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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 
ESTADO DE GOIAs 

T.FT N° !;16 OF.18 OF. OFZF.MRRO OF. 2000. 

"INSTITUI OCODICO TRJDUTARJO 
DE MARZAGAO EDA OUTRAS 
rROVID£NCIAS." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO, 

Face saber que a Camara Municipal aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte LEI: 

DISPOSI<;AO PRELIMINAR 

ArL 1° - Sem prejuizo das normas legais supletivas e das disposicoes 
regulamentares, com tundamento na Constttulcao Federal, no C6digo Tributario Nacional e na 
Lei Org&uca do Munidpio, esta Lei institui o Sistema Tributario do Munidpio, regulamcntando 
toda c1 materta tributaria de compctencia municipal. 

UVRO PRIMEIRO 
T1TUL01 

DOS TRIBUfOS MUNIOPAIS 

J\rL 'Z' Os lributos de compctencia do Munidpio sao: 

O lmposto Sobre a Propriedade PrediaJ e Territorial Urbana; 
ll - 0 imposto Sobre a Transmissao "inter vtvos?a qualquer Tltulo, por Aro 
Oneroso, 

ctP RPn., lmnvPi.,, por N1tt11rP7.a 011 Ac-Pc;�n Fic;in1, P ctP OirPitoc; RPai'l SohrP TmovPi'l, PXC"Plo o., 
de Garantia, bcm como a Ccssao de Dircitos a sua Aquisiy1o; 

Ill - 0 Imposto SohrP sPrvi{O.. ctP Q1rnlq11PT N1th1rP7.a; 
IV - A Contribuicao de Mclhoria, dccorrentc de obras publicas; 
V - As Taxas decorrentes do exerdcio regular do poder de policia do munidpio 

utili7.a{.\O, PIPtiva 011 potPnriitl, ctP c;(>rvi{oc; p11hlic-oc; muniripiti'l, pc;pPMtic-O'i P ctivi'lfvpic;, 
prestados ao ontribuintc ou postos a sua disposicdo. 

TITULOII 
COMPErtNOA TRIBUf AR.lA 

CAPITULOI 
DisposicOes Gerais 

ArL 3° 0 municipio, rcssalvadas as limitacoes de compctcncia tributaria 
constitucional, de leis complementares, na Constituicao Estadual, na Lei Orgiinica do Municipio 
e nas disposicoes deste c6d.igo, tern competencia legislativa plena, quanto a instituicao, 
inrictPnc-ia, lanc:amPnlo, arrPC1tctr1i;-i\o P fic;rnli7.a(AO dos 1Tih11tos m11nirip1tic;. 

ArL 1° - A competencia tributaria e indelegAvel, salvo atribuicoes das funcoes de 
arrecadar 01.1 fiscalizar tributos, ou de executor leis, services, atos ou decisoes administrativas 
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em materia tributaria, conferida a pessoa [uridka de direito publico, nos lermos da 
Cons ti tu ii;ao. 

§ 1° • A atribuiceo comprecndc as garantias c os privilcgios proccssuais quc 
competem ao municipio. 

§ 'Z' - A atribui<;iio pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral do 
municipio. 

§ 3° • Nao constitui dclcgeceo de compctencia o comctimcnto, a pcssoas de dircilo 
privado, do encargo ou funi;ao de arrecadar tributos. 

CAPITULOil 
Limita c)es da Com etmcia Tributaria 

SE<;AOI 
Dis osi Oes Gerais 

Art, 5" - Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado ao 
munidpio: 

I - exigir ou aumcntar tributo scm lei quc o cstabckxa, 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem cm situacao 
equivalente, proibida qualquer disnncac em razao de ocupecao protissional ou tuncao por eles 
cxcrcida, indcpcndcnlcmente da dcnominacao juridica dos rcndimentos, lilulos ou dircitos; 

m - robrar tributos: 

a) em relac;ao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei que os 
houver instituJdo ou aumentado; 

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

IV - utiliz.ar tributo com efeito de confisco; 

V - estabelecer Iimitacoes ao trafego de pessoas ou bens, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobranca de pedagio pela utilizacao de vias 
conservadas pelo Poder Publico; 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimonio, renda ou services, uns dos outros; 
b) templos de qualquer cullo; 
c) patrimonio, renda ou services dos partidos politicos, inclusive suas fundacoes, 

das entidades sindicais dos trabalhadores das instituic;oes de educarao e de 
assistencia social, sem fins lucrativos, atendidos os requisites da lei; 

d) livros, [ornais, peri6dicos e o papel destinado a sua impressao. 

§ 1° - A vedacao do inciso VI, alinea "a", e extensiva as autarquias e as fundacoes 
instituidas c mantidas pelo Poder Publico, no quc sc refcre ao patrimonio, a rcnda c aos 
services, vincu.lados a suas finalidades essencia.is ou as de1as decorrentes, 

§ '2!' - As vedecoes do inciso VI, alinea "a", e do paragrafo anterior niio se aplicarn 
ao patnmoruo, a renda e aos services re1acionados com exptoracao de atividades economicas 
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regidas pelas normas aplicaveis a cmprcendimentos privados, ou em quc haja contraprestacao 
ou pagamento de precos ou tarifas pelo usuano, nem exonera o promitente comprador da 
obngacao de pagar impostos reJativamente ao bem im6vel. 

§ 3° - As vedacoes expressas no inciso VI, alineas "b" e "c", compreendem somente 
o patnmoruo, a renda e os services relacionados com as finalidades essenciais das entidades 
nelas mencionadas. 

§ 4° - A lei determinara medidas para q ue os consu midores sejam esdarecidos 
acerca dos impostos que incidam sobrc mcrcadorias e services. 

§ 5° - QuaJquer anistia ou remissao que envolva materia tributana so podera ser 
conccdida atraves de lei especifica. 

§ 6° - 0 disposto no inciso VI nao exclui a atribui(ao as entidades nele reteridas da 
condi¢o de responsavel pelos tributes que lhes caibam reler na fonte, e nao as dispensas da 
prance de atos, prcvistos cm lei, assccurat6rios do cumprimcnto de obrtgacocs tributaries por 
terceiros, 

Art 6° - E vedado ao Municipio estabelecer diferenca entre bens e services, de 
quaJqucr natureza, cm razso de sua procedencia ou dcstino. 

ArL 7° - 0 disposto na alinea "c", inciso VI, do artigo 5°, e subordinado a 
observlincia dos seguintes requisites, pelas entidades nele referidas: 

I - nllo distribuirem quaJquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a titulo 
de lucro ou participacao no seu result.ado; 

II - aplicarem integralmente, no Pais, os seus recurses na manutencao dos seus 
objetivos institucionais; 

ID - manterem escrituracso de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades legais capazes de assegurar sua exaudao. 

s 1° Na faJta de cumprimento do disposto neste artigo a autoridade competente 
podera suspender a aphcacao do beneficio. 

§ Z' - Os servicos, a que se refere a aJinea "c ", inciso VI, do art. 5°, silo, 
exdusivamente, os relacionados com os objetivos institucionais das entidades nele referidas, 
previstos nos respectivos estatutos ou atos constitulivos. 

TfTuLom 

CAPITULOI 

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

Art 8° • 0 imposto sobre a Propriedadc Predial e Territorial Urbana tern como fato 
gerador a propriedade, o dominio util ou a posse de bem im6vel por natureza ou por acesseo 
fisica, como definido na lei civil, localizado na zona urbane do munidpio. 

I 
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§ 1° - Para cfeito desse imposto, cntende-sc como zona urbana a dcfinida cm lei 
municipal, observado o requisite minimo da existencia de melhora.mentos indicados em pelo 
menos dois dos incises scguintcs, construidos ou mantidos pclo Podcr Publico, 

I - meio fio ou pavimenta<;ao com canalizacao de agues pluvials; 

a - abastecimento de agua; 

Ill - sistema de esgoto sanitario; 

IV - rede de iluminacao publica com ou sem posteamento para distribuicao 
domiciliar; 

V - escola primaria ou posto de saude a uma distancia maxima de 3(tres) 
quilOmetros do im6vel considerado. 

§ 'Z' • E tambem considerada zona urbana a area urbanizavcl ou de cxpansao 
urbana, constantc de loteamcntos aprovados pclos 6rgaos compctentes, destinada a habitacao, a 
indt'.tstria, ou ao comercio, localizados fora da zona definida nos termos do paragrafo anterior. 

Art. CJ' - A incidencia, sem prejuizo das commacoes cabiveis, independe do 
cumprimcnto de quaisqucr exigencies lcgais, regulamentarcs ou administrativas. 

SE<;.,\OI 
Da mo Incidencia e das lsen£0es 

Art. 10- Estao isentos do Imposto sobre a Propriedade PrediaJ e Territorial Urbana: 

I - os im6veis reconhecidos em lei como de interesse hist6rico, cultural ou 
cco16gico, desde que mantidos em born estado de conservacao: 

0 - os im6veis de propriedade das pessoas juridicas de direito publico externo, 
quando destinados ao uso de sua missao diplomatics ou consulado, que o Brasil tenha 
tratamenlo reciproco; 

ill - os im6veis de propricdade das pcssoas juridicas de dircito pu blico intcmo; 

IV - os im6veis ou parles de im6veis utilizados como teatro; 

V - os im6veis utilizados exdusivamente como museus; 

VI - os im6veis ou partes de im6veis utilizados como loja maconica: 

VO - as areas que constituam reserva florestal, definidas pelo Poder Publico, e as 
Areas com mais de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), cobcrtas efclivamcnte por florestas; 

Vlll - Os im6veis cedidos ao Municipio a qualquer titulo, desde que o contrato 
cstabcleca o repassc do onus lribulArio obscrvado o § 'Z' dcstc artigo; 

§ 1° - Na hip6tese do inciso vm, a isencao prevalecera a partir do ano seguinte ao 
da ocorrencia do fato mencionado e sera suspensa no exercicio posterior ao da rescisao ou do 
ternuno do contrato de cessao. 

§ 'Z' - As iscncocs previstas neslc artigo condicionam-sc ao scu reconhecimcnto 
polo 6rgao municipal compctcntc, na forma estabclecida pelo Poder Exccutivo. 
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SECAOII 
Do Sujeito Passivo 

Art. 11 - Contribuinte do Imposto e o proprietario do unovel, o titular do seu 
dominio util ou seu possuidor a qualquer titulo. 

Art 12 - 0 imposto e devido, a criterio da reparticao competente: 

I - por quern exerca a posse direta do im6vel, scm prcjuizo da responsabilidade 
solidaria dos possuidores indiretos; 

II - por qualquer dos possuidorcs indiretos, scm prejulzo da responsabilidadc 
solidaria dos demais e do possuidor direto. 

Paragrafo unico - 0 disposto ncste artigo aplica-sc ao esp61io das pcssoas nele 
referidas. 

SECA.0111 
Da base de Calcu]o 

Art. 13 - A base de calculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e o valor venal 
da unidade imobiliana, assim entendido o valor quc esta alcanceria para compra e venda a 
vista, scgundo as condicocs do mcrcado. 

§ 1" - Para efeito de cakulo do valor venal, considera-se unidade imoblliarla a 
edifica<;ao mais a area ou fracao ideal do terreno a ela vinculada. 

§ 'P • 0 valor venal da unidade imobiliAria scra apurado de acordo com os 
seguintes indicadores: 

I - Quanto ao predio: 

a) o padrao ou tipo da construcao, 
b) a area construida; 
c) o valor unitario do metro quadrado: 
d) o estado de conscrva(ao; 
e) os services publicos ou de utilidade publica existentes na via ou logradouro; 
f) o indice de valorizacao do logradouro, em que estiver localizado o im6vel; 
g) os pr�os de im6veis nas ultimas transacocs de compra c venda, localizadas na 

mesma regiao; e quaisquer outros dados informativos obtidos pela reparticao 
competente. 

II - Quanto ao terreno: 

a) a area, a forma, as dimcnsoes, a localizacao, os acidcntcs gcograficos e outras 
carecteristicas e os elementos das alineas "f" e "g" do item anterior. 

9 3° - No caso de edificacao com frente e numeracao para mais de um logradouro, a 
tributacao correspondera a do logradouro para qua! cada unidade imobiliaria faca frente. 

§ 4° - Na hip6tese de im6veis onde se realize a revenda de combustiveis e 
lubrificantes, especificamente posto de gasolina, a area a ser levada em conta na apuracao da 
•;• calculo sera a maior das �gumre,, 
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a) a efetivamente constmida; 
b) a de ocupacao horizontal maxima do terreno, legalmente permitida para 

construcao no local. 

§ S° - Na determinocao do valor venal nao se considera o valor dos bens m6veis 
mantidos no im6ve1, ainda que em carater permanente. 

Art 14 - 0 valor venal dos im6veis sera apurado com base na Planta de Valores 
Genericcs dos Terrenos e Tabelas de prE:1';.0 de construcoes aprovadas anualmenre pela Camara 
Municipal, ate 15 de dezembro do exercicio que antcccder o lancamcnto. 

Art. 15 - lnocorrendo a publicacao da lei de que trata o artigo anterior, o Chefe do 
Pod er Execulivo faro, por Decreto, a sua atualizacao, com base nos valores u tilizados no 
exercicio imediatamente anterior, dentro dos Iimites legalmente pormitidos. 

Art. 16 = A Planta e a Tabcla de que trata o art. 14 serao elaboradas e revistas 
anualmente por uma comissao composta de 5 (cinco) membros, a ser constitutda pelo Chefe do 
Foder Executivo. 

Paragrafo umco - A Comissao scra composta pclo Sccretario de Financas, scu 
prcsidente nato, por um represcntante do Poder Lcgislativo; mais dois do Exccutivo e um dos 
Contribuintes. 

SE<;AOIV 
Das aliquotas 

Art. 17 - 0 imposto scra calculado aplicando-sc sobre a base de calculo as aliquotas 
abaixo: 

IMOVEIS EDIFICADOS 

Residencial. 1 % 

Comercial.. 1.5% 

IMOVEIS NAO EDIFICADOS 

Lote 4% 
§ 1° - Nito silo consideradas edificadas as construcoes em ruinas ou condenadas, as 

temporaries, as em andamento ou paralisades, as rusticas ou simplesmente cobertas, e as rujas 
areas do terreno exceda 10 (dez) vezes a area construida a que est:iverem vinculadas. 

§ � - Para efeitos do paragrefo anterior, nao se considera excedente de area: 

a) onde existirem Ilorestas ou densa arborizacao, conforme definido na 
legislac;ao federal pertinente; 

b) que for utilizada para cultura extrativa vegetal, animal e outras atividades 
correlatas, assim reconhecidas pelo 6rgao competente. 

§ 3° • Ressalvadas as hip6tescs do § 1° deste artigo, considera-se bem im6vel 
edificado, para efeitos deste C6digo, o equipamento, a construceo ou edificacao permanente 
que sirva para habitacao, uso, recreio ou exercicio de qualquer atividade, independentemente 
de sua forma, ou de dcpcndenctas com cconomia aut6noma, mesmo quc localizadas cm um 
unic°tte. 
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§ 4° - As zonas fiscais constantes da tabela de aliquotas serao definidas por ato do 
Executive. 

SEQ\OV 
Do Lan�amento 

Art 18 - 0 lancamento do imposto e anual e sera feito um para cada im6vel ou 
unidadc imobiliaria indcpcndcntc, ainda quc contiguo, lovando-sc cm conta a sua situacao a 
epoca da ocorrenoa do fato gerador, e reger-se-a pela lei entao vigente. 

§ 1° - Considera-se ocorrido o fato gerador em 1° de janeiro do ano a que 
corresponda o Iancamento. 

§ '1!' - Considera regularmente notificado o sujeito passivo desde que tenham sido 
feitas as pubucacoes oficiais dando ciencia ao publico da emissao das respectivas guias ou 
taloes de recolhimento. 

Art, 19 - Enquanto noo extinto o direito da tazenda Municipal, poderao ser 
efetuados lancamentos omitidos ou complementares, estes ultimos somente quando 
decorrentes de erro de tato. 

SEQ\OVI 
Do Pagamento 

Art 20 - 0 imposto sera pago de uma s6 vez ou parccladamcntc, na forma, local c 
prazos definidos no Calendario Fiscal baixado pelo Secretario de Finances. 

§ 1° - Para efeito de lancamento, o imposto calculado em moeda correnle, podera 
ser convertido em numero de Unidades Fiscais de Referenda do Municipio - UFRM, pelo valor 
vigcnte no mes de ocorrencia do fato gcrador da obrigac;ao tributaria c, para fins de pagamcnto, 
reconvertido em moeda corrente, pelo valor da Unidade Fiscal de Referencia do Municipio - 
UFRM, vigcntc na data do vcncimcnto. 

§ '1!' - Sera concedido dcsconto de ate 201 (vintc por ccnto), para pagamcnto 
integral do imposto, 

SEQ\OVII 
Das Obriga ()es Acess6ri�s 

Art 21- Os im6veis localiz.ados no Munidpio, ainda que isentos do imposto ou 
imunes a cste, ficam sujcitos a inscric;ao no orgao compctcntc. 

Paragrafo uruco- A cada unidade imobiliaria autonoma correspondera uma 
mscncao, 

Art 22 - A inscriceo sera promovida pelo interessado, mediante declaracao 
acompanhada dos Utulos de propricdade, plantas, croquis e outros clcmcntos csscnciais a 
perfeita defini{t\o da propriedade quanto a Iocalizacao e caracteristicas geometricas e 
to po gr Micas. 

§ 1° - No caso de benfeitoria construida em terreno de titularidade desconhecida, a 
inscri,;ao sera promovida, exclusivamente, para efeitos fiscals, 

§ '2" - Os pr6prios nacionais, estaduais ou municipais terao suas inscricoes 
efetivadas pelas reparticoes incumbidas de sua guarda ou admirustracao. 

-I 
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Art. 23 - A autoridade municipal competenle podera promover a inscricao "ex- 
ofido" de Imovets, 

Art. 24 - No caso de condominio, podera ser inscrita separadrunente cada fra� 
ideal, mediante requerimento do interessado. 

Art 25 - Os predios nao legal.izados poderao, a cnterio da autoridade 
administrative, ser inscritos a titulo precario, exdusivamente para efeitos tiscais e de cobranca 
do impasto. 

Art. 26 - Os proprietarios de im6veis resultantes de desmembramento ou 
remembramcnto devem promover sua inscricao dentro de 30 (lrinla) dias, contados do rcgistro 
dos atos respectivos no Registro de Im6veis. 

Art. 27 � Os titularcs de direitos sobrc predios que sc construirem ou forem objcto 
de acrescimos, reformas ou reconstrucoes, quando conduidas, ficam obrigados a comunicar 
estas ocorrencias, devcndo a comurucacao scr acompanhada de plantas, visto da fiscalizacao do 
Imposto sobre Services e outros elementos elucidativos da obra real.izada, conforme dispuser o 
Regulamento. 

Paragrafo u.nko - Nao sera concedido "habite-se", nem serao aceitas as obras pelo 
6rgao competente, sem a prova deter sido feita a comurucecao prevista neste artigo. 

Art 28 - 0 contribuinte devera comurucar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da respectiva ocorrencia, a demolicso, o desabamento, o incendio ou a ruina do 
predio, 

Art. 29 - As altcracocs ou rctifica�oes porventura havidas nas dimcnsoes dos 
terrenos deverao ser comunicadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da averbacao 
dos atos rcspcctivos no Rcgistro de Im6vcis. 

Art. 30 - A area do im6vel devera constar obrigatoriamente do registro tiscal do 
im6vcl na Scc.retaria Municipal de Finances e dos arquivos de fitas ou discos magneticos, sob 
pena de responsabilidade funcional, noo podendo ser reduzida, salvo mediante processo 
regular. 

Art, 31 - Os titulares de direitos reais sobre im6veis, ao apresentarem seus litulos 
para registro no Registro de lm6veis, entregarao, concomitantemente, requerimento preenchido 
e assinado, em modelo e nfunero de vias estabelecidos pelo Poder Executivo, a fim de 
possibilitar a mudance do nome do titular da Inscricso imobiliaria. 

Paragrafo uruco - Na hip6tese de promessa de venda de cessao de im6veis, a 
transferencia de nomc aludira a tal circunstancia, mcdiantc a aposicao da palavra "promilentc", 
por extenso ou abreviada, ao nome do respectivo titular. 

