzotto) 

Rua A (Travessa Rua C) 

Rua C (Início SC 458-Acima Coopercampos) 

Rua Sem Nome 

Distrito de Lagoa da Estiva 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/01 

01/03 

00150X 

00500X 

00700X 

00120X 

00030X 

00160X 

00170X 

00150X 

00150X 

00120X 

00180X 

00100X 

00300X 

00100X 

 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  V 

 

 

 

REDAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DO IPTU 

 

 

  O valor venal do bem imóvel será obtido através da soma do valor venal do 

terreno ao valor venal da edificação, de acordo com a seguinte f'órmula: 
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    Vv  =  Vvt  +  Vve 

    Aonde: 

    Vv  = Valor Venal do Imóvel 

    Vvt = Valor Venal do Terreno 

    Vve = Valor Venal da  Edificação 

 

  Para efeito de determinação do Valor Venal do Bem Imóvel, considera-se: 

 

  I - Valor Venal do Terreno, aquele obtido através da multiplicação da área do 

terreno pelo valor genérico de metro quadrado de terreno, aplicados os fatores de correção, de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

    Vvt    =  Vgm2t x At x P x T x S x L 

    Aonde: 

  Vgm2t  =  Valor Genérico  do Metro Quadrado do Terreno 

  At  =  Área do Terreno 

  P  =  Fator Corretivo de Pedologia      

  T  =  Fator Corretivo de Topografia      

  S  =  Fator Corretivo da Situação do Terreno     

  L  =  Limitação (Muro e /ou Passeio) 

 

 

2 - O valor da Edificação será conhecido pela aplicação da seguinte fórmula: 

  Vve =  Vm2E x Cat/100 x Ec x Ac 

  Aonde: 

  Vm2E =   Valor do metro quadrado por tipo de Edificação 

  Cat/100 = Percentual Indicativo da Categoria da Construção 

  Ec  =  Estado de Conservação 

  Ac  =   Área Construída 

 

 

3 - Quando em um mesmo terreno houver mais de uma unidade autônoma, será calculada 

a Fração Ideal do Terreno pela seguinte fórmula: 
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  FRAÇÃO IDEAL = Área do Terreno  x  Área da Unidade   

   

                                Área   Total da Edificação 

 

 

 

ANEXO  VI 

 

 

 

 

 

 

TABELA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA 

 

 

 

 

 

Atividades relacionadas na  Lista de 
Serviços do artigo  53  da Lei  .../2001. 

Base de Cálculo 

Do ISS. 

Alíquota 

1. Trabalho pessoal do profissional 

      autônomo de nível universitário 

 

 

2. Trabalho pessoal do profissional 

    autônomo de nível médio 

 

Valor de uma UFRM  

(artigo 318) 

 

 

Valor de uma UFRM  

(artigo 318) 

 

 

120% 

 

 

 

48% 
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3. Trabalho pessoal dos demais 

     profissionais autônomos 

 

 

4. Itens 94 e 95 da Lista de Serviços 

 

5. Demais itens da Lista de Serviços 

  

Valor de uma UFRM  

(artigo 318) 

 

Preço do serviço 

 

Preço do serviço 

 

 

 

15% 

 

 

4% 

 

3% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  VII 

 

 

TABELA PARA COBRANÇA  DA TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
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ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS % sobre a 

UFRM. 

Valor 

 R$. 

 

1 – Petições,  papéis e documentos apresentados à repartições 

 

2,5% 

 

5,00 

   

2 – Contratos de concessão para exploração de serviços de utilidade 

pública 

 

22,5% 

 

45,00 

   

3 – Certidão ou atestado 2,5% 5,00 

   

4 – Buscas por ano 1,0% 2,00 

   

5 – Protocolização de Requerimentos e Documentos 2,5% 5,00 

   

6 – Emissão de segundas vias 2,5% 5,00 

       

7 - Registros e autorizações 2,5% 5,00 

   

8 - Averbações de qualquer natureza 2,5% 5,00 

   

9 - Anotações de qualquer natureza 2,5% 5,00 

   

10 – Expedições de qualquer natureza 2,5% 5,00 

   

11 – Emissão de bloqueto bancário (por autenticação ou 

       registro) 

 

0,56% 

 

1,12 

   

12 – Cópias ou fotocópias de documentos (por folha) 0,10% 0,20 
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ANEXO VIII 

 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, 

INSTALAÇÃO E  FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

 