Art. 32 - Depois de registrado o titulo, o Oficial do Registro certificara, em todas as 
vias do requerimento referido no artigo anterior, que as indicacoes fornecidas pelo interessado 
conferem com o titulo registrado, bem como o livro ea folha em que este foi feito, apos o que 
remetera uma das vias a Sccretaria Municipal de Finances, ate o ultimo dia util do mes scguintc 
ao do registro. 

Paragrafo uruco - 0 Chefe do Poder Executivo podera celebrar converuos e 
contratos com os ca.rt6rios de Registro de lm6veis, para cumprimento do "caput" deste artigo. 

j 
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sE<;Aovm 
Das Penalidades 

Art. 33 - Considera-se infracao o descumprimento de qualquer obngacao principal 
ou accssona, prevista na legisla� tributAria. 

Art 34 - As Infracoes apuradas mediante procedimento fiscal, por atraso no 
recolhimcnto, ficam sujeitas as scguintcs multas: 

I - por faltas reJacionadas com o recolhimento do imposto: 

a) si (cinco por cento) do valor do imposto, aos que recolhe-los apos o prazo, 
dentro do mes de vencimento; 

b) 10% (dez por ccnto) do valor do imposto e taxas, aos que recolhe-los apos o 
mes de vencimento, porem dentro de 30 ( trinta) dias, 

c) 15% (quinze por cento) do valor do imposto e taxas, aos que recolhe-los apos 
30 (trinta) dias de vencidos. 

II- falta de tnscricao do imovel ou de seus acrescimos: 

Multa: 02- (duas) UFRM 

ill • falta de apresentecao de informacocs economico-fiscais de interessc da 
administracao tributaria, na forma e nos prazos determinados: 

Multa: 02 - (duas) UFRM 

§ 1° - A aplicacao das multas previstas neste artigo sera teita sem prejuizo do 
pagamento do imposto porventura devido ou de outras pcnalidadcs cstabelecidas nesta lei. 

§ 'Z' - 0 pagamento da multa nao exime o infrator do cumprimento das exigencies 
legais ou regulamentares que a tiverem determinado, 

§ 3° - Quando o im6vel relacionado com a infr�ao estiver alcancado por 
imunidade ou por iscncao, as multas scrao calculadas como se devido fosse o i.mposto. 

Art 35 - Os oficiais do Registro de lm6veis que nao remeterem A Secretaria 
Municipal de Finances uma das vias do requerimento de alteracao de titularidade do im6vel ou 
de suas caracteristicas ficam sujeitos A multa de 01 (uma) UFRM por documento registrado. 

SE<;AOIX 
Dispoeic<)es Especiaie 

Art 36 - 0 imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana constitui onus 
real, transmitindo-se com a propriedade ou direitos reais a ela relativos. 

Art 37 - Sera exigida certidlio negativa de imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana, nos seguintcs cases: 

I - concessao de "habite-se" e licenca para. construcao ou reforma; 

Il - transferencias e remanejamento de areas; 

ill - aprovacao de plantas e loteamentos; ; 
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IV - perticipacao em concorrencias publicas; inscri,;ao no Cadastro de Licitantes do 
Munidpio e pedido de concessao de services publicos de competencia municipal; 

V -contratos de locacso de bens im6vcis a 6rgaos publicos; 

VI- pedidos de reconhecimento de imunidade. 

Art 38 - Em nenhuma hip6tese o valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana sera inferior a 01 (uma) URFM 

CAPITULOU 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISS.AO DE BENS IM6VEIS 

SE<;AOI 
Disposi\;ilO Preliminar 

Art 39 - Esta lei rcgula tambem o Irnposto Sobre Transmissao lnter-Vivos, a 
qualquer titulo, por ato oneroso, de bcns im6veis, por natureza ou acessao fisica, e de direitos 
reais sobre im6veis, exceto os de garantia, bem como cessao de direitos a sua aquisicao, 

SE<;AOII 
Da Incidbtda 

Art 40 - 0 imposto de que trata o artigo 39 tern como fato gerador : 

I - transmisseo da propriedade ou do dominio util de bens im6veis, por natureza ou 
por accssii.o fisica, conforme definido no C6digo Civil; 

II - a transmissao de dneitos reais sobre im6veis, exceto os direitos reais de 
garantia; 

ill - a cessao de direitos relatives as transmissoes referidas nos incisos anteriores. 

Paragrafo uruco- A incidencia do imposto alcanca os scguintes atos: 

I - procuracao em causa pr6pria e/ ou seus sub-estabclecimcntos, quando o 
instrumento contiver os elementos essenciais a compra e venda de bens im6veis ou de direitos 
a cles relatives: 

II - a transmissao de fideicomisso "inter-vivos", quando onerosa; 

ill - a su b-rogacao de im6veis gravados ou inalienaveis; 

IV - as divisoes para extincao de condominio, sobre o excesso, quando qualqucr 
condomino reccber quota-parte material cujo valor seja major do que o da sua quota-partc 
ideal; 

V - a separac;ao judicial ou div6rcio, sobre o excesso na partilha, quando, por ato 
oneroso, um dos conjuges receber hens cujo valor seja major do que a meacao que lhe caberia 
na totalidade dos bens; 

VI • qualquer ato judicial ou extra-judicial "inter-vivos", nao cspccificado ncstc 
artigo, que importe ou se resolva em transmissao, a titulo oneroso, de bens im6veis, por 
"]"" ou acessao flsica, ou de direitos reais sobre imoveis, exceto os de garantia, 
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ArL 41 - Sera devido novo imposto quando as partes resoiverem a retratacao de 
contrato que ja houver sido lavrado e transcrito, bem assim quando o vendedor exercer o direito 
de prelacao. 

sE<,;Aom 
Da nlo lncidencia e das lmunidades 

Art. 42 - 0 imposto nao incide: 

I - nas transmissocs de bcns imovcis cm quc figurcm como adquircntcs a Uniao, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municipios, vedacao que, relativa.mente a aquisic;Ao de bens 
vinculados a suas finalidades esscnciais ou dclas dccorrcntcs, e extcnsiva as autarquias c 
fundocoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico; 

II - nas transmissoes em que figurem como adquirentes os partidos politicos, 
inclusive suas fundacoes, as entidades sindicais dos trabalhadores, as mstituicoes de educacao e 
de assistencia social, scm fins lucrativos, de bcns im6veis rclacionados com suas finalidadcs 
essenciais, des-de que atendidos outros requisitos estabelecidos em lei; 

ill - sobre as transmissoes de hens ou dircitos incorporados ao patrimonio de pcssoa 
juridica em realizacao de Capital, nem sobre a transmissao de bens ou direitos decorrentes de 
fusiio, incorporacao, ciseo ou extincso de pessoa juridica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderant.e do adquirente for a compra e venda desses bens ou direilos, locac;ao de imoveis 
ou arrendamento mercantil; 

N - nas transmissoes em que figurem como adquirente a igreja de qualquer cu1to, de 
bens im6veis relacionados com suas finalidades, sem fins lucrativos, 

§ 1° - Os partidos politicos, inclusive suas fundacoes, as entidades sindicais dos 
trabalhadores, e as instituicoes de educacao e de assistencia social, sem fins lucrativos, para 
usufrulrem da imunidade, deverao observer os seguintes requisitos: 

a) - nao dislribuircm qualquer parcels de scu patrimoruo ou de suas rendas, a titulo de 
participa¢<> nos resuJtados; 

b) - aplicarcm intcgralmente no Pais os seus rccursos ou as suas rendas, na 
manu tencao dos seus objelivos institucionais; 

c) - manterem escriturocao de suas receitas e despesas em livros reveslidos de 
formalidades capazcs de assegurar perfcita cxatidiio. 

§ 'Z' - Considera-se caractcrizada a atividade preponderantc, referida no inciso Ill 
deste artigo, quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa 
juridica adquirente, nos 12 (doze) meses anteriores e igual periodo subsequente a aquisicao, 
decorrer de vendas, administrecao ou cessao de direitos a aquisi(ao de im6veis. 

§ 3° - Vcrificada a prcpondcrancia a que sc rcfcrc o paragrafo anterior, tornar sc a 
devido o imposto, nos termos da Lei vigente a data de aquisicao e sobre o valor atualizado do 
im6ve1, ou dos direitos sobre ele, qua.ndo o enquadramento da preponderancia for posterior. 

SE<,;AOIV 
Das Isen�ires 

Art. 43 - Sao isenlos do pagamento do imposto: 
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I - os atos translativos de propriedade e do dominio util do im6vel ou dos direitos a 
eles relativos que gozarem de isencao, em virtude de disposicoes constitudonais; 

II - os atos que importarem na divisao de bens im6veis, para extincao de 
condominio, ou partilha efetuada em virtude de dissolucao da sociedade conjugal, desde que 
nao haja diferenca entre as quotas ou na meacao, caracrerizando-se transmissao por ato oneroso; 

ill - a indenizacao de benfeitorias, feita pelo locador ao locatario; 

IV - a transmisseo de gleba rural de area nao excedente a 25 (vinte c cinco) hectares 
e que se destine ao cultivo, pelo proprietario e sua familia, desde que o adquirente nao possua 
outro im6vel no municipio. 

SE<;AOV 
DaAliquota 

Art. 44 - As aliquotas do imposto sao as seguintcs: 

I- transmissoes compreendidas no sistema Financeiro de Habitacao: 

a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,5� (meio por cento); 

b) sobre o valor restante: 3% (tres por cento); 

II- demais transmissoes: 3\ (tres por cento). 

SE<;AOVI 
Da Base de Calculo 

Art. 45 - A base de cakulo do imposto c o valor venal dos bcns ou dircitos 
transmitidos, mesmo que o atribuido no contrato seja maior do que aquele. 

§ 1° - Na arrematecao ou leiliio, na remissao, na adjudicacao de bens im6veis ou de 
direitos a eles relatives, a base de calculo sora o valor estabelecido pela avaliacao judicial ou 
administrativa, ou o preco pago, so cstc for maior, 

§ 'Z' - Nas tornas ou reposicoes, a base de cakulo sera o valor venal da ha<;ao ideal 
excedente "inter-vivos" e o imposto sera pago, pelo fiduciario, com reducao de 50% (cinquenta 
por cento), e pelo fideicomissario, quando entrar na posse dos bens ou direitos, a reducao sera a 
mesma. 

§ 3° - Na transmissao de fideicomisso "inter-vivos", o imposto sera pago, pelo 
fiduciario, com reducao de 50\ (cinquenta por cento), e pelo Iideicomissario, quando entrar na 
posse dos bens ou direitos, tambem com a mesma reducao. 

§ 4° - Extinto o fideicomisso por qualquer motivo, consolidada a propricdade, o 
imposto devera ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias do ato extintivo. 

§ 5° - 0 fiduciario que pudcr dispor dos bens c dircitos, quando assim proccdcr, 
pagara o imposto de forma integral. 

Art. 46- Nas transmissoes dos direitos reais de usufruto, uso, habita�10, ou renda e 
expressamente constitu.ida sobre im6veis, mesmo em carater vitalicio, a base de cakulo 
correspondera ao rendimento presumido do bem durante a duracao do direito real, limitada 
porem a um periodo de 5 (cinco) anos, 

j 



� 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 

� ESTADO DE GOIAS 

Art, 47 - 0 valor dos bens ou direitos transmitidos, em qualquer das hip6teses 
previstas nesta lei, ressalvadas as de avaliacao judicial, sera apurado pela Sccretaria de Financas 
do Municipio, atraves de orgao propno. 

§ 1° - Para cfcito de fixa¢<> do valor tributavcl, scm prcjuizo da considcracao de 
outros fatores relevantes, sera utilizada a Planta de Valores Genericos de Im6veis do Municipio, 
devidamente atualizada, exigindo-se a aprovacao do Secretario de Finances as avaliacoes que 
indicarem quantitativos inferiores aos nesta estabelecidos. 

§ 'Z' - 0 valor da avaliacso podera ser revisto atraves de impugnac;iio e mediante a 
interposicao de recurse, na forma estabelecida em regula.mento. 

§ 3° - 0 Secretario de Financas adotara as providencias administrativas necessaries 
para operacionalizar o sistema de avalia(iio de im6veis rurais e urbanos. 

§ 4° - A correcao do valor sera feita em funcao de coeficientes monetarios 
lcgalmcntc permitidos. 

§ 5° - As rcclamacoes contra lancamontos tcriio a mcsma tramitacao dos processes 
contendosos fiscals e seriio julgadas pelas mesmas autoridades. 

SE<;AOVII 
�amento do Imposto, Local, Forma e Prazos 

Art. 48 - 0 pagamcnto do imposto cfetuar-se-a: 

1- nas transmissoes e cessoes por titulos publicos: 

a) antes da lavratura da respectiva escritura, quando ocorrida no Municipio, ou em 
municipios que distem ate 100 (cem) km, conforme identificados em regulamento; 

b) nos prazos estabelecidos no calendario fiscal, a ser baixado peJo Secretario de 
Finances, quando lavrada em outros Murucipios, Estado ou Pais; 

II - nas transmissocs c cossocs por titulo particular, inclusive os do Sistema 
Financeiro de Habitacao mediante a apresentacao do Instrumento A reparticao fiscal 
competente, no prazo de 10 (dez) dias, quando celebrado no Municipio, observando-se o que 
dispoe o calendario fiscal nos demais casos; 

ID - nas arrematacoes, adjudicacoes ou remicoes, antes da cxpcdicao das 
respectivas cartas; 

N - no fideicomisso, dentro de 10 (dez) dias de sua efetivacao, e em 60 (sessenta) 
dias, contados de sua extincao. 

Art. 49 - 0 recolhi.mento do imposto sera feito mediante apresentacao ao 6rgao 
recebedor, do documento de arrecadacao municipal c da guia de informacao, prcvisto cm 
rcgulamento c/ ou ato do Sccrctario de Finances, que serao prccnchidos: 

1- pelo tabeliao que deva lavrar, neste Munidpio, a escrituracao de transmissao ou 
cessao; 

II - pelo oficial de registro de im6veis, antes do registro, quando a escritura houver 
sido 7•• em outro Murucipio, Estado ou Pais; 
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ill = pclo escrivao, nas transmissoes "inter-vivos", a titulo oneroso, ocorridas cm 
razao de processo judicial; 

IV= pelo adquireatc, nas transmissoes ou cessoes lavradas por titulo particular. 

Art. 50 - 0 6rgao arrccadador nao podera 
documentos necessaries ao recolhimento niio estiverem 
prescricoes desta lei. 

rcccber o imposto quando os 
preenchidos de acordo com as 

Art. 51 - Nos contratos de compra c vcnda c nas ccssoes de direito celebrados por 
escrito particular, todas as vias do instrumento serao apresentadas ao 6rgao arrecadador, que 
nelas certificara o recolhimento do imposto. 

SECAOVIII 
Do Contribuinte 

Art. 52 = 0 contribuinte do imposto e o adquirente dos bens imoveis ou dos direitos 
reais sobre im6veis, exceto os de garantia, o cessionario de direito a sua aquisicao, o fiduciario e 
o fideicomissario, na hip6tese prevista pelo artigo 45, § 3°, 4° e 5° desta lei. 

Paragrafo unico - Nas permutas, cada contratante pagara o imposto sobre o valor 
do hem adq uirido. 

SECAOIX 
Dos Responsaveis 

Art. 53 - 0 alienantc ou o ccdente respondera solidariamcntc pclo pagamento do 
imposto, com os acrescimos legals, quando nao constar da via do contrato particular, em scu 
poder, a certidiio do recolhimento do imposto devido. 

Art. 54 - Sao solidariamente responsaveis pelo imposto os tabeliaes, escrivaes e 
oficiais do registro de im6veis, relativamente a atos que funcionalmente pratiquem, ou que 
forem perante eles praticados, ou, ainda, pclas omissocs cm quc incidirem, quando 
descumprirem ou inobservarem as disposicoes desta lei. 

SE<;A.OX 
Da Fiscalizacio e Obrigacoes Acessorias 

Art. 55 - A fiscalizacao da regularidade do recolhimento do imposto compete a 
todas as autoridades e funcionarios do fisco municipal, e Procuradores Juridicos do 
Municipio, na forma da legislecao vigente. 

Art. 56 = Nas transmissoes e ccssoes por instrumcnto publico, serao consignadas 
todas as informacoes constantes do documento de arrccadacao municipal comprobatorio do 
recolhimento do imposto devido. 

§ 1° = Para os fins deste artigo, entende-se por instrumento publico o lavrado por 
tabeliao, oficial de rcgistro de im6veis ou escrivao, qualquer que seja a natureza do ato. 

§ 'Z' - Uma via da guia de informaceo, dcvidamcnte autcnticada pclo 6rgao 
recebedor do imposto, devera ser arquivada pelo tabeliao, oficial de registro de im6veis, ou 
escrivao, de forma que possa ser facilmente apresentade a fiscalizacao municipal, quando 
solicitada, 
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Art, 57 - Os serventuarios da [ustica facilitarao aos funcionarios do fisco municipal 
o exame, em cart6rio, dos livros, autos e papeis que interessarem a verificacao da regularidade 
da arrecadacao do imposto. 

Art 58 - Nos processos judiciais em que houver transmisseo "inter-vivos" de bens 
im6veis ou de direitos a eles relatives o Procurador [urldico do Municipio devera acompanha- 
los e observar o pagamento do imposto. 

SECAOXI 
Da Restitui�lo 

Art 59 - Quando o ato de que resultou o recolhimento nao se realizer ou for 
anulado por decisiio, o imposto scra rcstituido. 

Art, 60 - 0 direito A restituicao de que trata o artigo anterior extingue-se em 5 
(cinco) anos, contados: 

I - da data do recolhimento do imposto, nos casos em que o ato tributavel nao se 
realizou; 

Il - da data em que transitar em julgado a sentence que anulou o ato tributado ou 
quc dctcrminou o dcsconto ou abatimcnto no imposto pago. 

Paragrafo unico - 0 pedido de rcstituicao scra instruido com os documentos 
comprobat6rios dos fatos alegados pelo interessado, de modo que nao hejam duvidas quanto a 
eles. 

SECAOXII 
Das Penalidades 

Art. 61- As infracoes as disposicoes deste imposto serao punidas com multa: 

I • de 1001 (cem por cento) do valor do imposto devido, mediantc autuacao fiscal, 
quando: 

a) total ou parcialmente omitido o pagamento do imposto devido; 
b) ocultada a existencia de frutos pendentes ou outra circunstancia que intlua 

positivamente no valor do im6vel; 

II - de 02 (duas) UFRM, a scr pago pelo: 

a) funcionario do fisco que nao obscrvar as disposicocs dos artigos 50 c 51 dcsta 
lei; 

b) serventuario da justice, o procurador jurldico municipal que infrinp;ir o 
disposto nos artigos 56, 57 e 58; 

ill - de 101 (dez por cento) oo mes ou fra¢o ate o limite de 100% (cem por cento), 
quando o imposto nao for pago no prazo e houver denuncia espontanea do contribuinte ou 
responsavcl a rcparticao fazendaria, para o respective lancamento, desde que rccolhido dcntro 
de 5 (cinco) dias, contados da data da denuncia, 

N - de 01( uma) UFRM por descumprimento de obrigacao acess6ria. 

Paragrafo unico - 0 documento de arrecadacao, quitado pelo 6rgao arrecadador, 
formaliza a dcnuncia cspontanoa, d.ispcnsando rcqucrimcnlo c Iormalizacao de proccsso. 

,t 
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ArL 62 - As peSS08S fisicas e juridicas que explorarem atividades imobiliarias, 
inclusive construtoras e incorporadoras, por conta pr6pria ou por administracao, que deixarem 
de cumprir obriga¢<> principaJ e ecessona, dilicultando a identificac;:.ao do sujcito passive do 
imposto, a epoca da ocorrencia do fato gerador e verificacoes sobre o recolhimento, ficam 
sujeitas a multa de valor igual ao tributo devido. 

Paragrafo unico - A faJta de escrituracao nos livros fiscals e controles instituidos cm 
regulamcnto importa enquadramento do contribuinte no "caput" dcstc artigo. 

Art. 63 - As multas aplicadas terao as seguintes reducoes: 

I - de 50% (cinqucnta por ccnto), sc o pagamento for efctuado dcntro de 20 (vinte) 
dias, contados da data da intimacao do Auto de Infracao ou da representacao, desde que o 
contribuinte renuncie ao direito de defesa; 

II - de 40% (quarenta por cento), se, havendo impugnecao, o pagamento se efetivar 
antes da decisao de segunda instancia; 

ill - de 30% (trinta por cento), se juJgado o recurso, o pagamento for efetuado antes 
do ajuizamento da Ac;ao de Execucao. 