Percentual sobre a 

UFRM 

Anual  

1. Indústria, ao ano ou fração 18%  

2. Comércio, ao ano ou fração 18%  

3. Prestação de serviços ao ano ou fração 

    Bares e Restaurantes, ao ano ou fração 

    Supermercados, ao ano ou fração 

24%  

18% 

30% 

4. Estabelecimentos bancários, de crédito, financeiros e 

investimentos, ao ano ou fração 

 

24%  

5. Hotéis, motéis, pensões, similares, ao ano ou fração 24%  

6. Representantes comerciais, autônomos, corretores, 

despachantes, agentes e propostos em geral 

 

24% 
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7. Profissionais autônomos (não incluídos em outro item 

da tabela) 

24%  

8. Casas lotéricas 24%  

9. Postos de serviços para veículos 18%  

10. Depósito de inflamáveis ou similares 24%  

11. Tinturarias ou  lavanderias 18%  

12. Barbearias e salões de beleza 12%  

13. Diversões públicas 

      Cinemas, teatros, circos e parques e outros 

      Restaurantes dançantes, boates, etc. 

      Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa: 

      até 3 mesas 

      com mais de 3 mesas 

Dia        Mês       Ano 

3,6%        9%       24% 

                            24% 

 

                            6% 

                            12% 

14. Empreiteiras e incorporadoras 24%  

15. Agropecuária 15%  

16. Demais atividades sujeitas à licença de localização e 

funcionamento 

 

15%  

 

 

 

ANEXO  IX 

 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO  

SANITÁRIA 

 

 

I - Profissionais Autônomos: 

a) de  nível  elementar: ( açougueiro,   ama-seca,  cozinheira,   dedetizador,     doceira, 
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engraxate,   envernizador,   garçom,   garimpeiro,   jardineiro,   lavadeira,      lavador   de 

carros,   lubrificador,  lustrador,   mordomo,   parteira,   polidor,   salgadeira,    tintureiro  e 

outras atividades sem conhecimento especializado ou formação técnica):   

 5,0% ( cinco por cento ) da UFRM. 

 

          b) de  nível  médio:  (acupuntor,   amestrador,   atendente de enfermagem,  auxiliar de 

enfermagem,  auxiliar de raio x,   auxiliar de terapêutica,  barbeiro,  cabeleireiro,  

calista,   depilador, embalsamador,  empalhador,  esteticista,  impermeabilizador,  manicuro,  

maquilador,  massagista,  pedicuro,  protético,  técnico da área médico-odontológica-laboratorial 

e afins,  técnico da área química,  biológica e afins,  tratador de piscinas,  e outras atividades que 

exijam conhecimento técnico ou especializado ):       

  

10% ( dez por cento ) da UFRM. 

 

          c) de nível superior (biólogo,  bioquímico,  dentista,  enfermeiro,  farmacêutico,   

fisioterapeuta,   médico,   nutricionista,  químico,  terapeuta,  veterinário e zootecnista e outras 

atividades que exijam formação e conhecimento universitário):     

20% ( vinte por cento ) da UFRM. 

          

 

 II -  serviços de saúde (exclusive planos de saúde - por terceiros),  de beleza,  higiene 

pessoal e destreza física  (exclusive serviço  de  destreza  física - fora do estabelecimento),  de 

alojamento e alimentação,  diversões públicas,  de ensino (exclusive ensino  regular/cursos  livres 

- fora do estabelecimento),  lavanderia e tinturaria,  acondicionamento e embalagem de alimentos,  

agenciamento funerário,  armazenamento,  depósito,  carga e descarga de alimentos,  clubes e 

congêneres,  por ano:       

PARÂMETRO VALOR DO TRIBUTO 

FATURAMENTO   BRUTO  ANUAL Percentual sobre a UFRM 

a) de        1    a  5.000  REAIS 15,0%  

b) de  5.001   a    10.000 REAIS 25,0% 

c) de 10.001   a   20.000 REAIS 35,0% 

d) de 20.001   a    30.000 REAIS 45,0% 

e) de 30.001   a    40.000 REAIS 55,0% 

f) de 40.001    a    50.000 REAIS 65,0% 

g) de 50.001   a   100000 REAIS 75,0% 
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h) de 100.001 a 300.000 REAIS 85,0% 

i) acima    de   300.001    REAIS 95,0% 

 III -  comércio  de produtos alimentícios e para preparo de alimentos,  de bebidas,  

refrigerantes e gelo,  de produtos médicos,  farmacêuticos,  odontológicos  e  

congêneres  e  de  produtos agroveterinários,  agropecuários e congêneres,  por ano: 