SE<;AOXIII 
Das DisposicOes Fmais 

Art. 64 - 0 Chefe do Poder Executivo, visando uma melhor e mais eficiente 
arrecadacao do tributo de que trata esta lei, podera celebrar convenios com 6rgaos e/ou 
mstituicoes publicas. 

CAPITULOill 
IMPOSTO SOBRE SERVI<;OS DE OUALQUER NATUREZA 

SE<;,\OI 
Da Incidencia � do Fato Gerador 

Art. 65 - 0 imposto sobrc Scrvic;os de Qualquer Natureza tern como fato gcrador a 
prestacao de servicos, por empresa ou profissionaJ autonomo, com ou sem eslabelecimento tixo. 

Paragrefo unico - A incidencia do tributo e sua cobranca independe: 

I - do resultado financeiro do efetivo exercicio da atividade; 

II - do cumprimento de quaisquer exigencias lcgais ou rcgulamentarcs relativas ao 
exercicio da atividade, sem prejuizo das penalidades cabiveis; 

m - da existenda de estabelecimento fixo; 

IV - do service ser ou nao executado com a utilizacao de equipamentos, instalacoes 
ou insumos, ressalvadas as excecoes contidas na lista de services. 

Art. 66 - Para os efeitos deste imposto, considera-se Prestacao de Services, o 
excrcicio das seguintes atividadcs: 

1) medico, inclusive anahses clinicas, eletricidade medica, radioterapia, ultra- 
sonografia, rediologta, tomografia e congeneres; 

-1, 
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2) hospitals, clinicas, sanat6rios, laborat6rios de analise, ambulat6rios, prontos- 
socorros, maruconuos, casas de saude, de repouso e de recuperacao e congeneres; 

3) bancos de sangue, leitc, pele, olhos, semen e congeneres: 

4) enfcrmeiros, obstetras, ort6picos, fonoaudi6logos, protcucos (pr6tcse dcntaria): 

5) assistencia medica c congencres prcvistos nos itcns I, 2 c 3, dcsta lista, prcstados 
atraves de pianos de medicina de grupo, convenios, inclusive empresas para assistencia a 
empregados; 

6) pianos de saude, prcstados por emprcsa quc nao csteja induida no item 5, dcsta 
lista, e quc se cumpram atraves de services prestados por tcrcciros, contralados pcla cmprcsa 
ou apenas pagos por esta, mediante indicacao do beneficiario do piano; 

7) medicos veterinarios; 

8) hospitais vcterinarios, dinicas veterinaries c congencrcs: 

9) guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e 
congeneres, reJativos a animals; 

10) barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilacao e 
congeneres: 

11) banhos, duchas, sauna, massagcns, ginasticas c congeneres; 

12) varric;ao, coleta, remocao e incmeracao de lixo; 

13) limpeza c dragagcm de rios e canais; 

14) Iimpeza, manutencao e conservaceo de im6veis, inclusive vias publicas, 
parqucs e jardins; 

15) desinfeecao, imuniza<;ao, higie�ao, desratizacao e congeneres: 

16) controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos e 
biologicos, 

17) incincra¢<> de rcsiduos quaisqucr; 

18) limpeza de chamines; 

19) sancamcnto ambicntal c congencres: 

20) assistencia tecnica; 

21) asscssoria ou consultoria de qualqucr naturcza, nao contida cm outros itcns 
desta lista, organiz.a<;ao, programacao, planejamento, assessoria, processamento de dados, 
consultoria tecnica,. financeira ou administrativa; 

22) planejamento, coordenecao, programecao ou organizaceo tecnica, financeira ou 
admin ")Uva; 
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'.n) aruilises, inclusive de sistcma, examcs, pcsquisa c informacoes, colcta c 
processamento de dados de qualquer natureza; 

24) cont.abilidade, auditoria, guarda-livros, tecnicos cm contabilidadc c congeneres, 

25) pericias, laudos, exames tecnicos e analises tecrucas: 

26) traducocs e intcrprctecoes, 

'Zl) avauecao de bens; 

28) datilografia, estcnografia, cxpcdicntc, secrctaria cm gcraJ c congencrcs; 

29) projetos, calculos e desenhos tecnicos de qualquer natureza; 

30) aerofotogametria (inclusive interpreta<;ao), mapeamento e topografia; 

31) execucao, por administra<;ao, empreitada ou sub-empreitada, de construcao 
civil, de obras hidraulicas c outras obras scmclhantcs c rcspcctiva cngenharia consultiva, 
inclusive services auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prcstador de services, fora do local da prcstacso dos services, quc fica sujeito 
ao ICMS); 

32) dcmohcao, 

33) reparac;ao, conservacao e reforma de editicios, estradas, pontes, portos e 
congencres (cxceto o fornccimcnto de mercadorias produzidas pclo prestador dos services fora 
do local de prestecao dos services, que fica sujeito ao ICMS); 

34) pcsquisa, perfuracao, cimcntacao, pcrfilacao, estimulacao c outros services 
rclacionados com a exploracao e exportacao de petr6lco c gas natural; 

35) florestamento <' reflorestarnr-nto: 

36) escoramento e contencao de encostas e services congeneres: 

37) paisagtsmo, jardinagem e decorecao (exceto o fomecimento de rnercadorias, 
q ue fica sujeito ao ICMS); 

38) raspagcm, caJafetac;ao, polimento, lustracao de pisos, paredcs c divis6rias; 

39) ensino, instruc;ao, treinamento, evahacao de conhecimentos, de qualquer grau 
ou natu.reza; 

40) plancjamcnto, orgaruzacao e edministracao de fciras, cxposicoes, congrcssos e 
congeneres; 

41) organizacao e fest.as e recepcoes; buffet (ex.ceto o fornedmento de alunentacao e 
bcbidas, quc fica sujeito ao ICMS); 

42) administracao de bcns c ncg6cios de terceiros e de cons6rcio; 

43) administracao de fundos mutuos (cxceto a rcalizada por instituicocs 
autoriz.adas a funcionar pelo Banco Central); 

� 
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44) agenciamento, corretagem ou intermediacao de ciimbio, de segurns e de pianos 
de previdencia privada; 

45) agenciamento, corretagcm ou intermediacao de titulos quaisqucr (cxccto os 
services executados por instituicoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 

46) agenciamento, corretagem ou intermediacao de direitos da propriedade 
industrial, artistica ou literana; 

47) agenciamento, corretagcm ou intermcdiacao de contratos de franquia 
(franchise) e de faturacao (factoring); excetuam-se os services prestados por instituicoes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 

48) agenciamento, orgaruzacao, promocao e execucao de programas de turism.o, 
passcios, oxcursoes, guias de turismo e congenorcs, 

49) agenriamcnto, corretagem ou intcrmediacao de bens m6vcis e im6vcis nao 
abrangidos nos itens 44, 45, 46 e 47; 

50) despachantes; 

51) agentes de propriedade industrial; 

52) agentes de propricdadc artistica ou Iiteraria: 

53) leiliio; 

54) regulamentacao de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspecao e 
avaliacao de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevencao e gerencia de riscos 
seguraveis, prestados por quern nao seja o pr6prio scgurado ou companhia de scguro; 

55) armaz.enamento, dep6sito, carga, descarga, arrumacao e guarda de bens de 
qualquer espcc.ie (exccto dcpositos fcitos cm instituicocs financciras autorizadas a fundonar 
pelo Banco Central); 

56) guarda e estacionamento de vciculos automotorcs terrestres; 

57) vigilancia ou seguran<;a de pessoas e bens; 

58) transporte, colcta, rcmessa ou cntrega de hens ou valores, dcntro do tcrrit6rio 
do munidpio; 

59) diversoes publicas: 

a) cinemas, "taxi dancings" e congeneres: 
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 
c) exposicoes, com cobranca de ingressos; 
d) bailes, shows, fcstivais, recitals c congencrcs, inclusive espctaculos quc sejam 
tambem transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisao ou 
pelo radio; 
c) jogos olctrorucos, 
f) competicoes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a 

participacao do espectador, inclusive a venda de direitos a transmissao pelo radio ou pela 
televisao; 

g) execucao de musica, individualmente ou por conjuntos; t 
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60) distribuicao e venda de bilhetes de loteria, cartoes, pules ou cu pons de apostas, 
sortcios OU premios: 

61} fomecimento de mt'.tsica, mediante transmissao por qualquer processo, para 
vias publicas ou ambicntcs fcchados (exceto transmissoes radiofonicas ou de telcvisao): 

62) grava¢<> e distribuicao de filmes e video-tapes; 

63) fonografia ou gravac;ilo de sons ou ruidos, inclusive trucagem, dublagem e 
mixagem sonora; 

64) fotografia e cinematografia, inclusive revelacao, ampliacao, c6pia, rcproducao c 
truc.agem; 

65) producao, para terceiros, mediante ou sem encomenda previa, de espetaculos, 
entrevistas e congeneres: 

66) colocacao de tapetcs e cortinas, com material fomccido pclo usuario final do 
service; 

67) lubrificacao, limpeza c revisao de maquinas, vciculos, aparclhos c 
equipamentos (exceto o fornecimento de pecas e partes, que fica sujeito ao !CMS); 

68) consertos, restauracao, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, 
motores, clevadores ou de quaJquer objeto (exceto o fornccimento de pcc;as e partcs, que fica 
sujcito ao ICMS); 

69) recondicionamento de motores (o valor das pec;as fomecidas pelo prestador do 
service fica sujeito ao ICMS); 

70) recauchutagem ou regenerac;ao de pneus para o usuario final; 

71) recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizacao, corte, recorte, polimento, plastificacao e 
congencres, de objctos nao dcstinados a industrializ.ac;ao ou comercializacao; 

72) Iustracao de bens m6veis quando o service for prestado para usuario final de 
objeto lustrado; 

73) instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, prestados ao 
usuario final do service, cxclusivamente com matcnal por ele fomccido; 

74) montagem industrial, prcstada ao usuario final do service, cxdusivamcnte com 
material por elc fornccido; 

75) copia ou reproducao, por quaisquer processos, de documentos e outros papers, 
plantas ou dcscnhos; 

76) composicao grafica, fotocomposic;ao, clicheria, zincografia, litografia e 
fotolitografia; 

77) colocacao de molduras e afins, encademac;ilo, gravacao e douracao de livros, 
revistas e congeneres, 

� 
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78) local;.ao de bcns m6vcis, inclusive arrendamcnto mcrcantil; 

79) funerais; 

80) alfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo usuario final, exceto 
aviamento; 

81) tinturaria c lavandcria; 

82) taxidermia; 

�) recrutamcnto, agcnciamcnto, sclocao, colocacao ou fomccimcnto de mao-dc- 
obra, mesmo em carater temporario, inclusive por empregados do prestador do service ou por 
trabalhadores avulsos por ele contratados; 

84) propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistcmas de publicidadc, claboracao de dcscnhos, tcxtos c dcmais materiais 
publicitarios (exceto sua impressao, reproducao ou fabricacao); 

85) veiculacao e divulg� de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, 
por qualqucr mcio (cxccto cm jomais, pcri6dicos, radios c televisao); 

86) services portuarios e aeroportuarios; utilizacao de porlo ou aeroporto; 
atracacao: capatazia, armazenagem intema, extema e especial, suprimento de agua, services 
acess6rios, movimentacao de mercadoria fora do cais; 

87) advogados; 

88) engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrenomos: 

89) dentistas; 

90) economistas; 

91) psic61ogos; 

92) assistentes sociais; 

93) relacoes publicas: 

94) cobrancas e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, 
protcstos de titulos, sustacao de protcstos, dcvolucao de titulos nao pagos, manutcncao de 
titulos vencidos, fornecimentos de posicso de cobranca ou recebimento e outros services 
correlatos da cobranca ou recebimento (este item abrange tambem os services prestados por 
Instituicoes autoriz.adas a funcionar pclo Banco Central); 

95) instituicoes financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: 
fomecimcnto de talao de cheques; emissao de cheques administrativos; transfcrencia de fundos; 
devolucao de cheques; sustacao de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de creditos, 
por qualquer meio; emissao e renovacao de cartoes magneticos: consultas em terminais 
clctrorucos: pagamcntos por conta de tcrcciros, inclusive os fcitos fora do cstabclccimento; 
elaboracao de ficha cadastral; aluguel de cofres, fomeci.mento de segunda via de avisos de 
lancamento de extrato de contas; emissao de carries (neste item nao esta abrangido o 
rcssarcimcnto a institu�oes financciras de gastos com portcs do corrcio, tclcgramas, telex c 
teleprocessamento, necessarios a prestacao dos servicos): 

--# 
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96) transporte de natureza eslritamente municipal; 

en) comurucacoes tclcfonicas de um para outro aparclho dcntro do mcsmo 
munkipio; 

98) hospedagem em hoteis, motets, pensoes e congeneres (o valor da alimentacao, 
quando induido no proco da diaria, Iica sujcito ao imposto sobrc services): 

99) distribuicao de bcns de tcrcciros cm rcprescntacao de qualqucr naturcza. 
§ 1° - Os services induidos na lista ficam sujeitos ao imposto previsto neste artigo, 

ainda quc sua prcsta¢o cnvolva fornccimcnto de material. 

§ 'l:' - Ficam tambem sujeitos ao imposto os services nao expressos na lista masque, 
por sua natureza c caractcristicas, por comprecnsao ou extcnsao, asscmclhcm-sc a qualqucr um 
dos que compoem cada item, e desde que nao consliluam fato gerador de tributo de 
compctencia da Uniao ou do Estado. 

SE<;AO II 
Da Nlo Incidencia 

ArL 67 - 0 imposto nao incidc sobrc: 

I - a prestacao de services sob relacao de emprego; 

II - os services dos trabalhadores avulsos, definidos em lei; 

ID - a remuneracao dos diretores e membros de conselhos consultivos 011 liscais de 
sociedades. 

SE<;AOIU 
Das Isen�Oes 

Art. 68 - Estao isentos do imposto: 

I - os profissionais localizados e instalados em feiras-livres e cabeceiras-de-feira; 

II - as associacoes de classe, os sindicatos e as respectivas tederacoes e 
confederacoes, observado o Paragrafo unico deste artigo; 

ID - as associacoes culturais e desportivas, observado o Paragrato uruco deste 
artigo; 

IV - as competicoes dcsportivas cm estadios ou ginasios ondc niio haja apostas c 
pagamentos de premios ao desportista competidor quando este nao for empregado do dube; 

V - as promocoes de concertos, recitais, "shows", testividades, exposicoes, 
quermesses e espetaculos similares, cujas receitas se destinem a fins assistenciais; 

VI - os musicos, artistes e tecnicos de espetacuios, detinidos em iei; 

VII - os services necessaries a elaboracao de livros, jornais e peri6dicos, em todas as 
suas fases, conforme dispuser o regulamento; 

VIII - bancos de leite humano; 

.s 



2) por empresa: 

IX - os services executados por: 

§ 1° - Para os efeitos do lmposto sobre Services de QuaJquer Natureza entende-se: 

entidades 

SE<;AOIV 
Dos Conbibuintes e dos Responsaveis 

Art. 69 - Contribuinte e o prestador do servico. 

I) por profissionaJ autonomo, todo aquele que fornecer o pr6prio trabalho, sem 
vinculo empregaticio, com o auxiJio de, no maximo, 2 (dois) empregados. 

Art. 70 - Sao responsaveis: 

-# 
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a) services prestados a nao s6cios; 
b) venda de talocs de apostas; 
c) services nao compreendidos nas tinalidades sociais das 

mcncionadas. 

a) sapateiros remendoes, 
b) engraxates ambulantes; 
c) bordadeiras; 
d) carregadores; 
e) carroceiros; 
f) cobradorcs ambulantes; 
g) costureiras; 
h) cozinheiras; 
i) doceiras; 
j) salgadciras; 
l) guardas-noturnos; 
m) jardinciros; 
n) lavadeiras; 
o) faxineiras: 
p) lavadores de ca.rro; 
q) manicures; 
r) merendeiras; 
s) motoristas auxiliarcs; 
t) passadeiras; 
u) serventes de pedreiros; 
v) services domesticos: 
x) artesaos, 

Paragrafo uruco - Nao se aplicam as isencoes previstas nos incises 11 e Ill deste 
artigo as receitas decorrentes de: 

a) toda e quaJquer pessoa juridica, inclusive a sociedade civil, a de fato, a sociedade 
de profissionais que exercerem atividades de prestacao de services; 

b) a pessoo fisica sem habilitacao profissionaJ que admitir, para o exerdcio da sua 
atividade profissionaJ, mais de 2 (dois) empregados; 

c) o profissional liberal que admitir, para o exercicio da sua profissao, 1 (um) ou 
mais profissionais de sua habilitacao (sociedade de profissionais). 
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I - os construtores, empreiteiros principais e administradorcs de obras hidraulicas 
de construcao civil ou de reparacao de edificios, estradas, logradouros, pontes e congeneres, 
pclo imposto rclativo aos services prestados por sub-emprcitciros, cxdusivamcnte de mao-de- 
obra; 

11 - os administradorcs de obras, pclo imposto rclativo a mao-dc-obra, inclusive de 
subcontratados, ainda que o pagamento dos services seja feito diretamente pelo dono da obra 
ou contratante; 

ID - os titulares de direitos sobre predios ou os contratantes de obras e services, se 
nao identificarem os construtores ou os empreiteiros de construcao, reconstrucao, reforma, 
reparacao ou acrescimo desses bens, pelo imposto devido peJos construtores ou empreiteiros; 

IV - os locadores de maquinas, aparelhos e equipamentos instalados, pelo imposto 
devido pelos locatarios estabelecidos no Municipio e relativo a exploracao desses bens; 

V - os titularcs dos cstabelccimcntos ondc sc instalarcm maquinas, aparclhos e 
equipamentos, pelo imposto devido peJos respectivos proprietanos destes, nao estabelecidos no 
Municipio, e rclativo a cxploracao dcsscs bens; 

VI - os que permitirem em seus estabeJecimentos ou domicilios exploracao de 
atividade tributavcl scm cstar o prcstador do service inscrito no orgao fiscal compctcntc, pclo 
imposto devido sobre essa atividade; 

Vil - os que efetuarem pagamento de services a terceiros nao identificados, pelo 
imposto cabivel nas operacoes; 

VI1I - os que utilizarem services de empresas, pelo imposto incidente nas 
operacoes, se nao exigirem dos prestadores documento fiscal idoneo, 

IX - os que utilizarem services de profissionais autonomos, pclo imposto incidcnte 
sobre as operacoes, se nao exigirem dos prestadores prova da quitacao fiscal ou de inscricao, no 
caso de serem isentos; 

X - as entidades publicas ou privadas, pelo imposto incidente sobre o preco dos 
services de divcrsoes publicas, prcstados por tcrcciros cm locais de quc sejam proprictanas, 
administradoras ou possuidoras a qualquer titulo. 

§ 1° - A responsabilidadc de que trata cste artigo scra satisfcita mcdiantc o 
pagamento: 

a) do imposto retido das pcssoas fisicas, a aliquota de 5% cinco por cento) do 
service prestado: 

b) do imposto rctido das pcssoas juridicas, com base no pr�o do service prcstado, 
aplicado a aliquota correspondente a atividade exercida; 

c) do imposto incidente sobre as operacoes, nos demais casos, 

§ 'Z' - A responsabilidade prevista nesta secao e inerente a todas as pessoas tisicas 
ou juridicas, ainda quc akancadas por imunidadc ou por iscncao tributaria. 

§ 3° - 0 Regulamento dispora sobre a forma de comprovacao da quitacao fiscal dos 
prestadores de services. 

SE<;AOV 
Da Solidariedade 
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Art. 71 - Sao solidariamente obrigados perante a Fazenda Municipal quanto ao 
imposto rclativo aos services cm quc forcm partcs, todos os quc tcnham intcrcssc comum na 
situa¢o quc constitua fato-gerador da obrigacao principal. 

§ 1° - A obrigacao solidaria c incrcntc a todas as pcssoas fisicas ou juridicas, ainda 
que akancadas por imunidade ou isencao tributaria, 

§ 'Z' - A solidaricdadc nao comporta bcneficio de ordem, podendo, entretanto, o 
sujcito passivo, atingido por scus efcitos, cfetuar o pagamento do imposto incidente sobre o 
service antes de iniciado o procedimento fiscal. 

SE<;AOVI 
Da Base de Calculo 

Art. 72 - A base de calculo co pr�o do service. 

§ 1° - Para os efeitos deste artigo, considera-se preco tudo o que for cobrado em 
virtude da prcsta¢o do service, cm dinhciro, bcns, services ou direitos, seja na conta ou nao, 
reembolso, reajustamento ou dispendio de qualquer natureza, sem prejuizo do disposto nesta 
sec;ao. 

§ ?' - Incluem-se na base de calculo as vantagens financeiras decorrentes da 
prestacao de services, inclusive as relacionadas com a retencao peri6dica dos valores recebidos. 

§ 3° - Os- descontos ou abatimentos concedidos sob condicao integram o prcc;o do 
service. 

§ 4° - A prestacao de service a credito, sob qualquer modalidade, implica inclusao, 
na base de calculo, dos onus relatives a obtencao do financiamento, ainda que cobrados em 
separado; 

§ S' - Na falta de prec;o, sera tornado como base de calculo o valor cobrado dos 
usuarios ou contratantes de services similares. 

Art. 73 - Na prestacao dos services a que se referem os itens 31 e 33 do art. 66, o 
imposto sera calculado sobre o preco, deduzido das parcelas correspondentes: 

a) ao valor dos materials fomecidos pelo prestador do service: 
b) ao valor <las sub-empreitadas ja tributadas pelo imposto. 

Art. 74 - Nos services contratados por administracao, a base de calculo compreende 
os honoraries, os dispcndios com mao-dc-obra e cncargos sociais, as despcsas gerais de 
administra¢o e outras, rcaliz.adas direta ou indiretamentc pclo prcstador. 

Art. 75 - Nas demolicoes, incluem-se no preco dos services o montante dos 
recebimentos em dinheiro ou em materiais provenientes do desmonte. 

Art. 76 - Nas incorporacoes imobiliarias, a base de calculo sera o prec;o das cotas de 
construcao das unidades compromissadas antes do "habitc-sc", deduzido, proporcionalmcnte, 
do valor dos materiais e <las sub-empreitadas, conforme dispuser o Regulamento, 

Art. 77 - Quando sc tratar de organizacao de viagens ou cxcursocs, as agimcias �; 
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dcduzir do p�o contratado os va1orcs rclativos as passagcns acrcas, tcrrcstrcs c maritimas, 
bem como a hospedagem dos viajantes ou excursionistas. 

Art. 78 - No caso de estabelecimento que represente, sem faturamento, empresa do 
mesmo titular, sediada fora do Munidpio, a base de ailculo compreendera todas as despesas 
ncccssarias a manutencao dcssc cstabclccimcnto, acrcscida de pcrccntual, a titulo de vantagcns 
remunerat6rias, definido em reguJamento. 

Art. 79 - No agendamento de services de revelacao de filmes, a base de calculo sera 
a difcrcnca cntrc o valor cobrado do usuario co valor pago ao laborat6rio. 

Art 80 - Nos services de cxibicao de filmcs cincmatograficos, a base de calculo scra 
a rcccita dos cxibidorcs, dcduzida dos pagamcntos cfetuados aos distribuidorcs, desdc quc 
esses dispendios sejam tributados pelo Municipio. 

Art 81 - Nos services tipicos de editoras de musica, a base de calculo sera igual a 
251 (vinte e cinco por cento) da receita bruta. 

Art. 82 - A base de ailculo do impasto inddcntc sobrc os services prcstados por 
estabelecimentos bancarios e instituicoes financeiras compreende: 

I - cobranc;a; 

Il - guarda de bcns cm cofrcs ou caixas-fortcs; 

ill - cust6dia de bens e valores; 

IV - agenciamento, corretag.em ou intermediacao de cambio e seguros; 

V - agcnciamcnlo de creditos ou de finandamentos; 

VI - recebimento de carnes, alugueis, dividendos, titulos e contas em gera1; 

Vil- recebimento de tributes, contribuicoes e tarifas: 

vm - pagamento de vencimentos, salaries, pensoes e beneficios; 

IX - pagamento de contas em geral; 

X - intermediacao na remessa de numerario: 

XI - cxccucao de ordens de pagamento ou de crcdito; 

XII - auditoria e analise financeiras; 

X1lI - fiscalizacao de projetos economico-financeiros, industriais, agropecuanos, 
inclusive de suas execucoes e implantacoes: 

XIV - analisc tecruco-cconomico-financcira de projctos: 

XV - planejamento e assessoramento financeiro; 

XVI - rcsgatc de tetras com accitc de outras emprcsas; 

XVII - ceptacao indireta de recursos oriundos de incentivos fiscais; 

J 
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XVIII - fomecimento de cheques de viagem, administrativo, de taloes de cheques, 
de cheques avulsos c de scgundas-vias de avisos de lancamcnto c de cxtrato de contas; 

XIX - visamento de cheques, devolucao e suspensao de pagamento; 

XX - confeccao de fichas cadastrais e emissao de carnes: 

XXI - cmissao c renovacao de cartocs magncticos, consultas cm tcrminais 
eletronicos; 

XXIl - recebimento por conta de terceiros, inclusive os teitos fora do 
cstabclccimcnto, comprccndcndo: 

a) direitos autorais; 
b) protestos de titulos; 
c) susta¢o de protestos; 
d) dcvolucao de titulos nao pagos; 
e) manutencao de titulos vencidos; 
f) fornecimento de posicao de cobranca; e 
g) recebimentos e outros services correlates da cobranca. 

XXIIl - outros services nso sujeitos ao lmposto sobre Operacoes Financeiras. 

Paragrafo uruco - Nos services de recebimento em geral, quando nao houver 
remuncracao cstipulada, a base de calculo sera 0,2\ (dois dccimos por ccnto) do montantc 
efetivamente repassado. 

Art, 83 - 0 valor do imposto, quando cobrado em separado, integrara a base de 
rakulo. 

Art. 84 - Quando os services a que se referem os itens 1,4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, da lista de services forem prestados por sociedades uniprofissionais, o imposto sera 
calculado em 
dobro, cm relacao a cada profissional habilitado, scja socio, emprcgado ou nao, qucr prcstc 
service cm nomc da socicdadc, cmbora assumindo rcsponsabilidadc pcssoal, nos tcrmos da lei 
aplicavel, desde que: 

I - Jimitam-sc a prcstacao de services cspccificos da area de habilitacao dos 
profissionais que a compoem; 

II - possuircm ate o maximo de 02 (dois) cmpregados cm rclacao a cada socio; 

ill - as imobilizscoes tecnicas sejam de uso no trabalho pessoal e intelectual dos 
profissionais; 

IV - as receitas auferidas sejam exclusivamente do trabalho pessoal dos 
profissionais habilitados quc prcstcm services cm nomc da socicdadc. 

s 1° - 0 disposto neste artigo nao se aplica a sociedade em que exista socio nao 
habilitado ao exercicio da atividadc corrcspondcntc aos services prcstados pcla sociedadc, ou 
socio pessoa juridica. 

§ 'Z' - Ocorrendo qualqucr das hip6tcscs prcvistas no paragrafo anterior, a 
sociedade pagara o imposto com base no pr�o do servico, observada a respectiva allquota. 

f 
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§ 3° - Nao se consideram uniprofissionais, devendo pagar o imposto sobre o pret,;o 
dos services prestados, as sociedades: 

a) quando os s6cios nao possuam a mesma habilitacao profissional, ou correlata 
auxiliar, conforme definido em regulamento; 

b) que tenham como socio pessoa juridica; 
c) que tenham natureza comercial; 
d) que exercam atividade diversa da habilitacao profissional dos s6cios. 

Art 85 - Quando sc tratar de prestacao de service sob a forma de trabaJho pcssoal 
do pr6prio contribuinte, o imposto sera calculado de acordo com os incisos 1 a ill da tabela 
constante do art 87 dcsta lei, tantas quantas forcm as atividadcs cxercidas. 

Art. 86 - Quando o sujeito passivo, em seu estabelecimento ou em outros locais, 
exercer atividades distintas, subordinadas a mais de uma forma de tributacao, devera observer 
as seen in l:P.S rP.gras: 

I - se uma das atividadcs for tributavcl pclas rcccitas e outra por imposto fixo, c na 
escrita fiscal nao estiverem separadas as operacoes, o imposto relativo a primeira atividade 
sera apurado com base na receita total, sendo devido tambem o imposto relativo a segunda; 

II - se as atividades forem tributaveis por aliquotas diferentes, inclusive se 
alcancadas por deducoes ou por isencoes, e se na escrita fiscal nao estiverem separadas as 
operacoes, o imposto sera calculado sobre a receita total e pela aliquota mais elevada. 

SE<;AOVII 
Das Aliquotas 

Art 87 - 0 imposto sera calculado de acordo com a seguinte tabela: 

N°DE PROFISSIONAIS AUT6NOMOS IMPOSTO FIXO MENSAL 
ORD EM EMUFRM 

Habilitados por eslabelecimenlos de 

I 
Ensino de qualquer nivel superior e 
Provisionados, pela prestacao de 
servicos sob a forma de trabalho 
Pessoal do pr6prio contribuinte ..... 03 (tres) UFRM 

Habilitados por estabelec.imento de 

II Ensino nivcl mcdio, pcla prestacao 

I de services sob Iorma de trabalho 
pessoal do pr6prio contribuinte .... 02(duas) UFRM 
Profissionais nao previstos nos 

III itens anteriores, inclusive os nao 
estabelecidos ...................... 1,5( um e meio) UFRM 

NOTA: Os profissionais, no primeiro ano do excrcicio de suas atividadcs, tcrao um dcsconto de 
50% (cinquenta por cento) do valor do imposto, 

EMPRESAS 

ITENS DA LISTA ATIVIDADES IMPOSTO SOBRE A 
DE SERVI<;O BASE DE CALCULO % 

59- "a" Taxi dancings e congeneres 
59-"b" BHhares, boliches, corridas de animais c outros 5% 
59- "e" iozos 



'ii PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 
� ESTAIX)DEGOIAS 

[ogos eletronicos 
59 Demais atividades 4% 
2 Todas as atividades 2% 
5 Todas as atividades 2% 
31 Todas as etividados 2% 
33 Todas as atividades 2% 
39 Todas as atividades 2% 
73 Todas as atividades 2% 
96 Todas as atividades 2% 

Demais Hens T odas as alividades 3% 

sEctovm 
Do Arbitramento 

Art. 88- 0 valor do imposto sera lancado a partir de uma base de calculo arbitrada, 
sempre quc sc vcrifica.r qualqucr das scguintcs hip6tcscs: 

I - nao possuir o sujeito passivo, ou deixar de exibir, os elementos necessaries a 
fiscalizacao das opcracoes rcalizadas, inclusive nos casos de pcrda, cxtravio ou inutilizacao de 
livros ou documentos fiscais; 

II - scrcm omissos ou, pcla inobscrvancia de formalidadcs intrinsccas ou 
extrinsecas, nao merecem fe os livros ou documentos exibidos pelo sujeito passivo; 

ill - cxistcncia de atos qualificados cm lei como dolo, fraudc ou simulacao, atos 
esses evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passive, ou apurados por 
quaisqucr mcios dirctos ou indirctos; 

lV - nao prestar o sujeito passivo, ap6s regularmente intimado, os esdarecimentos 
exigidos pela fiscahzacao, prestar esclarecimentos insuficientes ou que nao merecam fe, por 
inverossimeis ou falsos; 

V - cxercicio de qualqucr atividadc quc constitua fato gcrador do imposto, scm sc 
encontrar o sujeito passive devidamente inscrito no 6rgao competente; 

VI - pratica de subfaturamcnto ou contrata<;iio de services por valorcs abaixo dos 
precos de mercado; 

VII - flagrante insuficiencia do imposto pago em face do volume dos services 
prestados; 

vm - services prcstados scm a dctcrminacao do prcco. 

§ 1° - 0 arbitramento referir-se-a, exclusivamente, aos fatos ocorridos no periodo 
cm que sc vcnficarcm os prcssupostos mcncionados nos incises dcstc artigo. 

§ 'Z' - Nas hip6teses previstas neste artigo, o arbitramento sera fixado pela 
autoridade fiscal competente, que considerara, conforme o caso: 

a) os pagamentos de impostos efetuados pelo mesmo ou por outros contribuintes 
de mesma atividade, em cond ii;oes semelhantes; 

b) peculiaridades inerentes a atividade exercida; 
c) fatos ou aspectos que exteriorizem a situacao economico-financeira do sujeito 

passivo; 
d) preco corrente dos services oferecidos a epoca a que se referir a apuracao: 

/, 
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e) valor dos materiais empregados na presta¢o dos services e outras despcsas, tais 
como salaries e encargos, alugueis, instalacoes, energia, comunicacoes e assemelhados; 

f) a atualizacao ou deflacao de vaJores conhecidos, para apurar base de calculo 
dcsconhccida, podcndo scr sobrc todos ou parte dos elcmentos dcla componente, conforme 
definido em regulamento. 

§ 3° - Do imposto resultante do arbitramento serao deduzidos os pagamentos 
realizados no periodo. 

SEQ\OIX 
Da EsHmativa 

Art. 89 - 0 valor do imposto podera ser fixado, pela autoridade tiscal, ou auto 
lancado pelo contribuinte, sujeito a homologacso, conforme regulamento, a partir de uma base 
de calculoestimada, nos seguintes casos: 

I - quando se tratar de atividade exerdda em carater provis6rio ou ilinerante; 

Il - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organiza{ao e de diticil controle 
fiscal; 

ill - quando o contribuinte nao tiver condicoes de emitir documentos fiscals ou 
deixar de cumprir com regularidade as obrigacoes acess6rias previstas na legisla(Ao; 

IV - quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja especie, 
modalidade ou volume de neg6cios ou de atividades aconselhem, a exclusivo criteria da 
autoridade competente, tratamento fiscal especifico. 

§ 1° - No caso do indso I deste artigo, consideram-se de carater provisorio e 
itinerante as atividades cujo exerdcio seja de natureza temporana e estejam vinculadas a 
fatores ou acontcdmcntos ocasionais ou exccpcionais. 

§ 'J:' - Na h.ip6tese do paragrafo anterior, o imposto devera ser pago 
antccipadamcnte e nao podera o contribuinle inidar suas alividadcs scm cfctuar o pagamcnlo 
sob pena de interdicao do local, independentemente de qualquer formalidade. 

§ 3° - E considcrada rudimentar orgaruzacao a falta de cscrita contabil regular. 

Art. 90 - A autoridade competente para fixar a estimative levara em consideracao, 
conforme o case; 

I - o tempo de duracao ea natureza do acontecimento ou da atividade; 

Il - o p�o corrcntc dos services; 

ill - o volume de rcccitas cm pcriodos anlcriorcs ou posteriores e sua projccao para 
pcriodos futuros ou passados, podendo obscrvar outros contribuintes de idcntica atividade; 

IV - a localizacao do estabelecimento. 
Art. 91 - Os contribuintes sujeitos ao regime de estimative poderao ser dispensados 

do cumprimento de obrigecoes acess6rias, conforme dispuser o Regulamento. 

AIL 92 - Os contribuintcs abrangidos pelo regime de cstimativa poderao, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da publicacao do ato pr6prio ou da ciencia do respective despacho, 
impugnar o:;r cstimado. 
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§ 1° - A impugnacao prcvista no "caput" dcstc artigo nao tcra cfcito suspensive c 
mencionara, obrigatoriamente, o valor que o interessado reputar justo, assim como os elementos 
para a sua afcncao, 

§ ?' - Julgada procedente a impugnacao, a diferenca a maior, recolhida na 
pcndencia da dccisao, scra aprovcitada nos pagamcntos scguintcs ou rcstituida ao contribuintc, 
se for o caso. 

Art. 93 - Os valorcs fixados por cstimativa constituirao lanc;amcnto definitive do 
imposto. 

SECAOX 
Do l.a.n(amento e do Recolhimento 

Art. 94 - A criterio da reparticao, o lancamento sera feito de oficio, ou pelo pr6prio 
contribuinte ou pelo responsavel, 

Paragrafo (mico - 0 lanc;amento podera ser feito de oficio: 

I - na hip6tese de atividade sujeita a taxacao fixa; 

II - nas hip6teses de estimative e verificacao fiscal. 

Art. 95 - 0 imposto sera recolhido na forma, locale prazos previstos no Calendario 
Fiscal baixado pelo Secretario de Financ;as. 

§ l O 
- As gu ias de recolhimento do imposto terao seus rnodelos aprovados por 

rcgulamcnto. 

§ ?' - Os recolhimentos serao anotados pelo sujeito passive, em livros pr6prios, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias. 

Art 96 - Podera a Secretaria de Financ;as adotar outras normas de lanc;amento e 
rccolhimcntos quc nao os prcvistos nos artigos antcriorcs, dctcrminando quc sc Iaca 
antecipadamente, por operacao ou por estimativa, em relacao aos servic;os prestados por dia, 
q uinzena OU mes. 

Paragrafo unico - No regime de recolhimento por antecipacao, nao podera ser 
emitido nota de service, fatura ou documento, desprovidos de previo pagamento do tributo. 

Art. 97 - 0 recolhimento do imposto sera feito nos locais e estabelecimentos de 
crcdito dcvidamcntc autorizados, de conformidadc com as disposicocs cstabclccidas cm 
regulamento. 

SECAOXI 
Da Obrigas:llo Acess6ria 

SUB-SECAO I 
Da InscrisJo 

Art. 98 - A pessoa fisica ou juridica cuja atividade esteja sujeita aos tributos 
municipais, ainda que isenta ou imune, devera se inscrever no cadastro pr6prio da Secretaria 
de Financ;as, antes de iniciar quaisquer atividadcs. 

§ 1° - Ficara tambem obrigado a inscricao de que trata este artigo, aquele que, 
cmbora nao cstabclccido no Municipio, cxcrca no tcrrit6rio dcstc atividadc sujcita ao imposto. 

� 
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§ '1!' - A inscricao far-sc-a, para cada um dos cstabclccimcntos: 

I - atraves de solicitacao do contribuinte ou do seu representante legal, com o 
prccnchimcnto do formulario pr6prio; e 

TT - de oficio. 

§ 3° - A inscricao c intransfcrivcl c scra, obrigatoriarncntc, rcnovada sempre quc 
ocorrerem modificacoes nas declaracoes constantes do formulario de inscncao, dentro de 15 
(quinzc) dias contados da modificacao, ou quando for cxigido rccadastramcnto. 

§ 4° - Para cfcito de cancclamcnto da inscricao, fica o contribuintc obrigado a 
comunkar a rcparticao, no prazo de 10 (dcz) dias, contados da ocorrencia, a transfcrcncia ou 
a venda do estabelecimento ou o encerramento da atividade. 

§ r:J' - A simples anotacao, no formulario de inscricao, deter o contribuinte cessado 
sua atividade, nao implica quita<;ao de quaisquer debitos de sua responsabilidade, porventura 
existent es. 

§ 6° - A mscricao fiscal nao tern forca de licendamento, para recolhimento da taxa 
de liccnca pclo podcr de policia, alcm da inscricao, dcvcra constar da guia o nurncro da sub- 
inscricao. 

§ 7' - A sub-inscricao c obrigat6ria c controlara as atividadcs liccnciadas conformc 
definido em regulamento e constara do alvara, sob pena de ser nulo. 

§ 8° - A inscricao nao faz prcsumir a acoitacao, pcla Prefcitura, dos dados c 
informacoes apresentados pelo contribuinte, os quais podem ser verificados para fins de 
lancamento, 

§ 9" - As paralisacoes temporaries das atividades do contribuinte devem ser 
comunicadas com antecedencia e anotadas em sua ficha de inscricao. 

SUB-SE<;AO II 
Da Escrita e dos Documentos Fiscais 

Art, 99 - 0 contribuinte do imposto, de acordo com o regulamcnto, fica obrigado a 
manter em cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos a inscricao, escrita fiscal destinada ao 
registro dos services prestados, ainda que nao tributados. 

Art. 100 - Por ocasiao da prestacao de service, sera emitida nota fiscal com as 
indicacoes utilizadas c autcnticacao determinadas cm rcgulamcnto. 

Paragrafo (mico - 0 rcgulamcnto cstabcloccra os modclos de livros c notas fiscals, 
a forma c os prazos para sua cscrituracao c cmissao, podcndo ainda dispor sobrc a dispcnsa ou 
obrigatoriedade de manutencao de determinados livros ou documentos fiscais, tendo em vista a 
natureza dos services ou o ramo de atividade do estabclccimcnto. 