 

PARÂMETRO VALOR DO TRIBUTO 

FATURAMENTO   BRUTO  ANUAL Percentual sobre a UFRM 

a) de        1    a  5.000  REAIS 20,0%  

b) de  5.001   a    10.000 REAIS 30,0% 

c) de 10.001   a   20.000 REAIS 40,0% 

d) de 20.001   a    30.000 REAIS 50,0% 

e) de 30.001   a    40.000 REAIS 60,0% 

f) de 40.001    a    50.000 REAIS 70,0% 

g) de 50.001   a   100000 REAIS 80,0% 

h) de 100.001 a 300.000 REAIS 90,0% 

i) acima    de   300.001    REAIS 100,0% 

 

 

 

         

 IV -  indústria  de produtos alimentícios e para preparo de alimentos,  de bebidas,  

refrigerantes e gelo,  de produtos médicos,  farmacêuticos,   odontológicos  e 

congêneres  e  de  produtos agroveterinários,  agropecuários e congêneres, por ano: 

 

PARÂMETRO VALOR DO TRIBUTO 

FATURAMENTO   BRUTO  ANUAL Percentual sobre a UFRM 

a) de        1    a  5.000  REAIS 30,0%  

b) de  5.001   a    10.000 REAIS 40,0% 

c) de 10.001   a   20.000 REAIS 50,0% 
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d) de 20.001   a    30.000 REAIS 60,0% 

e) de 30.001   a    40.000 REAIS 70,0% 

f) de 40.001    a    50.000 REAIS 80,0% 

g) de 50.001   a   100000 REAIS 90,0% 

h) de 100.001 a 300.000 REAIS 100,0% 

i) acima    de   300.001    REAIS 110,0% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  X 

 

 

 

 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO  

DE ANÚNCIOS E PUBLICIDADE EM GERAL 
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ESPÉCIES DE PUBLICIDADE 

 

VALOR TRIBUTO 
Percentual sobre uma 

UFRM 

 

1. Publicidade afixada na parte externa ou interna de estabelecimentos 

industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviço, p/m2, , por ano 

 

3,0%  

2. Publicidade no interior de veículos de uso público não destinados à 

publicidade como ramo de negócio por publicidade, por ano 

 

3,0%  

3. Publicidade sonora, por qualquer meio (por dia) 6,0% 

4. Publicidade escrita em veículos destinados a qualquer modalidade de 

publicidade – por veículo, por mês 

 

3,0%  

5. Publicidade colocada em terrenos, campos de esportes, clubes, associações, 

qualquer que seja o sistema de colocação, desde que visível de Quaisquer vias 

ou logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas e caminhos municipais, 

p/m2   , por ano 

 

 

 

3,0%  

6. Publicidade em jornais, revistas e rádios locais, por publicidade, por mês ou 

fração 

 

3,0%  

7. Qualquer outro tipo de publicidade não constante dos itens anteriores, por 

ano 

 

6,0%  
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ANEXO  XI – ALTERADO LEI 1.686/2005 

 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA  PARA 

A OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM TERRENOS OU VIAS E 

LOGRADOUROS PÚBLICOS 

 

 

ATIVIDADES 

VALOR DO TRIBUTO 

 

Percentual sobre a UFRM 

DIA MÊS 

1. Feirantes 12,0% 60,0% 

2. Veículos 12,0% 60,0% 

3. Barraquinhas/Quiosques 12,0% 60,0% 

4. Demais pessoas, físicas ou jurídicas, 

de  direito público ou privado, que 

ocupem terrenos, vias ou logradouro 

público 

 

 

12,0% 

 

 

60,0% 

5. Unidade ou objeto implantado em 

área pertencente ao Município, fixa ou 

não, por unidade 

 

12,0% 

 

60,0% 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  XII 

 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE  

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS  
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EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO 

PERÍODOS Percentual sobre a UFRM 

1. PRORROGAÇÃO DE 

HORÁRIO 

DIA MÊS ANO 

   I – até às 22:00 horas 9,0% 12,0% 15,0% 

  II – além das 22:00 horas 9,0% 12,0% 15,0% 

 

 2. ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO 9,0% 12,0% 15,0% 

 

 

 

 

 

ANEXO  XIII 

 

 

 

 