Art, 101 - Os livros fiscais nao poderi\o ser retirados do estabelecimento, sob 
pretexto algum, a nao ser nos casos expressamente previstos, presumindo--se retirado o livro 
que nao for exibido ao fisco, quando solicitado. 

Paragrafo unico - Os agcntes fiscais podcrao, mcdiante tcrmo, aprccndcr todos os 
livros e demais documentos fisc.ais cnoontrados fora do estabelecimento e os devolverao ao 
sujeito passivo, ap6s lavratura do Auto de Infracao, 

� 
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Art 102 - Os livros, ingrcssos, bilhctcs, convitcs, cartclas c notas fiscais, scrao 
impressos, com folhas numeradas tipograficamente, e s6 serao usados depois de autenticados 
pcla reparticao fiscal compctcntc, mcdiante tcrmo de abcrtura c cnccrramcnto. 

Paragrafo unico - Salvo a hip6tese de inicio de atividade, os livros novos somente 
scrao autcnticados com a aprcscntacao dos livros corrcspondcntcs a scrcm cnccrrados pcla 
reparti<;-.ao. 

Art 103 - Os livros fiscais c comerciais c os documcntos fiscais sao de cxibicao 
obrigat6ria ao fisco, dcvcndo scr conscrvados por quern dclcs fizcr uso, durantc o prazo de 5 
(cinco) anos contados do encerramento. 

Paragrafo unico - Para os efeitos deste artigo, nao tern aplicacao quaisquer 
disposicoes legais excludentes ou limitativas dos direitos do fisco de examinar livros, arquivos, 
documentos, papers e efeitos comerciais, ou fiscais dos prestadores de services, de acordo com 
o disposto no artigo 195, da Lei Federal 5.172, de 25 de outubro de 1966 (C.T.N.). 

Art. 104 - A impressao de notas fiscals s6 podera ser efetuada mediante previa 
autorizacao da reparticao municipal compctcntc, atcndidas as normas fixadas cm rcgulamcnto. 

Paragrafo unico - Ficam obrigadas a mantcr rcgistro de imprcssao de Notas 
Fiscais as cmprcsas tipograficas quc rcalizarcm tais services. 

SE<;A(>Xll 
Das Infracoes e Penalidades 

Art 105 - Constitui infracao toda ac;ao ou omissao contraria as disposicoes da 
Lcgislacao Tributaria, 

Art. 106 - As infrecoes a este C6digo serao punidas com as seguintes penas: 

I- muJtas; 

II - sujci¢o a regime especial de fiscalizacao; 

III - proibic;iio de transacionar com as reparticoes, autarquias ou empresas 
municipais; 

IV - cassacao de beneficios de isencao, remissao, regime ou controles especiais e 
outros. 

Art 107 - Quando, para cometimento de infracao, liver ocorrido circunstancias 
agravantes, as reducoes a que se refere o artigo 113 e paragrafos somente poderao ser 
conccdidas pcla mctadc. 

§ 1° - Para os cfcitos dcstc artigo, considcram-sc circunstancias agravantcs: 

I - o artificio doloso; 

Il- o evidente intuito de fraude; 

III - o conluio. 

§ 'l:' - As circunstancias agravantes a que se refere o paragrafo anterior serao 
dcfinidas cm rcgulamcnto. 

___J 
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ArL 108 - Considera-se reincidencia a mesma infrac;no comelida pelo mesmo 
contribuinte dentro de l (um) ano da data em que passou em [ulgado, administrativamente, a 
dcci.sao condcnat6ria rcfcrcntc a infracao anterior. 

Paragrefo unico - A rcincidcncia cm infracao da mcsma naturcza, punir-so-a com 
multa em dobro e, a coda reincidencia, aphcar-se-a essa pena acrescida de 20, (vinte por cento). 

Art. 109 - Constitui sonegacao, para os efeitos deste Codigo, a prarica pelo 
contribuintc ou responsavcl, de quaisqucr atos prcvistos c dcfinidos como tal na Lei Federal 
numero 4.729, de 14 de julho de 1965. 

Art. 110 - As infracoes comctidas pclo sujcito passivo do lmposto sobrc Services de 
Qualquer Natureza serso punidas com as seguintes multas: 

I- por Ialtas relacionadas com o recolh.imento do Imposto: 

a) si (cinco por cento), 10\ (dez por cento) e 1si (quinze por cento) do valor do 
imposto aos quc, antes de qualqucr proccdimcnto fiscal, rccolhcrcm cspontancamcntc o 
imposto devido, conforme o recolhimento se realize, respectivamente, ate 15 (quinze), 30 
(trinta) c ap6s 30 (trinta) dias do prazo prcvisto para sua rcalizacao; 

b) 1ooi (cem por cento) do valor do imposto aos que recolherem o tributo devido 
em decorrencia de a,;do fiscal; 

c) 1ooi (cem por cento) do valor do imposto aos que, em decorrencia de A(ilo 
fiscal, quando obrigados, deixarem de efetuar a retencao do tributo devido por terceiros; 

d) 200i (duzentos por cento) do valor do imposto aos que, em decorrencia de 
a¢<> fiscal, nao rccolhcrcm no prazo rcgulamcntar o imposto rcl:ido do prcstador de services: 

e) 200, (duzentos por cento) do valor do imposto devido quando, em 
decorrencia de acao fiscal, se configurer sonegacao, adultera¢o, falsificacao ou emissao de 
documentos fiscals, com declaracso falsa quanto a especie ou preco do service ou pela pratica 
de qualqucr outro mcio 
traudulento; 

II - por faltas relacionadas com a inscricao e alteracoes cadastrais; 

a) o valor equivalente a 02 (duas) UFRM, por falta de inscricao cadastral, contorme 
dispoe o art 98 deste C6digo; 

b) o valor equivalente a 02 (duas) UFRM aos que deixarem de proceder, no prazo 
rcgulamcntar, a altcra¢o de dados cadastrais ou a comunicacao de vcnda, transfcrcncia ou 
encerramento de atividades, conforme previsto no § 3° do art. 98 e parahsacao temporaria da 
atividade; 

c) o valor equivalente a 01 (uma) UFRM aplicavel a cada documento fiscal em que 
nao constar o numero de inscricao cadastral; 

d) o valor equivalente a Ol(uma) UFRM (onze reais) por outras faltas; 

III - por faltas relacionadas com os livros fiscais: 

a) o valor equivalente a 04 (quatro) UFRM aos que utilizarem livros fiscals sem a 
dcvida autcntica¢o; 

b) o valor equivalente a 04 (quatro) UFRM aos que utilizarem livros em desacordo 
com as normas rcgulamcntarcs; 

c) o valor equivalente a lB (tres) UFRM aos que escriturarem os livros fiscals fora 
do prazo rcgulamcntar; 

d) o valor cquivalcntc a 03 (tres) UFRM aos quc, sujcitos a cscrita fiscal, dcixarcm 
de lancar no livro pr6prio o imposto devido; 
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c) o valor cquivalcntc a 01 (uma) UFRM pcla nao aprcscntacao ou aprcscntacao 
fora do prazo regulamentar, dos livros fiscais nos casos de encerramento da escrituracao por 
cxtincao da cmprcsa; 

f) o valor equivalente a OS (dnco) UFRM aos que escnturarem livros ou emitirem 
documentos por sistema mecanizado ou de processamento de dados, em regime especial, sem 
previa au tonzacao: 

g) o valor equivalente a 04 (quatro) UFRM pela nao apresentacao, no prazo, dos 
livros comerciais e fiscais, quando solicitados pelo fisco; 

h) o valor cquivalcntc a 02 (duas) UFRM aos quc dcixarcm de fazcr a ncccssaria 
comurucacao ao 6rgao fiscal competente, dentro do prazo previo, quando ocorrer inutilizacao 
ou extravio de livros e documentos fiscais; 

i) o valor equivalente a 01 (uma) UFRM por outras faltas; 

IV - por faltas relacionadas com os documentos fiscais: 

a) o valor equivalente a 02 (duas) UFRM aos que utilizem notas tiscais em 
dcsacordo com as normas rcgulamcntarcs ou apos dccorrido o prazo rcgulamcntar de 
utilizacao; 

b) o valor cquivalcntc a 01 (uma) UFRM aplicavcl cm cada opcracao aos quc, 
isentos ou neo tributados, deixarem de emitir nota fiscal de services; 

c) o valor cquivalcntc a 05 (cinco) UFRM aos quc imprimircm para si ou para 
terceiros documentos fiscais sem previa autorizacao da reparticao, 

d) o valor equivalente a 04 (quatro) UFRM nos que imprimirem para si ou para 
terceiros documentos fiscals em desacordo com a autorizacao concedida; 

e) o valor equivalente a 10 (dez) UFRM nos que, em proveilo pr6prio ou alheio, se 
utilizarem de documento talso para producao de qualquer efeito fiscal; 

f) o valor cquivalcntc a 02 (duas) UFRM aos quc cmitircm nota fiscal de services 
de serie diverse da previsla para a operecao, em cada m�s; 

g) o valor equivalente a 01 (uma) UFRM aos que, mesmo tendo pago o imposto, 
deixarem de emitir a nota fiscal de servicos correspondentes ll operacao lributada, aplicada a 
cada mes; 

h) o valor equivalente a 05 (dnco) UFRM aos que, mesmo tendo pago o imposto, 
dcixarcm de aprcscntar, na forma rcgulamcntar, o mapa mcnsal do lmposto sobrc Servicos: 

i) o valor equivalente a 10 (dez) UFRM aos que imprimirem ou utilizarem 
documcntos fiscais com numcrecao c scriacao cm duplicidadc; 

j) o valor equivalente a 01 (uma) UFRM por in!ra<;ao aos incisos do art. 70, eplicavel 
em cada recibo; 

I) o valor equivalente a 01 (uma) UFRM, por outras faltas; 

V por faltas rclacionadas com a a<;ao fiscal: 

a) o valor equivalente a 00 (tr�) UFRM aos que sonegarem documentos para a 
apurocao do preco dos services ou da fix'*1o da estimativa; 

b) o valor equivaJente a OS (cinco) UFRM aos que recusarern a exibicao de livros ou 
documentos [iscais, desacatarem os funcionarios do fisco, embaracarem ou iludirem a a�Jo 
fiscal; 

c) o valor equivalente a 01 (uma) UFRM, por outras faltas. 

Art. 111- Incorrerao os contribuintes, alem das multas previstas neste Capirulo, em 
mora, a razao de 11 (um por cento) ao mes, a partir do vendmento da obrigacao, e correcao 
monetAria, sem prejulzo de custas e despesas [udiciais. 

Art. 112 - As muJtas scrao cumulativas, quando rcsultarem concomitantcmcntc do 
nao cumprimcnto de obrigacao tributaria principal c accss6ria. 
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Art. 113 - 0 valor da multa sera reduzido de 30% (trinta por cento), quando o 
contribuinte, conformando-se com o procedimento fiscal, efetuar o pagamento das importiincias 
exigidas, no prazo previsto para apresentacao de defesa, 

§ 1° - A reducao prevista neste artigo sera de 10% (dez por cento), quando o 
infrator, conformando-sc com a dodsao de primcira instii.ncia, cfctuar o pagamcnto das 
quantias no prazo previsto para a iaterposicao de recurso. 

§ ?' - 0 pagamento da divida pelo contribuinte ou responsavel, nos praz.os 
prcvistos ncstc artigo, dara por findo o contradit6rio. 

§ 3° - Os contribuintes que, antes de qualquer procedimento fiscaJ, comparecerem a 
rcparticao para sanar irrcgularidadcs rclacionadas com as obrigacoes accssorias, pagarao a 
penalidade prevista com reducao de 50% (cinquenta por cento). 

§ 4° - As reducoes previstas neste artigo nao serao concedidas quando, na apuracao 
das infracoes, forem constatados dolo ou fraude, 

Art. 114 - 0 pagamcnto da multa nao eximc o infrator da obrigacao de reparar os 
danos resultantes da Infracao, nem do cumprimento das exigencies regulamentares a que 
estiver sujeito. 

SEcAOXill 
Da Sujei�Jo ao Re:gime Especial de Fiscaliza�Jo 

Art. 115 - 0 contribuinte que, mais de duas vezes, reincidir em infrac;ao da 
legislac;ao do Jmposto sobre Servic;os de Qualquer Natureza, podera ser submetido a regime 
especial de fiscalizacao. 

§ 1° - A medida podera consistir na obrigatoriedade de utilizacao de aparelho 
mecanico para apuracao e controle da base de calculo, na vigilancia constante dos agentes do 
fisco sobre o cstabclccimcnto, com plantao pcrmanentc, ou na prcstacao de informacocs 
peri6dicas sobre as operacoes do estabelecimento. 

§ ?' - A Sccrctaria de Finances podcra baixar normas complcmentares das medidas 
previslas no paragrafo anterior. 

Art. 116 - E competente para determinar a suspensao do regime especial de 
fiscalizacao, a mesma autoridade que for para institui-lo. 

TtruLOIV 
DA CONTRIBUl<;AO DE MELHORIA 

CAPtnrLO UNICO 
Das Dis osi aes Gerais e Es eciais 

Art. 117 - A Contribuicao de Mclhoria tern como fato gcrador a cxccucao, pclo 
Municipio, de obra publica que resulte em beneficio para o im6vel, compreendendo: 

I - abertura, aJargamento e pavimentecao de pra{as, vias e logradouros publiros, 
instalacao de rede de esgoto pluvial e sanitario: 

Art. 118 - As obras pabhcas a serem realizadas poderao ser enquadradas em tres 
programas: _; 
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I - prioritarias, quando preferenciais e de iniciativa da pr6pria administmcao; 

Il - secundarias, quando de menor interesse geral e solicitadas por, pelo menos, 2/1 
(dois tercos) dos proprietarios de im6veis; 

ill - especiais, quando executadas diretwnenle por empresa especializadu, inscrita 
na Prefeitura, desde que: 

a) seja a mesma contratada pelos proprietarios interessados na execucao da obra; 
b) sejarn respeitadas as normas legais que regem a materia, vigentes ou a serem 

baixadas. 

Paragrafo unico - 0 Poder Executive devera estabelecer os criterios para a execucao 
das obras a que se refere o item Ill deste artigo. 

ArL 119 - A Contribuii;ao de Melhoria sera calculada, levando-se em conta o custo 
total da obra realizada, rateado entre os im6veis beneficiados proporcinnalmente a area de cada 
um. 

Paragrefo unico - Nos casos de edificacoes coletivas, a area do im6vel de que lrala 
cste artigo scra igual a area conslruida de cada unidade autonoma, 

ART. 120 - No custo das obras e dos services executados e cobrados pcla 
contribuicao de mclhoria serao compulados as despcsas de estudos, projctos, Iiscalizacao, 
administracao, desapropnacao e de execucao, bem como os encargos de financiamentos ou de 
cmprestimos contratados para a sua rcahzacao, 

Paragrafo unico - 0 custo das obras tcra sua cxprcssao monctana atuaJizada na 
cpoca do lancamcnto, median le aplicacao de cocficiente de corrocao monctaria. 

Art. 121 - A Contribuicao de MeJhoria sera arrecadada em parcelas anuais, 
obscrvado o prazo de docadencia para constituicao do crcdito tributario. 

§ 1° - Nenhuma parcela anual podera ser superior a 3% (tree; por cento) do valor 
venal do im6vel, apurado para efeito de calculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, 
no exercicio da cobranc;a de cada uma dessas parcelas, desprez.ados os desconlos eventuaJmenle 
conccdidos sobrc cssc valor. 

§ ?' - Cada parcela anual sera divididn em 12 (doze) prestacoes mensais 
consecuuvas, 

!, 3" - Expirado o prazo para paga.mento de qualquer parcela, o credito tributario 
scra onerado de juros de mora, a razao, de 1 % (um por cento) ao mes ou fracao, multa c 
corrocao monetaria, contada a partir do mlls scguinte ao do vencimento. 

ArL 122 - Vcrificada a incapacidade financeira do contribuinte, o 6rgao arrccadador 
podera conceder um desconto de ate so, (cinquenta por cento) no valor da contribuicao de 
melhoria. 

Paragrafo unico - Os criterios para apuracao da incapacidade financeira do 
contribuinte serao estabelecidos por ato do Chefe do Executivo. 

Art. 123 - A Contribuirao de Melhoria esta sujeita As penalidades previstas para o 
15SQN, por descumprimento de obrigacoes principals c accss6rias. 

J 
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Art 124 - A Contribuicao sera cobrada pcla Prcfcitura Municipal, a qua! compctira: 

I - publicar no Placar da Prcfcitura ou cm jornal do municipio Edita! para 
oxccucao de obras publicas, o qua! cntrc outros clcmcntos julgados necessaries, content: 

a) o memorial descritivo do projeto; 
b) o orcamento do custo da obra; 
c) determinocao da parcela ou fator de absorcao do custo a ser ressarcido pela 

Contribuicao de Melhoria; 

ll - notificar o proprietario, o entiteuta ou o possuidor do im6vel beneticiado, do 
lancamento da contribuicao de melhoria devida. 

§ 1° - A notifica{iio podera ser efetuada: 

a) pcssoaJmcntc; 
b) por editaJ, publicado no Placar da Prefeitura ou em jornal do municipio. 

§ 'J:' - A Prcfcitura podcra dclcgar aos scus orgaos da Admirustracao lndircta, a 
execucao das obras, inclusive a contratacao de operacoes financeiras. 

§ 3° - Compete a Sccrclaria de Financas o lancamcnto ea cobranca de Contribuicao 
de Melhoria. 

Art 125 - 0 propnctario, enfiteuta ou o possuidor do im6vel bcneficiado podcra 
impugnar qualquer dos elementos constantes do edital referido no inciso I, do artigo anterior, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicacao, cabcndo ao impugnanle o onus 
da prova. 

Art 126 - A Impugnacao sera decidida em despacho fundamentado da autoridade 
Iancadora, nao cabendo recurso ou pedido de reconsideracao, 

Paragrefo unico - A impugnacao niio tera efeito suspensivo. 

Art. 127 - A notificacao do lancamento da Contribuicao de Melhoria contera as 
seguintes indicac;oes: 

I - qualificacao do contribuinte; 

II - descncao do im6vel; 

ill - vaJor da contribuicao de melhoria; 

JV - prazos, condicoos, dcscontos, numcro de prcstacocs e vcncimentos para 

V - prazo para impugnacao: 

V l - local para pagamento. 

Art 128 - Contra o lancamento cabera reclamac;do pelo contribuinte a autoridude 
lancadora, no prazo de 30 (trintu) dias, contudos du data de recebimento da notificacao ou da 
publicacao de cdital, rclalivamcnte ao: 

1- engano quanto ao sujeito passivo; 

,J 
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ll - erro na locali.za¢o e dimensoes do im6vel; 

ID - calculo dos indices atribuidos; 

IV - valor da contribuicao: 

V - prazo para pagamento. 

A.rt. 129 - [ulgeda procedente a reclamacao, sera revisto o lancamento e concedido 
ao contribuinte prazo de 30 (trinta) dias para pagamento dos debitos vencidos ou da diferenca 
apurada, sem acrescimo de qualquer penalidade, 

Paragrafo unico O Contribuinte que tiver sua reclamacao indeferida responders 
pelo pagamento de multa e outras sancoes ja incidentes sobre o debito. 

ArL 130 - A arrecadacao do Contnbuicao de Melhoria podera ser efetuada atraves 
de convenios com a rede bancana a cnterio da Prefeitura Municipal. 

A.rL 131 Os rccolhimentos parcelados da Contribuicao de Melhoria, quanto a 
forma e numero de parcelas, serao definidos em Regulamento. 

Art, 132 - No que couber, aplicar-se-a o Contribuicao de Melhoria as normas 
contidas na legisl�o tributaria do munidpio. 

ArL 133 - Responde pelo pagamento da Contribuicao de Melhoria o proprietario do 
unovel, o de seu domlnio util ou o seu possuidor a qualquer titulo, ao tempo do seu 
lancamcnto, e csta rcsponsabilidade sc transmitc aos adquircntcs e succssorcs. 

TITULOV 
DASTAXAS 
�1ULO 

Das DisposicOes Gerais 

Art. 134 - As taxas cobradas pelo Munidpio tern como fato gerador o exercicio 
regular do poder de policia ou a utilizacao, efctiva ou potcncial, de service publico cspccifico e 
divisivel, prestado oo contribuinte ou posto .\ sua disposicao. 