 

 

TABELA DA CONTRIBUIÇÃO PARA  MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

a) Contribuintes Residenciais 

 FAIXA DE CONSUMO KWH PERCENTUAL S/ CONSUMO ENERGIA 

01  a  30 Isento 

31  a  50 1,0% 

51  a 100 2,0% 



139 

101 a 200 3,0% 

Acima de  201  5,0% 

 

 

 b) Contribuintes Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços  

FAIXA DE CONSUMO KWH PERCENTUAL S/ CONSUMO ENERGIA 

01  a  30 Isento 

31  a  50 2,0% 

51  a 100 4,0% 

101 a 200 6,0% 

Acima de 201 8,0% 

 

 

 c) Contribuintes Poderes Públicos 

FAIXA DE CONSUMO KWH PERCENTUAL S/ CONSUMO ENERGIA 

01  a  30 Isento 

31  a  50 5,0% 

51  a 100 10,0% 

101 a 200 20,0% 

Acima de 201 30,0% 

  

 

 d) Contribuintes Primários 

FAIXA DE CONSUMO KWH PERCENTUAL S/ CONSUMO ENERGIA 

At é 2000 10.0% 

2001 a 5000 20.0% 

5001 a 10000 30.0% 

10001 a 50000 40.0% 

Acima de 5001 50,0% 
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ANEXO  XIV 

 

 

 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE APREENSÃO,  

GUARDA E ABATE DE ANIMAIS 

 

 

 

(Quando efetuado em abatedouro municipal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ANIMAL 

Percentual  sobre a UFRM 

NO ABATE   

Por cabeça 

NA GUARDA 

 por dia e por animal  

 1. Bovino ou Vacum 10,0% 1,5% 

 2. Ovino 5,0% 1,0% 

 3. Caprino 5,0% 1,0% 
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 4. Suíno 7,0% 1,0% 

 5. Eqüino 10,0% 1,5% 

 6. Cães 5,0% 0,5% 

 7. Gatos 5,0% 0,5% 

 8. Aves 2,0% 0,10% 

 9. Outros 5,0% 1,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  XV 

 

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS 

 

 

DISCRIÇÃO    DOS    SERVIÇOS % s/uma 

UFRM 

VALOR 

R$. 

 

1 - De Numeração e Remuneração de Prédios: 

1.1 – Placa 5,0% 10,00 

1.2 - Pela Numeração, além da placa 3,5% 7,00 

1.3 - Pela renumeração, além da placa 3,5% 7,00 

 

2 - De liberação de bens apreendidos ou depositados, por dia: 

2.1 -  Bens, mercadorias  e  etc. 2,5% 5,00 

 



142 

3 – Remoção   especial  de  lixo,   compreendendo : 

Entulhos, detritos industriais, galhos de árvores, etc, e ainda a 

remoção  de  lixo quando   realizada  em  horário especial, por 

solicitação  do  interessado,  

Por hora 

 

 

 

6,0% 

 

 

 

12,00 

 

4 -  Cemitério: 

4.1 – Inumação em sepultura rasa:   

            a) De adulto, por cinco anos 30,0% 60,00 

 b) De menores, por cinco anos 20,0% 40,00 

4.2 – Inumação em carneiro   

            a) De adulto, por cinco anos   50,0% 100,00 

            b) De menores, por cinco anos    35,0% 70,00 

4.3 – Prorrogação de prazo   

            a) De sepultura rasa (adulto) por cinco anos 15,0% 30,00 

            b) De sepultura rasa (menores) por cinco anos 10,0% 20,00 

            c) De carneiro (adulto) por cinco anos 25,0% 50,00 

            d) De carneiro (menores) por cinco anos 15,0% 30,00 

4.4 – Perpetuidade   

            a) De sepultura, por m2   12,5% 25,00 

            b) De carneiro ou jazigo por m2 20,0% 40,00 

               

4.5 – Exumações   

            a) Após cinco anos 200,0% 400,00 

            b) Antes de cinco anos 400,0% 800,00 

 

5 – Aluguel de espaços em imóveis municipais: 

5.1 -  Valor do metro quadrado por mês 2,0% 4,00 

 

6 – Tarifa de embarque no terminal rodoviário: 

6.1 -  por passageiro 0,2% 0,40 

ANEXO  XV 



143 

 

7 - De Distribuição de Água: 

7.1 – Consumo Residencial:   