Paragrafo unico - Integram o elenco das taxas: 

I - licence: 

Il - expediente e services diversos; 

ill - services urbanos. 

Art. 135 - As taxas classilicam-se: 

I - pelo exercicio regular do Poder de Policia; 

0 - pela utiliza¢o de service publico, 

§ 1° - Sao taxas pelo exercicio regular do poder de policia: 
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a) licenca para localizacao de cstabclccimcntos comcrciais, industriais, de 
prestacao de servic;:os e similares ou atividades decorrentes de profissao, arte ou oticio; 

b) licence para o cxcrcicio do comcrcio ou atividadc eventual ou arnbulantc; 
c) licenca para execucao de obras e loteamentos; 
d) licence para ocupecao de areas em vias e logradouros publicos: 
e) licence para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industrials, 

prestadores de services, profissionais e similares, em horario especial; 
f) licence para exploracao de mcios de publicidadc cm gcral. 

§ 'Z' - Soo taxas pcla utilizacao de scrvic;:os publicos. 

a) expediente e servicos diversos; 

b) services urbanos; 

CAPITULOII 
DAS TAXAS DE LICEN<;A 

SEcAOI 
Da Taxa de Licensa para Localizasllo e 

Da Taxa de Licen&a para Funcionamento 
SlIB-SECAO I 

Do Fato Gerador 

Art. 136 - Sao fatos gcradorcs das taxas: 

I - da Taxa de Licence para Localizacao - a concessao de licence obrigat6ria para a 
Jocalizac;:ao de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas, fisicas ou juridicas, 
comcroais, industriais, profissionais, prcstadorcs de scrvic;:os c outros quc vcnham a cxcrccr 
atividades no munidpio, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento; 

II - da Taxa de Licence para Funcionamento - o exercicio do poder de policia do 
munidpio, consubstanciado na obrigatoriedade da inspecao ou fisca.liza<;ao peri6dica a todos os 
cstabclccimcntos liccnciados, para cfcito de vcrificar: 

a) se a atividade exercida atende as normas concementes a saude, ao sossego, a 
higiene, a seguran�, aos costumes, a moralidade e a ordem, constantes das posturas 
municipais; 

h) se o estabelecimento ou o local de Pxerckio de atividade, ainda atende as 
cxig�ncias minimas de funcionamcnto, cstatuidas pclo C6digo de Posturas do Municipio; 

c) se ocorreu, ou nao, mudanca da atividade ou ramo da atividade; 
d} se houve violacao a qualquer exig�ncia legal ou regulamentar relativa ao 

exercicio da atividade. 

SlIB-SEcAO II 
Sujeito Passivo 

Art 137 - Sujcitos passivos das Taxas sao os comcrciantcs, industriais, profissionais 
noo liberais, prestadores de services e outros, estabelecidos ou nao, inclusive os ambulantes 
quc ncgociarcm nas fciras-livrcs, scm prcjuizo, quanto a cstcs ultimos, da cobranca da Taxa de 
Licence para Ocupacao de Areas em Vias e Logradouros Publicos. 

SUB-SE<;AO III 
Do Cakulo da Taxa 
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ArL 138 - As taxas scrao calculadas de acordo com as tabclas cm ancxo, quc fazcm 
parte integrante desta Lei. 

SUB-SE<;AO IV 
Da Arrecada�lo 

Art. 139 - As taxas quc indcpcndcm do lancamcnto de oficio, scrao arrccadadas nos 
seguintes prazos: 

I - cm sc tratando da Taxa de Licence para Localizacao: 

a) no ato de Ucendamento ou antes do inicio da atividade, no caso de empresas ou 
estabelecimentos novos; 

b) cada vez que se verificar mudanca no local do estabelecimento, <la atividade 011 

do ramo da atividade; 

II - em se tratando da Taxa de Licence para Funcionamento: 
a) anualmente, de conformidade com o Calendario Fiscal, quando se referir a 

cmprcsas ou cstabclccimcntos ja liccnciados pcla munidpalidadc; 
b) anualmente, juntamente com o primeiro recolhimento do lmposto sobre 

Services de Qualquer Natureza, quando se tratar de protissionais autonomos, nao Uberais, com 
ou sem estabelecimento fixo, ja licenciados pela Prefeitura. 

Art. 140 - A Taxa de Licence para Localizacao sera devida no ato de licenciamenlo 
ou antes do inicio da atividadc c toda vcz quc sc vcrificar mudanca de local do cstabclccimcnto, 
da atividade ou do ramo da anvtdade. 

Art. 141 - A Taxa de Licence para Localizacao, quando dcvida no dccorrcr do 
exercicio financeiro, sera calculada a partir do lrimestre civil em que se iniciar a atividade. 

SUB-SE<;AO V 
Do Alvara de Licen�a para Localiza�lo 

Art. 142 - A Licenca para L� do estabelecimento sera concedida pela 
Secretaria de Finances, mediante expedlcao do competente Alvara, por ocasiao da respective 
abertura ou tnstalacao, 

g 1u - Nenhum Alvara sera expedido sem que o local de exercicio da atividade 
esteja de acordo com as exigencias minimas de funcionamento, constantes das posturas 
mun.icipais atestadas pelo setor competente. 

§ 'Z' - 0 funcionamcnto de cstabclccimcnto scm o Alvaro, fica sujcito a lacracao, 
sem prejuizo das demais penalidades cabiveis. 

§ 3° - 0 Alvara, que independe de requerimento, sera expedido, mediante o 
pagamcnto da taxa rcspcctiva, dcvcndo nclc constar, cntrc outros, os scguintcs clcmcnlos 
caracteristicos: 

1- nome da pessoa fisica ou juridica a quern for concedido: 

II - local do cstabclccimcnto; 

m ramo de ncg6cio ou atividadc; 

_j 
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N - numero de inscricao, numero do processo de vistoria, e nfunero da sub- 
inscncao, 

V - horario de funcionamento, quando houver; 

VI - data de cmissao c assinatura do responsavcl; 

vn - praz.o de validade, se for O caso; 

VIIl - c6digo de alividadcs, principal c sccundarias. 

§ 4° - E obrigatorio o pcdido de nova vistoria c cxpcdicao de novo Alvara, sempre 
quc houvcr a mudanca do local do cstabclccimcnto da alividadc ou ramo da atividadc e, 
inclusive, a ad� de outros ramos de atividades, concomitantemente com aqueles ja 
pcrmilidos. 

§ 5° - E dispcnsavcl o pcdido de vistoria de quc trata o paragrafo anterior, quando 
a mudanca sc rcfcrir ao nomc da pcssoa ftsica ou juridica. 

§ 6° - A modifica¢o da licenca, na forma dos paragrafos 4° e S', deste artigo, devera 
scr rcqucrida no prazo de 15 (quinzc) dias, a contar da data cm que sc vcrificar a altcracao, 

!j 7° - Nenhum estabelecimento podera prosseguir em suas atividades sem possuir 
o Alvara de Licenca atualizado c com as rcnovacocs anuais cxigidas. 

§ � - 0 alvara de Licence para L� podera ser cassado a qualquer tempo, 
quando: 

a) o local nao atenda mais as exigencies para o qual fora expedido, inclusive 
quando, ao estabelecimento, seja dada destinacao diversa; 

b) a atividadc cxcrcida violar as normas de saude, sosscgo, higicnc, costumes, 
seguran1;a, moralidade, sil�ncio e outras previstas na legisla\;00 pertinente. 

SUB-SE<;AO VI 
Do Estabelccimento 

ArL 143 - Considcra-sc cstabclccimcnto o local do cxcrcicio de qualqucr atividade 
comerciaJ, industrial, profissionaJ, de prestacao de service e similar, ainda que exercida no 
interior de residencia, com localizacao fixa ou nao. 

Art. 144 - Para efeito da Taxa de Licence para Localizacao, considerar-se-ao 
estabeleci.mentos distintos: 

I - os que, embora no mesmo local, ainda que com identico ramo de neg6cio, 
pertencam a di.ferentes pessoas fisicas ou juridicas; 

II - os que, embora com identico ramo de neg6cio e sob a mesma responsabilidade, 
cstcjam situados cm predios distintos ou locais divcrsos. 

SUB-SECAo vn 
Das DisposiclSes Gerais 

Art. 145 - 0 Alvara de Licence para Localizacao deve ser colocado em lugar visivel 
para O publico ea fiscalizacao municipal 
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Art. 146 - Ncnhum cstabclccimcnto comcrcial, industrial, profissional, prestador de 
service ou similar, podera iniciar suas atividades no Murticipio sem previa licence de 
localizacao conccdida pcla Prcfcitura e scm que hajam scus responsavcis cfetuado o pagamcnto 
da taxa dcvida, 

Paragrafo uruco - As atividadcs cujo cxcrdcio dcpcndem de autorizacao de 
competencia exclusive do Estado e da Uniao nao estao isentas da taxa de licence e do Alvara. 

Art 147 - A taxa incidc, ainda, sobre o comcrcio exercido cm balcoes, bancas, 
tabulciros c boxes instalados nos mcrcados municipals, vias c logradouros publicos. 

SE<;AOII 
Da Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento 

em Hora.rio Especial 

Art. 148 - Podera ser concedida licence para funcionamento de estabelecimentos 
comerarus, industriais, profissionais, de prestacao de services e similnres fora do horario 
normal de abertura e fechamenlo. 

Art 149 - A taxa de licence para fundonamcnto de estabclccimcntos cm horario 
especial sera cobrada de acordo com a tabela anexa, 

Paragrafo uruco - E obrigat6rio a fixacso, em lugar visivel e de facil acesso a 
fiscaltzacao, do comprovante de pagamento da taxa de que rrata esta Se(an, sob pena de 
aplia14;ilo das sancoes cabiveis; 

SE<;AO III 
Da Taxa de Licenca para o Exercicio de Comercio 

ou Atividade Evenhtal ou Ambulante 
SUB-SE<;AO I 

Do Sujeito Passivo 

Art. 150 - 0 sujeito passive da taxa e o comerciante eventual ou ambulante, sem 
prtjuizo da rcsponsabilidadc solidaria de tcrcciro, sc cste for cmprcgado ou agcntc daquclc. 

SUB-SE<;AO II 
Do Calculo da Taxa 

desta lei. 
Art. 151 - A taxa calcula-sc de acordo com a tabcla ancxa, quc faz parlc intcgrantc 

SUB-SEC\O III 
Da ArrecadacJ.o 

Art. 152 - A taxa, quc indcpcndc de lancamcnto de oficio, scra arrccadada no ato 
do licenciamento ou no inicio da atividade. 

SUB-SEcAO IV 
Das DisposicOes Gerais 

Art .. 153 - Para efeito de cobranca da Truro, considera-se: 

l - comercio ou atividade eventual, o que for exercido em determinadas epocas do 
ano, cspccialmcntc por ocasiao de fcstcjos ou comcmoracocs, bcm como os excrcidos cm 
instalacoes removiveis, colocadas nas vias ou logradouros pu blicos, como balcoes, barracas, 
mesas, tabuleiros e semelhantes; 
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Il - comercio ou atividadc ambulantc, o quc for cxcrddo individualmcntc scm 
estabelecimento, instalacoes ou locaJi7,ac;ao fixa. 

Art. 154 - 0 pagamcnto da Taxa de Licence para o Excrdcio de Comcrcio ou 
Atividade Eventual ou Ambulante nao dispense a cobranca da Taxa de Licence para Ocupacao 
de Areas cm vias c Logradouros Publicos, 

Art. 155 - Respondem pela Taxa de Licence para o Exercicio de Comercio ou 
Atividadc Eventual ou Ambulantc, as mcrcadorias cncontradas cm podcr dos vcndcdorcs. 

Art. 156 - No caso do artigo anterior, mesmo que as mercadorias pertencam a 
tcrcciros, garantcm o credito tributario. 

SEc;AOIV 
Da Tan de Licen£a para Exploras;lo de Meios de Publicidade em Geral 

SUB-SEc;AO I 
Do Sujeito Passivo 

Art. 157 - 0 sujeito passivo da taxa ea pessoa tisica ou juridica que fizer qualquer 
especic de anuncio ao ar livrc ou cm locais cxpostos ao publico, ou quc, ncsscs locals, cxplorar 
ou utilizar, com objctivos comcrciais, a divulgacso de anuncios de tcrceiros. 

SUB-SEc;AO II 
Do Ca.kulo da Taxa 

Art. 158 - A taxa calcula-se por ano, mes, ou por quantidade, na conformidade da 
tabela anexa. 

§ 1° - As Jicenc;as anuais serao validas para o exercicio em que forem concedidas, 
desprezados os trimestres ja decorridos. 

§ 'Z' - 0 periodo de validade dos licencas mensais ou diarias constara do recibo de 
pagamento da taxa, fcito por antccipacao. 

§ 3° - Os cartazes ou anuncios destinados a afixit\ao, exposicao ou distribuicao por 
quantidade, conterao em coda unidade, mediante carimbo ou quaJquer processo mecanico 
adotado pela Prcfcitura, a dcclaracso do pagamcnto da Taxa. 

SUB-SEc;AO III 
Do Lan£amento e da Arrecada£AO 

Art. 159 - 0 lancamento da taxa far-se-a: 

I - de quern requerer a licence; 

11 - de qualquer dos sujeitos passivos, a juizo da Prefeitura, nos casos de 
Iancamento de 

oficio, sem prejulzo das commacoes legais, regulamenta.res ou administrativas. 

Art. 160 - Quando, no mcsmo meio de propaganda, houvcr anuncio de mais de 
uma pessoa sujeita a tributacao, deverao ser efetuados tantos pagamentos distintos quantas 
forem essas pessoas. 

Art. 161 - Nao havendo na tabela especifica¢o pr6pria para a publicidadc, a taxa 
devera ser paga pelo valor estipulado no item que guardar maior identidade de caracteristicas, 

� 
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a juizo da rcparticao municipal compctentc. 

Art. 162 - A taxa sera arrccadada por antecipacao, mediante guia aprovada pcla 
Prefeitura e preenchida pelo sujeito passivoe 

I - as iniciais, no ato da conccssao da licenc;a; 

II - as posteriores, conforme Calendario Fiscal. 

SUB-SE<;AO IV 
Das DisposisOes Gerais 

Art. 163 - E devida a taxa em todos os casos de exploracao ou utilizacao de meios 
de 

publicidade, tais como: 

1 - cartazes, letreiros, faixas, programas, quadros, paineis, posters, anuncios e 
mostruarios, fixos ou volantes, distribuidos, pintados ou fixados em paredes, muros, posies, 
veiculos e vias publicas; 

[I - propaganda falada em lugares publicos, por meio de amplificadores de 
voz, alto-falantes e propagandistas. 

§ 1° - Compreende-se na disposicao deste artigo os anuncios colocados em lugares 
de accsso ao publico ainda que mediante cobranca de ingresso, assim como os que forem de 
qualqucr forma visiveis da via publica, 

§ 'Z" - Considera-se, tambem, publicidade externa, para efeitos de rributacao, aquela 
que estiver na parte intema de estabelecimentos e seja visivel e audivel da via publica. 

Art. 164 - Respondem solidariamente com o sujeito passivo da taxa todas as 
pcssoas, naturals ou juridicas, as quais a publicidade venha a beneficiar, uma vez que as 
tenharn autorizado. 

Art. 165 - Ficam sujcitos ao acrcsci.mo de 10% (dez por ccnto) os anuncios de 
qualquer natureza referentes a bebidas alco61icas e cigarros, bem como os redigidos em lingua 
estrangeira. 

Art. 166 - Nenhurna publicidade podera ser teita sem previa licenca da Preleitura, 
na forma constante do regulamento. 

Art. 167 - A transferencia de anuncios para local diverso do licenciado devera ser 
prcccdida de prcvia comunicacao a rcparticao municipal compctente, sob pena de screm 
considerados como novos. 

SE<;AOV 
Da Taxa de Licensa para Execusllo de Obras e Loteamentos 

SUB-SE(&OI 
Do Sujeito Passivo 

Art. 168 - Sujcito passivo da taxa c o proprictario, o titular do dominio util ou o 
possuidor dos im6veis em que se fecam as obras referidas no artigo 171. 

Paragrafo unico - Rcspondcm solidariamcntc com o proprictario, quanto ao 
pagamento da taxa ea inobservancia das posturas municipais, o profissionaJ ou protissionais 
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responsaveis pelo projeto e pela sua execucao, 

SUB-SEc;AO II 
Do Calculo da Taxa 

Art. 169- Calcular-se-a a taxa de conformidade com a tabela anexa a este C6digo. 

SUB-SEc;AO III 
Da Arrecadacio 

Art. 170 - A taxa sera arrecadada no ato de licenciamento da obra ou da execucao 
do arruamento ou loteamento. 

SUB-SEc;AO IV 
Das DisposicOes Gerais 

Art. 171 - A taxa sera devida pela aprovacao do projeto e fiscalizacao de execucao 
de obras, loteamentos e demais atos e atividades constantes da tabela a que se retere o artigo 
169, dcntro do tcrrit6rio do Municipio. 

§ 1° - Entende-se como obras e loteamentos para efeito da taxa: 

I - a construcao, reconstrucao, reforma, amptiaceo ou demolicao de edificacoes e 
muros ou qualquer outra obra de construcao civil; 

II - o loteamento em terrenos particulates, segundo cnterios fixados pelo Plano de 
desenvolvimento Integrado do Municipio. 

§ 'Z' - Nenhuma obra ou loteamento podera ser iniciada sem previo pedido de 
licence a Prefeitura e pagamento da taxa devida, 

SEc;AOVI 
Da Taxa de Licenca para Ocupacio de Areas em vias 

e Lo�adouros Publicos 
SUB-SEc;AOI 

Do Sujeito Passivo 

Art. 172 - Sujeito passivo da taxa ea pessoa fiska ou juridica que ocupar area em 
via ou logradouro publico, mcdiantc licence prcvia da rcparticao municipal compctcntc. 

SUB-SEc;AO II 
Do Calculo da Ta.xa e do Recolhimento 

Art. 173 - A taxa, que independe de Iancamento de oficio, sera cakulada de acordo 
com a tabela anexa a esta lei, e recolhida conforme Calendano Fiscal. 

Pi:tri\r,-afo (mico - No calculo cfa taxa, mni.iciPriH,P como minimo ciP ocupac;i\o o 
cspa�o de 1 (um) metro quadrado, 

SUB-SEcAom 
Das DisposicOes Cerais 

A rt. 174 - F.ntP.nciP-!.P por oc11pa<;i\o ciP. MP.fl aq11Pla fpita mertiante ini.talFtc;i\o 
provis6ria de balcao, barraca, mesa, tabulciro, quiosquc, aparclhos c qualqucr outro m6vcl ou 
utcnsilio, dcpositos de materials para fins comcrciais ou de prcstacao de services c 
cstacionamcnto de vciculos cm locais pcrmitidos. 



� 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 

� ESTADODEGOIAS 

Art. 175 - Sem prejuizo de tribute e multa devidos, a Prefeitura apreendera e 
rPmovPrli p1mt os c;pus <IP.pc'>sitos q111tlq11Pr ohjPto 011 mPrra<loria <IPixa<los Pm lorais ni=io 
pcrmitidos ou colocados cm vias e logradouros publicos scm o pagamento da taxa de que trata 
esta Secao. 

SE<;AOVII 
Oa11 lllf>nsiw11 

Art. 176 � iscntos das taxas de licence, aplicavcis a cada caso: 

I - os que cxcrccrem o comcrcio eventual e ambulante, assim considcrados: 

a) ccgos, mutilados e os incapacitados pcrmanentemente para as ocupacocs 
habituals; 

b) as pcssoas com idade superior a 60 (scsscnta} anos que, comprovadamente, 
nB.o possuam condicocs fisicas para o exerdcio de outra atividadc cconomica: 

II - os vendedores ambu.lantes de livros, jornais, revistas e peri6dicos; 

ill - os engraxates ambulantes; 

IV - os exccutorcs de obras particulares, assim considcrados: 

a) limpeza ou pintura cxtcrna de cdificacocs, muros e grades; 
b) construcao de passcios, muros c muretas; 
r) ronc;tr11c;-i'IPs prnvic;c',riac; <iPStin1uias a p,11ar<ia <lo matPrial, q11anrlo no lnral rla 

obra; 

V - os cxpositorcs de cartazcs com fins publicitarios, assim considerados: 

a) cartazes, letreiros, programas, posters, destinados a fins patri6ticos, religiosos ou 
PIPitorais; 

b) as tabuletas indicativas de sitios, granjas ou fazcndas, assim como as de rumo 
ou dire;:ao de estrada: 

c) os anuncios publicados cm jomais, revistas ou catalogos c os divulgados por 
radiodifusao ou televisao: 

d) os lctrciros com indtcacao exclusive da razao ou dcnominacao social c 
endereco das empresas em geral; 

VI - os projetos de edificacoes de casas populares, desde que obedec;am as normas 
P r1c; P'ipPCifiCIW;"OPS fixr1<ir1s rwlo c'lrp,ilo municipal mmpPIPnlP. 