7.1.1 – Até 10,0 m3 3,5% 7,00 

7.1.2 – Acima de 10,0 m3, para cada m3 excedente  0,2% 0,40 

7.2 – Outros Consumidores:   

7.2.1 – Até 10,0 m3 5,5% 11,00 

7.2.2 – Acima de 10,0 m3, para cada m3 excedente  0,3% 0,60 

 

8 – Serviços com as máquinas, equipamentos e veículos do Município: 

8.1 – CARREGADEIRA:   

            a) Por hora trabalhada mais o deslocamento 12,5% 25,00 

    

8.2 – CAMINHÃO BASCULANTE   

           a) Por hora trabalhada mais o deslocamento 5,0% 10,00 

   

8.3 – MOTONIVELADORA:   

            a) Por hora trabalhada mais o deslocamento 10,0% 20,00 

    

8.4 – RETRO ESCAVADEIRA:   

           a) Por hora trabalhada mais o deslocamento 7,5% 15,00 

   

8.5 – ROLO COMPACTADOR:   

            a) Por hora trabalhada mais o deslocamento 7,5% 15,00 

    

8.6 – TRATOR AGRÍCOLA:   

           a) Por hora trabalhada mais o deslocamento 6,0% 12,00 

   

8.7 – TRATOR DE ESTEIRA:   

           a) Por hora trabalhada mais o deslocamento 15,0% 30,00 
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ANEXO   XVI 

TABELA PARA COBRANÇA  DA TAXA DE LICENÇA E 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS 

 (art. 146) 

1- LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, LOTEAMENTOS E     

ARRUAMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO Percentual sobre a UFRM 

a – Aprovação de loteamento, por lote 1,2% 

b – Aprovação de arruamento, por metro linear 0,03% 

c – Aprovação de desmembramento, por lote 1,2% 

d – Aprovação de projetos aprovado, por m² de 

obra projetada 
 

0,25% 

ANEXO   XVI 
e – Alteração em projeto aprovado, por m² de 

modificação 
 

0,18% 

f – Quaisquer outras obras não especificadas nesta 

tabela, por m² ou metro linear. 
 

0,12% 

g – Alinhamento,   medição,   nivelamento   e 

outros serviços não especificadas nesta tabela, por 

m² ou metro linear. 

 

0,06% 

 

 

 

ANEXO   XVI 

 

2- LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO 

POR TIPO DE CONSTRUÇÃO Percentual sobre a UFRM 

A – construção de alvenaria  ou concreto por 

m² 
 

0,25% 

B – construção de  mista por m² 0,18% 
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C – construção  de madeira por m² 0,12% 

D – construção de piscina por m² 0,12% 

E – construção de muros e marquises, por m² 0,03% 

f – reconstrução,  reformas, reparos de 

demolições, por m² 
 

0,12% 

 

 

3 - TAXA DE OUTORGA HABITE-SE , CASA DE ATÉ 02 PAVIMENTOS 

 E UNIDADES AUTÔNOMAS 

ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL Percentual sobre a UFRM 

a – até 100 m²  3,0% 

b – até 101 m² a 300 m² 10,0% 

c – até 301 m² a 500 m² 20,0% 

d – até 501 m² a 1000 m² 30,0% 

e – até 1001 m² a 2.500 m² 40,0% 

f – até 2501 m² a 5.000 m² 50,0% 

g – acima de 5.000 m² 60,0% 

h – Prédios (condomínio), por unidade 3,0% 

 

 

4 - TAXA DE OUTORGA HABITE-SE (M²) – UNIDADE COMERCIAL, INDUSTRIAL 

OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL Percentual sobre a UFRM 

a – até 100 m²  10,0% 

b – até 101 m² a 500 m² 20,0% 

c – até 501 m² a 1000 m² 40,0% 

d – Acima de 1000 m² 80,0% 

ANEXO  XVII 

ITBI 
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TABELA DE VALORES DO ALQUEIRE DE  TERRAS DA ÁREA RURAL / SEGUNDO 

CATEGORIA 

(valores em reais) 