SE<;AOVIII 
Da8 Infra&CM?& e Penalidades 

Art. 177 As infracocs a cstc capitulo sorao punidas com as scguintcs pcnas, 

II - proibicao de transacionar com as rcparticccs publicas ou autarquicas 
municipals: 

ill - interdicao do estabelecimento ou da obra; 
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IV - apreensao das mercadorias, do veiculo ou do objeto da publicidade. 
Art. 178- As infrni:_-OPs c-nmPtirlas pP.lns sujPitns passivns das taxas rlP lkPnr:a SPriio 

punidascom as scguintcs multas: 

T - pnr faltas rPlacinnarlas rom o rP.CnlhimPntn rlas taxas: 

a) 5i (cinco por ccnto), 10% (dcz por ccnto) c 15% (quinzc por ccnto) do valor da 
taxa ans q11P., antas rlP q11alq11Pr prnc-PrlimP.ntn fiscal, rPrnlhPrPm PspnntanPamPntP a taxa 
dcvida, conformc o rccolhimcnto sc realize, rcspcctivamcntc, ate 15 (quinzc), 30 (trinta) c apos 
30 (trinta) dias do prazo prcvisto para sun rcalizacao; 

b) 100J. (ccm por ccnto) do valor da taxa dcvida aos quc cstabclcccrcm ou 
iniciarPm q11alq11Pr ativirlarlP, inkiar c-nnstrni:_-l"IP.s, nc-11par Pspac::ns pm via, prni:_-as P lnernrlnnrns 
publicos, scm prcvia Iiccnca da rcparticao compctcntc; 

r) 1001. (cPm pnr cPntn) do valor rla taxa ans q11P rPrnlhPrPm a TFIXFI rlP l .kPn(FI 

para Funcionamcnto cm dccorrcncia de a<;ilo fiscal: 

TI - por faltFls rPIFlcinnarlas rorn os rlnc-11mPntos fisc-ais: 

a) o valor equivalente a 01 (uma) UFRM por infracao ao art. 115, deste Codigo: 
h) o valor pquivFIIPntP Fl ffi (tr�s) lJFRM ans qnP ciPiXFlrPm dP rnmprir o rlispn.sto 

nos paragrafos 4° c 6° do art. 142, dcste C6digo; 

lTI - por faltas rPlaciom1ciF1s corn fl fli:_-i\o fisrnl: 

a) o valor cquivalentc a 03 (tres) UFR.�,1 aos quc iludircm ou cmbaracarcm a acao 
fiscal; 

b) o valor cquivalcntc a 03 (tres) UFRM aos quc funcionarcm cm dcsacordo com as 
carectertsttcas do Alvara de Lio-nca para Lncalizl'l(ao; 

c) o valor cquivalcntc a 02 (duas) UFRM por infracao do § 3° do art. 158, 
aplicavcl a cada cartaz ou anuncio cncontrado cm situacao irregular; 

d) o valor cquivalcntc a 03 (tres) UFRM aos quc cxibircm publicidadc scm a 
ciPvirla au tori7.A(i'lo; 

c) o valor equivalcntc a 02 (duas) UFRM aos quc cxibircm publicidadc cm 
rlPAArorrln eom FIS CFlrFIC-tPristic-as F1prnvarlF1s, Pm mF111 PStFldo ciP c-nnSPrVFl("i\n 011 torn <Ins prn7ns 
constantes da autorlzacao; 

t) o valor equivalente a 02 (duas) UFRM aos que nae retirarem n mPin <te 
publiddadc quando a autoridadc o dctcrminar. 

Art. 179 - TnrorrPri\o os rnntrthuintss, All>m das multas prP.vistAs nP.slP C'.Rpitulo, 
em mora, a. razao de 1 % (um por cento) ao mes, a partir do mes seguinte ao do vendmento, e 
rorrecao monetaria. 

Art. 180 Quando a cobranca ocorrcr por acao cxccutiva, o contribuintc 
responders ainda polas custas c dcmais despcsas judiciais. 

Art. 181 - Comprovado o nao recolhimento da taxa e apos passado em jul3ado na 
PsfP.ra adrninistrativa fl Fl(AO fisc-FII q11P ciPtPrmino11 Fl infrac;-Ao, Fl Sf>crptariFI rlP Fim:rni;as tnmarA FIS 
providencias neccssarias para intcrdicao do cstabclccimcnto. 

Art. 182 Aplica sc a csta sccao as disposicocs dos artigos 111, 112, 113 c 116 c 
respectivos paragrafos e incisos. 

CAP!TULO III 
Lucas pela Utiliza�ao de Servi�os Publicos 
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SEc;A,OI 
Taxa de Expediente e Servi�os Diver80s 

SUB-SECAOI 
no SujPito Pa111111ivo 

Art. 183 - Sujeito passive da taxa e o solicitante do service ou o interessado neste. 

SUB-SE<;AO II 
Do Cakulo da Taxa 

Art. 184 A taxa scra calculada de acordo com a tabcla ancxa a cstc C6digo. 

SUB-SE<;AO ID 
Da Arrecada�il.o 

Art- 185 - A taxa ser� r1rrPCadacir1 mediante guta, conbecimento ou procPsso 
mccanico, na ocasiao cm quc o ato ou fato for praticado, assinado ou visado, ou cm que o 
instrumanto formal for prntocoladn, PXpPdkln, anaxado, dP.SPntranhadn 011 dPvolvido. 

Art. 186 Os services cspcciais, tais como remocao de lixo extra rcsidencial c 
Pnh1lhnc;, snmE>ntP SPrRO prPstadns pnr snlicita<;-RO do intP.rP.S...ado, SPm prPj11izn da aplica<;-iio das 
penalidades previstas no C6digo de Posturas do Municipio. 

Paragrafo unico - Ocorrendo a violacao do C6digo de Postures, os services serao 
prcstados compulsoriamcntc, ficando o rcsponsavel obrigado a cfctuar o pagamcnto da taxa 
dPvicia. 

Art, 187- Sao iscntos das taxas de cxpcdicnte c services divcrsos: 

T - as cPrtid{)f>s rPlativas an SE>rvii;n militar, para fins P.IP.itnrais, Pas fflC)IIPridas pPlns 
funcioruirios publicos, para fins de apostila cm suas folhas de services: 

II a aprovecao de projetos de cdificacao de casas popularcs, assim cntcndidos os 
que obedecerem rigidamente as normas de edificacoes adotadas pelo 6rgao competente da 
rnunir-ipalidade. 

§ 1° - As isencoes previstas neste artigo independem de requerimento do 
interessado e serao reconhecidas, de oftcio, no ato da entrega da documentacao no protocolo da 
rcparticao compctcntc. 

g 'l" - A iSPn«;iio prPvista no incisn TT, dP.stP. artign, atinp,P n procPs.«.n c1P P.difirai:an 
cm todas as suas fascs, nela incluida a cxpcdicao de Termo de "Habitc sc". 
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LIVRO SEGUNDO 
DclS Notlllil6 Ger.us Aplic.iveis aos Ttibulos 

TITULO UNICO 
Das Autoridades Fisca.is e da Fiscaliu\a.o 

CAPITULO UNICO 
Da Administra�ao Tributaria 

SE<;AOI 
DasNotmas 

Art 188 Sao normas gcrais aplicavcis aos tributos municipais as constantcs dcstc 
C6digo e de seu regulamento, e as do C6digo Tributario Nacional. 

SE<;AOil 
Das Autoridades Fiscais 

Art. 189 - AutoriciaciP.,; tiscais sao as q11P tflm compPtilncia, atrih11ic_:0Pc; P. j11risciic;an 
definidas em lei, regulamento ou regimento. 

Art 190 - Compete a Secretaria de Financas, pelo seu 6rgao pr6prio, orientar cm 
todo o Municlpio a aplicacao das leis tributarias, dar lhcs intcrprctacao, dirimir !hes as duvidas 
e omissoes e expedir Atos Normativos, Resolucoes, Ordens de "ervic;os e as demais instruc,i'lf:>c; 
necessaries ao csclarccimonto dos atos dccorrcntcs dcssas atividadcs. 

Art. 191- Todas as funcoes referentes a cadastramento, lancamento, cobranca, 
rccolh.imcnto c fiscalizacao dos tributos municipais, aplicacao de sancocs por infracao de 
disposicao deste C6digo, bem como as medidas de prevencao ou repreensao ac. lraudes, serao 
cxcrcidas pclo orgao pr6prio da Sccrctaria de Financas c rcparucocs a cla subordinadas, 
scgundo as atribuicocs constantcs da lei de organizacao dos services administrativos c do 
rcspcctivo rcgimcnto. 

SECAOIIl 
Da Fiscalizacllo 

Art. 192 - I\ fiscalizacdo dircta dos impostos, taxas c contribuicocs de mclhoria 
compete a Sccrctaria de Financas, aos scus orgaos pr6prios c aos agcntcs fiscais de tributes 
murucipais, e, a indireta, as eutoridades administrativas P [udiciais, na forma e cnnrlic;oes 
cstabclecidas no C6digo de Proccsso Civil, C6digo [udiciario c aos dcmais orgaos da 
Aciministriw;an Municipal, hPm cnmn cias rP'lpPrtivas autarcpiiac; nn Amhito cip suas 
competencies c atribuicocs. 

A rt. 19:\ - Os SPrviciorpc; mumnpaic; in cum hi cine; cia tic;cali7.a<;iio, q uando no 
exeraao de suas funcoes, comparecerem no estabelecimento do sujeito passive, lavrarao 
obrigatoriamente termos circunstanciados de inicio e de conclusao da verificacao fiscal 
rcalizada, nos quais consignarao o pcriodo fiscalizado, bcm como a cxccucao dos trabalhos, a 
retacao dos livros e documentos exibidos, as conclusoes a que chegaram, e ludo mais que for de 
in tcrcssc para a fiscalizacao, 

§ 1° - Os tcrmos scrao lavrados no livro fiscal corrcspondcntc ao impcsto dcvido c, 
na sua falta, cm documcnto a partc, cmitido cm duas vias, uma das quais scra cssinada pelo 
contrihuintp nu SP11 prPpn�to. 

§ 'Z' - Todos os funcionArios encarregados da fiscalizacao e arrecadacao dos tribu tos 
municipals sao obrigados a prcstar assistencia t.ccnica ao contribuintc, ministrando Ihc 
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esdarccimcntossobre a intcligcncia c ficl obscrvancia das leis tributarias. 

Art 194 Sao obrigados a cxibir documcntos c livros fiscais c comcrciais relatives 
aos trihnto<; munkipRi,i;, fl prp,;tflr informfl('."OPS i:;olicitflcfac; pPIO tic;co P nilo Pmhl'lrfl('."l'lr fl ac:ilo 
fiscal: 

I - o sujeito passive e todos os que participarem das operacoes sujeitas aos tributos; 

Tl - OS serventuarios de oficio; 

ill - os servidores publicos municipals: 

rv as cmprcsas transportadoras c os proprietaries de vciculos cmprcgados no 
transporte de mercadorias e objetos, por conta pr6pria ou de tercciros, desde quc facam do 
transporte profissao lucrativa; 

V - os banros P fl,<; in,i;tih,i('."OPS finAncPirAs; 

V1 os sindicos, comissarios c invcntariantcs; 

vn - OS IPilOPiros, corrPIOTPS, clPc;pRChflntPS P liqlliclAtArio.<;; 

V1II - as companhias de armazens gerais; 

lX - todos os que, embora nao sujeitos aos tributos, prestem services consid=rartos 
coma ctapas do proccsso de industrializacao ou comercializacao. 

SE<;AOIV 
Do Domicilio Tributario 

ArL 195 - Para os cfcitos deste Codigo, considera-se domicflio tributario do sujeito 
pit.c;sivo, contrihuintP 011 rPspnnsi\vpi,i;: 

quanto as pessoas naturals, a sua residencia habitual, ou scndo inccrta ou 
cJpc;conhPCiclA, o tPrritorio do Mllnicipio; 

Il quanto as pcssoas juridicas de dircito privado ou as firmas individuais, a scdc 
da empresa ou, em relacao aos atos ou fatos que deram origem a obriga�o, o de rada 
esta bt>lecimento; 

ITT - q11flnto i\<; pPc;soa.<; jnriclicas clP clirPito p11hlico, qllalqllPr clP SllAc; rPparti<:OPS no 
tcrrit6rio do Munidpio. 

Paragrafo (mico A auloridadc fazcndaria podera rccusar o domicilio clcito, 
quando impossibilite ou dificulte a arrecadacao ou fiscalizacao do tributo, aplicando as regras 
dos incisos clPStP Artigo Oil consiclPranclo como domidlio o lnp,ar da sih1Ac:ilo dos hPns Oil da 
ocorrencia dos atos ou fatos que deram origem a obrigacao. 

ArL 196 - 0 domicilio tributario sera sempre consignado nas notas fiscals de 
services, guias, pcticoes, tcrmos de abcrtura de livros fiscais obrigat6rios c outros documcntos 
que os contribuintes tenham obrigac;ao de anotar, que dirijam ou devam apresentar a Fazenda 
Publica Municipal. 

Art. 197 - Uma vcz clcito pclo contribuintc ou dctcrminado o domicilio na forrna 
dcsta Sci;ao, cstc sc obriga a comunicar a rcparticao fazcndaria, dcntro de 20 (vintc) dias, 

/,, 
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contados a partir da data da ocorrencia, as mudanc;as de locais. 

Art. 198 - Com as rPSsalw1s prP.vistAs nPstP C:ociigo, ronsid=ra-s» PstahPIPCimPnto o 
local construido ou nao, ondc o contribuintc cxcrcc atividadc gcradora da obrigacao tributaria, 
ainda que pcrtcncenle a tcrcciro, 

§ 1° - Todos os estabelecimentos do mesmo titular sao considerados em conjunto 
pAra pfpito clP rP.<.pOnclPT a PmprPsa pPlos cll>hitos, A,rl>srimos, rrmltas, rorrP<_:ao monPlflrift P 

[uros rcfcrcntcs a quaisquer dcles. 

§ 'Z' - 0 titular do cstabclecimcnto c rcsponsavcl pclo cumprimento de todas a 
obrigacoes principais e acessorias quc cstc C6digo atribui ao cstabclocimcnto. 

SE<;AOV 
Da J\rrecadacilo 

Art. 199 - A arrecadacao dos tributos, multas, depositos ou caucocs sera efetuada 
sob a forma, condicao c criterios quc forcm cstabclccidos cm rcguJamcnto. 

Art. 200 - Pela cobranc;a a menor de tributos e penalidades, respondem 
imcdiatamcntc pcrantc a Fazcnda, cm partcs iguais, os funcionarios rcsponsavcis, aos quais 
cabc dircito rcgrcssivo contra o contribuintc, a quern o crro nao aprovclta, 

§ 1° - Os funcionarios referidos neste artigo poderao requerer a(ao fisca! contra o 
rontrihuinlP q11P SP rPC11SAr ft AtPnciP.r a notifira<_;i\o do orzFio ftrrPCac1ac1or, ni\o rahPncio, porl>m, 
ncnhuma cominacao de multa, salvo cm caso de dolo ou cvidcntc ma fc. 

§ ?' - Nflo SPrA ciP rP!-ponSAhiliciAdP imPdiAta elm, tunrionftrios ft mhran(a A menor 
quc sc fizcr cm virtudc de dcclaracao falsa do contribuinte, quando ficar provado quc a fraudc 
foi prftticacia Pm cirrunst.llnrias P sob formas lais q11P SP rornou impossivPI 011 impratirflvPI 
tomar as providencias noccssarias a dcfcsa do crario publico municipal 

Art. 201 - 0 Executive Municipal podcra contratar com cstabclccimcntos de crcdito 
com scdc, ascncia ou cscrit6rio no Municipio, para rcccbimcnto de tributes, scgundo ncrrnas 
e,;pP.eiajs baixadas para esse lim. 

Paragrafo unico Cabera ao orgao fiscalizador da Sccrctaria de Finances a 
notificacao imcdiata ao contribuintc, quando a arrccadacao sc vcrificar atravcs dos 
cstabclccimcntos a quc sc rcfcrc estc artigo c houvcr falha ou fraudc cvidcntc cm suas 
ciPCIArA<_;OP:<;. 

Art. 202 - Ncnhum proccdimcnto ou ac;ao sc intcntara contra o conlribuintc quc 
pagar tribute ou cumprir outras obrigacocs fiscais de acordo com decisao administrativa 
irrecorrivel, ainda que posteriormcntc ossa decisao seja revogada ou modificada. 

ParflerAfo (miro - 0 cli�poslo OP.SIP Arlieo Aplirn-SP AO contrthuinte q11P prntiCAr OS 
atos nele previstos, de conformidade com as instrucoes emanadas dos 6rgaos fazendarios e 
rcgularmcntc publicadas, 

SE<;AOVI 
Das Restituicl)es 

resrituicao 
Art. 203 0 contribuintc tera dircito, indcpendcntcmcntc de r:"C'.':C prctesto, 3 

total ou parcial do tributo, nos casos previstos no C6digo Tributario Nacional, 

� 
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observadas as condieoes a1i fixadas, 

§ 1° Nenhuma restituicao sc Iara scm ordem do Secrctario de Financas, a quern 
compPtP., P.m todos os CFISOS, conhP.CPr dos rPspP.Ctivos pP<iidos. 

§ ?' Os proccssos de restituicao scrao obrigatoriamcnte informados, antes de 
rccebcrcm despacho dccis6rio, pcla rcparticao ou service que houvcr calculado os tributes c us 
pcnalidadcs rcclamadas, bcm como pcla reparticao ou service encarregados do rcgistro dos 
rPCPhimPn tos. 

Art. 201 A restituicao total ou parcial do tributo da lugar a restituicao, na rnesma 
propori;ilo, das pPnalidadPs pP.Cllniflrias, salvo as rPfPrPntPS II intrai:OPc; c1P n1rMPr formal nao 

prcjudicadas pcla causa da rcstituicao, 

Paragrafo 1mico - Para PfP.ito cfp rP.:<;titni<:ilo prPvish1 nP.:<;tP artiP,o, ronsiderarn-se 
tambem restituiveis as despesas judiciais decorrentes de inscricao indevida em Divida Ativa e 
em procP.ssos cf P. cohrani:11 f>lCPC11tiv11. 

Art 205 Comprovada a negligcncia ou impcricia no processo de lancamcnto ou 
inscrio;.i\o do debito em Divida Ativa, do qual decorra a arr=cadecao por via judicial e a 
conscqucnte rcstitu� com prtjuizo a Fazenda Publica, o Iuncionario c rcsponsavcl pcla 
diferenca entre o valor efetivamente recolhido e a restituicao. 

SE<;AOVII 
Remissl\o cto Crklito Tributario 

Art. 206 - 0 SPcretario cfp FinAn(Ac; pocfera conceder remis.c;iio total 011 parcial do 
credito tributario, por dcspacho fundamentado, atcndendo: 

T - A sih1ai;-ilo PConomica P finano=ira cfo sujP.ito pac;.c;ivo; 

II - a importancia do credito tributario; 

m - as consicferac;-i'iP.c; cfp pq11idacfe, P.m relac;-.iio com as caracteristicas pessoais ou 
materials de cada caso; 

N - as concfic;OPc; pPCllliATPS P cfetPrminacfas zonas, hairros P setorP.<; do Munidpio. 

§ 1° Nao sera conccdida rcmissao de crcdito tributario quando superior a 01 
(uma) IJFRM, fl data do rpq11PrimPnto. 

§ 'Z' - A remissao de que trata este artigo nao atinge os loteamentos sob qualquer 
h ip6tP.SP 011 FISpP.CtO. 

Art 'lfJ7 0 dcspacho que conceder a remissao nao gera dircito adquirido c scra 
rcvogado, de oficio, sempre que sc apurc quc o bcncficiario nao satisfazia ou dcixou de 
satisfazer as condicoes exigidas, ou nao cumpria os requisitos para concessao do favor, 
cobrando-s= o crPdito com acr{>scimo dP. mu lta, ju ros cfp rnora P correc;-.iio monataria. 