Região / Localidade 1ª 2ª 3ª 

1. São Sebastião 

    Raia do Soita 

    Capela São Paulo 

    Empresa Golin 

1.900,00 

1.900,00 

1.900,00 

1.900,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

1.400,00 

960,00 

960,00 

960,00 

960,00 

2. Lagoa da Estiva 

    Sta. Rita de Cassia 

    Galvão 

    Rio Bonito 

    Pinheirinho 

    Atafona 

2.830,00 

2.830,00 

2.830,00 

2.830,00 

2.830,00 

2.830,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

1.500,00 

1.500,00 

1.500,00 

1.500,00 

1.500,00 

1.500,00 

3. Marmeleiro 

    S. José da V. Quente 

    S. Pedro B. do Tigre 

    Fazenda Loeff 

    Santa Izabel 

    Mateus 

1.920,00 

1.920,00 

1.920,00 

1.920,00 

1.920,00 

1.920,00 

1.780,00 

1.780,00 

1.780,00 

1.780,00 

1.780,00 

1.780,00 

1.340,00 

1.340,00 

1.340,00 

1.340,00 

1.340,00 

1.340,00 

4. Santa Ana 

    Barro Preto 

    Santa Terezinha 

    Arrozal  

2.180,00 

2.180,00 

2.180,00 

2.180,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.460,00 

1.460,00 

1.460,00 

1.460,00 

5. Flor Azul 

    Rincão dos Salmoria 

    Carijos 

2.180,00 

2.180,00 

2.180,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.460,00 

1.460,00 

1.460,00 

6. Petry 2.180,00 1.950,00 1.460,00 
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    Freguesia  Domingos 

    São Roque 

    Colonia S. Vicente 

    Santo Angelo 

    Rincão  d. Diamantes 

    Barra Grande  

2.180,00 

2.180,00 

2.180,00 

2.180,00 

2.180,00 

2.180,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.950,00 

1.460,00 

1.460,00 

1.460,00 

1.460,00 

1.460,00 

1.460,00 

7. Cachoeirinha  1 ª 

    N. Sra. Lourdes 

    Granja Mânica 

    Fazenda dos Vicos 

    L..Esc.Sta. Terezinha 

    Rincão dos Índios 

2.380,00 

2.380,00 

2.380,00 

2.380,00 

2.380,00 

2.380,00 

2.150,00 

2.150,00 

2.150,00 

2.150,00 

2.150,00 

2.150,00 

1.860,00 

1.860,00 

1.860,00 

1.860,00 

1.860,00 

1.860,00 
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(valores em reais) 

Região / Localidade 1ª 2ª 3ª 

8. Rosário 

    São João Batista 

    Vila Aliança 

2.950,00 

2.950,00 

2.950,00 

2.390,00 

2.390,00 

2.390,00 

1.980,00 

1.980,00 

1.980,00 

9. Divino 

    Colônia Pacheco 

2.670,00 

2.670,00 

2.210,00 

2.210,00 

1.960,00 

1.960,00 

10. Anita Garibaldi (sede) 

    Boa Vista 

    Olaria Ambrosio 

    Coral 

    São José 

3.300,00 

3.300,00 

3.300,00 

3.300,00 

3.300,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

2.700,00 

2.700,00 

2.700,00 

2.700,00 

2.700,00 
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    Bairro N. Sra. 

    Aparecida  

 

3.300,00 

 

3.000,00 

 

2.700,00 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  XVIII 
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TABELA DE VALORES DO METRO QUADRADO  DE  TERRENO  NA ÁREA URBANA 

/ SEGUNDO CATEGORIA 

(valores em reais) 

Tipo do Imóvel 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Lote c/infra estrutura 50,00 30,00 20,00 10,00 5,00 

Lote s/infra estrutura 40,00 25,00 15,00 8,00 4,00 

 

 

 

 

 

ANEXO  XIX 

ITBI 

TABELA DE VALORES DO METRO QUADRAD0  DA CONSTRUÇÃO SEGUNDO 

CATEGORIA 

(valores em reais) 

Região / Localidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Casa de Alvenaria 300,00 250,00 200,00 180,00 150,00 

Casa de Mista 200,00 1800,00 160,00 140,00 100,00 

Casa de Madeira 150,00 120,00 100,00 80,00 50,00 

Galpão 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 
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DEMONSTRATIVO DE CUSTOS 
 

CARREGADEIRA 
(HORA/MÁQUINA) 

 

 

 

 

 

 

COMBUSTÍVEL        -       20  lts  x  0,90 18,00 

OLEO HIDRAULICO   -     2  lts  x  4,00    8,00 

OPERADOR 5,20 

MECÂNICO 1,00 

DESGASTES : PNEUS 1,00 

                            PEÇAS 1,00 

                            EQUIPAMENTO 2,00 

  

  

TOTAL 36,20 

 

 