SE<;AOVIB 
Presq:i&ao e Decadencia 

Art 208 0 dircito da Fazcnda Publica Municipal de constituir o crcdito tributario 
extingue-se apos .5 (cinco) anos, contados: 
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J - do primPiro cfia do P.XPrririo SP.f,uintP aquP.IP. Pm q11P n lancam=nto pncf Pria tPr 
sido cfctuado; 

TT - oa data Pm quP i;p tomar OPfinitiva a OPCisi\o q11P houvar anu lado, pnr vicio 
formal, o lancamento anteriormente efetuado. 

Paragrafo uruco - 0 direito, a q ue se ref ere este artigo, extingue-se definitivamente 
com o dccurso do prazo prcvisto, contado da data cm quc tcnha sido iniciada a constituicao do 
crcdito tribut:ario, pcla notificacao do sujcito passive de qualqucr mcdida prcparat6ria 
indispcnsavcl ao Iancamcnto. 

Art. 209 - A rPvisi\o cfp lan9tmPnto somPntP pod Pra c;pr iniciacfa Pnq11anto nAo 
cxtinto o dircito da Fazenda Publica Municipal, nos tcrmos do artigo anterior. 

SE<;AOIX 
Do P.ucelamento de �bitos Fiscais 

Art. :no Podcra scr conccdido pclo Scc.rct:ario de Financas parcclamcnto de 
cfl>hitM fi111Cais, incf PJlPncfpntPmPnlP OP procPcfimPnlo fiscal, na torma P nas concfic;nPs prPvistas 
em regulamento. 

Art. 211 - F.m nPnhuma hipnlpc;p n parrPlamPnto s,,ra fPilo Pm mais dP 24 (vinlP P 

quatro) parcclas, c ncnhuma dclas podcra scr inferior a 01 (uma) UFRM. 

Paragrafo unico Consolidado o dcbito para parcclamcnto cm ate quatro parcclas, 
nao havcra atualizacao monctaria nas parcelas, c acima de quatro, dcvcra ocorrcr atualizacao. 

Art. 212 - 0 parrPlflmPnto nllo PximP o s11jf>ito pac;sivo das p<>nalioAcfPS cahivpic;, 
com decurso do prazo regulamentar, previsto para o pagamento do debito. 

SE<;AOX 
Da Divida Ativa 

Art 213 - Constitucm divida ativa do Munidpio os crcditos tributaries 
provcnicntcs dos tributos c multas de qualqucr natureza, previstos nestc C6digo, ou das taxas 
de services industriais e tarifas de services publicos, cuja arrecadacao ou regulamentacao se 
procPSsa pPIM organs cfp acfminic;tr11c;llo cfpc;cPnh"ali7acf11 cfo Muniripio, cfpc;cip q11P rPp,11IArmPnlP 
inscritos na reparticeo competente, depois de esgotados os praz.os estabelecidos para 
pagamento ou de decisao proferida em processo regular, transitada em julgado. 

Art 211 - Para todos os efeitos legals, considera-se como inscrita, a divida 
rP&istTacfa Pm livmc; P imprPc;c;oc; �iais cfa SPcrPtaria OP Fin11ni;11c; 011 cfo orp,An rt 'l'•Pm 
compctir a arrccadacao, 

Art 215 - 0 tcrmo de inscri,;ao da divida ativa, autcnticado pcla autoridadc 
compctcntc, indicara obrigatoriamcntc: 

1 - o nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-responsaveis, bem como sempre 
quc possivcl, do domidlio de um ou de outro; 

II a quant:ia dcvida ca mancira de calcular os juros de mora acrcscidos; 

III a origcm c a natureza do crcdito, mcncionadas cspccificamcntc as disposicocs 
legais em que �fundadas; 
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IV - It data P.m q11P. foj inscrito; 

V scndo o caso, o numcro do proccsso administrative de quc sc originou o 
rredito. 

Paragrafo unico A ccrtidao contera, alcm dos rcquisilos dcstc artigo, a indicacao 
do Iivro ou do impresso de inscricao. 

Art. 216 A divida rcgularmcntc inscrita goza de presuncao de ccrtcza c liquidcz c 
tPm pfpito <IP prnvA prP..con,;tit11iclA. 

Paragrafo unico A prosuncao a que sc refcrc estc artigo c rclativa c podc scr 
ilicliclA pnr prnvA inpquivocA, A rnren cto ,;ujPito pa,;.c;ivo 011 <IP. tPrcPiros a q11P aprnvPitP. 

Art. 217 Somcntc scrao cancclados, mcdiantc dccrcto do Exccutivo Municipal ou 
decisao judicial, os debitos legalmente prescritos. 

Art. 218 Serao considcrados lcgalmcntc prcscritos os dcbitos inscritos na Divida 
A tiva aj11 i7J1clos 011 nfio, clPCorriclo,; .'5 (cincn) anos, rontados da c:IAtA <IA in,;cri<;-iio. 

Paragrafo (rnico O prazo a quc sc rcfcrc cstc artigo sc intcrrompc: 

I - pela cita9io pessoal do devedor, feita judicialmente; 

II - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedcr; 

m - pPla AprPSPnta1,;iio clP documentos comprobamrios da dlvida, Pm j11izo <IP 
invcntarios ou concurso de credorcs; 

IV pcla contcstacao cm juizo. 

Art. 219 - As dividas relatives ao mcsmo dcvcdor, quando concxas ou 
conSPqiiPntPs, pnc:IPri\o SPr rP11niclas Pm um ,;o procpc;so. 

Art. 220 0 rcccbimento de creditos tributarios constantcs de certidocs ja 
cncaminhadas para cobranca cxccutiva, scra Icito cxclusivamcnte a vista de guias de 
rccolhimcntos cxpcdidas pclos cscrivacs ou procuradores. 

Pari\r,rnfo i'mico - As euias <IP rPColhimPnto <IP <JIIP trata PStP artieo SP.ran clAtFldfls p 

assinadas pclo emitcnte c contcrao obrigatoriamcntc: 

I - o nome do devedor e seu endereco: 

11 - o numero de inscr.i{iio da div.ida; 

ill - a Identificacao dCl tribute ou penalidade: 

IV a importancia total do dcbito c o cxcrcicio a quc sc rcfcrc; 

V a multa, cs [uros de mora ea correcao monetana a que estiver sujeito o debito: 

VI - as custas judiciais; 
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Art. 221 - Enrerrado o P.XPrcfcio finAncPirn, o orp,ao compPtPntP proviciP.nciara, 
imcdiatamcntc, a inscricao de dcbitos fiscals, por contribuintc, 

§ 1° - TnciP.pPOciP.ntPmPntP, pnrP.m, do tP.rmino do PXPrcicio financPiro, os ciP.hilos 
fiscals nao pagos em tempo habil poderao ser inscritos em dfvida etiva 

§ 'l' - As multas, por infra{ao de leis e regulamentos Municipais, serao 
considcradas como divida ativa c imcdiatamcntc inscritas, assim quc findar o prazo para 
intPrposi{l\O ciP rPCursoc; 011, q11ancio intPrpnsto, nl\o ohtivPr prnvimPnto. 

§ 3° - Para a divida ativa de que tratam os paragrafos anteriores deste artigo, dcsde 
q11P IP.Y,AlmPntP inscrita, SPra P.xtrafda imPdiAlflmPnlP fl rPspPCtiVfl cPrticiflo fl _c;pr PnCAminhacifl 
para cobranca cxccutiva. 

Art. 222 - A ciiviciA fltivfl provpniPntP do impnsto sohrP A PropriPciflciP PrPdiAI P 
Territorial Urbana, bem como as taxas arrecadadas juntamente com este, serao cobradas 
Amir,11vplmPnlP 11tP C)O (novanta) di11s 11pos o IPrmino do PXPrckio financeiro fl q11P SP rPfPrir. 

Paragrafo unico Findo o prazo prcvisto nestc artigo, a divida sera cncaminhada 
para cobranca executive, a mcdida cm quc forcm scndo cxtraidas as ccrtidocs, 

Art 223 Rcssalvados os casos de autorizacao lcgislativa, nao sc cfctuara o 
recebimento de creditos inscritos na divida ativa com dispense de multas, [uros de mora e 
correcao monetaria, 

Paragrafo uruco Vcrificada, a qualqucr tempo, a inobscrvancia do disposto ncste 
artigo, flea o funcionario rcsponsavcl obrigado, alcm da pcna discipliner a que estiver sujcito, a 
recolher aos cofres municipals o valor da quantia que houver dispensado. 

Art 224 E solidariamente rcsponsavcl com o scrvidor quanto a reposicao das 
quantias relativas a rcducao, a multa, a correcao monctaria, e aos juros de mora mcncionados 
no artigo anterior, a autoridade superior que autorizar ou determinar aquelas concessoes, salvo 
SP fi7Pr pm cumprimPnto do mandado j11diciAI. 

Art. 225 A inscricao, a cobranca amigavcl e a cxpcdicao da cortidao da divida 
ativa competcm aos 6rgaos pr6prios da Sccrctaria de Finances. 

Paragrafo unico - Encaminhada a certidao da divida ativa para cobranca 
PXP<"lltiVfl, Cf'!SAArA fl COmpPll'.\nciA do orp,ao fA7.pnciArio pArfl flp,ir 011 ciPCidir q1111nlo fl PIA, 
cumprindo lhc, cntretanto, prcstar as informacocs solicitadas pclo 6rgao encarregado da 
execucao e pelas autoridades judiciaries. 

SE<;AOXI 
Da CPrlidllo NP.�ativa 

Art 226 A prova de quitacao dos tributos municipais scra Ieita, quando cxigivcl, 
por Certidao Negativa, a vista de requerimento do interessado, que contenha todas as 
informecocs necessaries a idcntificacao de sua pcssoa, domicilio tributano, ramo de ncg6cio ou 
atividade, locl\liza{ao e cerecterizacao do imovel, inscncao do Cadastro Fiscal, quando for o 
caso, co fim a que sc dcstina a ccrtidao, 

Paragrafo unico A ccrtidao ncgativa scra cxpcdida nos tcrmos cm quc tcnha sido 
rcqucrida e no prazo maximo de 5 (cinco) dias da cntrada do rcqucrimcnto na rcparticao, 

� 
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Art. 2Zl A certidao cxpcdida com dolo ou fraudc, quc contcnha crro contra a 
Fazenda Publica, responsabilizara pessoalmente o funcionario que a expedir pelo crP<iitn 
tributario c juros c mora acrcscidos. 

Paragrafo (mico - 0 disposto neste artigo nao exclui a responsabilidade criminal e 
funcional quc no caso coubcr. 

Art. 2.28 A vista do rcqucrimcnto do intcrcssado, alcm da ccrtidao de quc trata o 
artigo 221, serao cxpcdidas pcla rcparticao compctcntc as ccrtidocs quc sc fizcrcm necessaries, 
na forma do rcgulamcnto. 

Art. 229 Os prazos de validadc c as normas de cxpedicao das ccrtidocs ncgativas, 
SRO or; q11P constarern do rPr,nlAmPnto. 

LIVRO TERCEIRO 
Processu.u 

TtruLo UNICO 
Do Prol'.esso Administrativo Tributario 
- CAPITULOI 

Das Disposj�� Gera.is 

ArL '.?.30 Estc titulo rcgula a fasc contradit6ria do proccdi.mcnto administrativo de 
determina¢o e exigencia do credito fiscal do Municipio, decorrente de impostos, taxas e 
contribuicao de mclhoria, multas c consultas para csclarccimcnto de duvidas ao cntcndimcnto c 
aplicac;ao deste C6digo e da Legislac;oo Tributaria e supletiva e "' execucao administrative c11's 
rcspcctivas dccisocs. 

Art 231 - Para os efeitos deste titulo, entende-se: 

I - Fazenda Publics. a Prefeitura Municipal, os 6rgaos da admirustracao municipal 
c1PSCPntrAli7.Ac1A, AS A11tArq11iAS mnnicipAiS 011 quPm PXPr<;A func;i\o c1PIPY,Ac1A por IPi m11nidpal, 
de arrecadar os creditos tributaries e de fiscalizar ou de outro modo aplicar a legislacao 
r�pPCtiva; 

D contribuintc, o sujcilo passive a qualqucr titulo, na rclacao juridica material de 
que decorra obriga{oo tributaria ou decorrente de renda municipal. 

CAPITULOII 
Das Normas Processua.is 

SE<;AOI 
DosPrazos 

Art. Z\2 - Os prA7.0S c;pri\n rrmtinuos, Pxdnincio na s11A contar,Pm o ciia <in inkio P 
induindo-sc o do vcncimcnto. 

Paragrafo unico Os prazos s6 sc iniciam ou vcnccm cm dia de cxpcdicntc normal 
no 6rgao cm quc tramitc o proccsso ou dcva scr praticado o ato. 

Art. 2'\':\ - A Autnric1AciP jnleictcinra, AtPnc1Pnc1n A cirnmc;tiinciAc; PSpPCiAis, pnciPra Pm 

dcspacho fundamcntado; 

acrcsccr de mctadc o prazo para impugnacao da cxigcncia; 

Il prorrogar, pclo tempo ncccssario, o prazo para realizacao da diligcncla. 
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SE<;AOil 
Oa Tntlmas;ao 

Art 234 A cicncia dos despachos c dccisoes dos orgaos prcparadores c julgadorcs 
dar-sc-a por intim� pcssoa1 

§ 1° Nao sendo possivcl a intimacao pcssoal do conbibuintc, podcra scr fcita na 
pessoa de seu mandatano com poderes suftcientes, ou prepostos idoneos; 

§ 'Z' Os dcspachos interlocut6rios que nao afetcm a dcfcsa do contribuinte 
indcpcndcm de intimacao, 

§ 3° Quando, em um mesmo proccsso, for intcrcssado mais de um contribuinte, 
em relac;ao a cada um deles serao atendidos os requisites fixados nesta se<;ito para as intimacoes. 

Art 235 A intimacao far sc a: 

T - Pf!la ci�cia ciirP.ta do rrmtribrrinte, do marrdatario, 011 prPpoc;to, pmvada com 
sua assinatura ou, no caso de rccusa, ccrtificada pelo funcionario compctcntc; 

TT - por carta rP.gish"ada, mm l"Priho dP vol ta; 

m - por cdital. 

§ 1° A intima¢o atcndcra, succssivamentc, ao prcvisto nos incises dcstc artigo, na 
ordem da possibilidadc de sua cfcuvacao, 

§ 7' - Far-SP--fl a intimac;ao por P.dital, pnr puhlirnc;ao no placar oficial do Muniripio 
ou por qualquer jornal da imprensa local, no caso de encontrar-se o contribuinte em !ugar 
inccrto c nao sabido, 

§ 3° - A recusa da ciencia nao agrava nem diminui a pena. 

Art. 216 - ConsidPra-SP fP.ita a intimac;ao: 

I sc dircta, na data do rcspcctivo "cicnte"; 

II - sc por carta, na data do rccibo de volta, ou sc for omitida, 20 (vintc) dias apos a 
data de entrega da carta a ag�ncia postal; 

ill - se por edital, 20 (vinte) dias apos sua publicacao. 

Paragrafo unico E vcdado ao agente fiscal proccder a intimacao por carta. 

SE<;AOill 
Do Procedimento 

ArL 237 0 proccdimcnto fiscal tcm inicio com: 

T - o primPiro ato dP otkio, Pscrito, praticado por SPrvidor compPIPntP, 
cicntificando o contribuintc ou scu prcposto; 

11 - a apreensao de mercadorias, documentos mt livrnc;. 

_j. 
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Parar,rato iinim - 0 inirio do procPCiimPntn P1Cd11i a p.;pontanPic1ac1P do 
contribuintc cm rcla9i0 a atos postcriorcs e indcpcndcnlcmcntc de intimacao, a dos dcmais 
envolvidos nas infrecoes verificadas. 

ArL 238 - A exigencia do credito tributario sera formalizada em auto de infracao ou 
nntifirA(a<l cfe lani;amPnto. 

Paragrafo unico Quando mais de uma infracao a lcgislacao tributaria dccorrcr do 
m=smo faro, P a romprova(.iio do ilirito c1PpP.ndPr dos mPsmos PIPmPntns ciP rnnviri;-ao, a 
cxigencia scra formalizada cm um so instrumcnto c alcancara todas as infracocs c infratorcs. 

SECAOIV 
Do Auto de Infracao c da. Notificacao 

Art. 2:\9 - 0 auto ciP infrfl(RO SPra lavrado pnr SPrvicfnr rnmpPIPntP, no local da 
verificacao da falta, e contera obrigatoriamente: 

T - a qualifirai;-ao ctn auruado P, quando P.xistir, o mrmero dP inscrii;-ao no Cadastro 
da Prcfcitura; 

II a atividadc geradora do tributo c rospoctivo ramo de ncg6cio; 

III - o local, a data e hora da lavratura; 

lV - a descnceo do fato gerador; 

V a base de calculo ea aliquota, quando for o caso; 

VI a disposii;ao legal infringida c a pcnalidadc aplicavcl: 

VII - a determinacao da exigencia ea intimacao para cumpri-la ou impugna-la no 
prazo previsto; 

VIII - a assinatura do autuante ea indicacao do seu cargo ou f. .. mceo, aposta sobre 
carimbo. 

Art. 240 A notificacao de lancamcnto sera cxpcdida pclo 6rgao quc administra o 
tribute e contera obrigatoriamente: 

I a qualifica¢o do notificado e as caractcristicas do im6vcl, quando for o caso; 

II - o valor do credito tributario e o prazo para recolhimento ou impugnacao: 

III - a disposicao legal infringida, se for o caso, e o valor da penalidade; 

TV - fl assinatura do rhPfP do orp,.iin PXpPdidor autnrizadn P a indirl'l('.iiO do <.P.11 

cargo ou funcao, 

Paragrafo unico Prcscindc de assinatura a notificai;ao de lancamcnto emitida per 
processo mecanogra.fico ou eletronico. 

Art. 241 - A pPl:fl fiqal SPra Pnraminhacia pPlo P.mitPntP ao orr,ao arrPCHdador, no 
prazo maximo de 3 (tres) dias, contados da data de sua cmissao. 

Art. 242 0 scrvidor quc vcrificar a ocorrcncia de infracao a !cgislayao tributaria 
do municipio e nao for competente para formalizar a exigencia, comunicara o fato, em 

fr 
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rcprcsontacao circunstanciada, a scu chcfc imcdiato, quc adotara as providcncias ncccssarias, 

Art. 24.'\ - 0 procP.S.c;o SP.TA orr,1mi7.ado pm forma dP auto forPnSP. P Pm ordem 
cronologica, c tera suas folhas c documcntos rubricados c numerados. 

SEc;AOV 
Do Contradit6rio 

Art 244 A impugna¢o de cxigenda instaura a fasc litigiosa do proccdimcnto. 

Art. 215 - A impugna¢o, que tera efeito suspensive, sera apresentada pelo 
contribuinte, sob pena de perempcao, no prazo de 15 {quinze) dias da intimacao da exigencia. 

Paragrafo unico - Ao contribuinte e facultada "vista" an processo no 6rgao 
preparador, dentro do prazo fixado neste artigo. 

Art. 216 - A impugna¢o sera formulada em peticao escrita, que indicara: 

I a autoridadc julgadora a quern c dirigida; 

TI - a qnalifirnc:f\o do impur,nantP Po nurnern da inscri(AO no Cadasrro fic;cal c:IR 
Prcfcitura, sc houvcr; 

ill - os motives de foto c de dircito cm quc sc fundamcnta; 

IV - as diligencias que o impugnante pretende sejam efetuadas, expostos os 
motivos que as j11stifiq11Pm. 

Art 217 - A tmpugnacao sera apresentada ao 6rgao arrecadador, ja instruida com 
os documenros P.m q11P SP. furidar, 

Paragrafo unico - 0 servidor que receber a peticao, dara respectivo recibo ao 
apresentan te, 

Art. 218 - 0 orgao arrecadador, ao receber a peti¢o, devera junta-la ao processo, 
com os docurnentos q11P A AcompAnham, PncAminhAndo-o ao An tor do procPdimPnto, no pra7.o 
de� (tr&.) dias, 

Art. 249 - Admitir-se-a A dPvolucao dos documentos anPxAdos AO procP.s.c;o, 
mcdiantc rccibo, dcsdc quc fiquc copia autcnticada ca mcdida nao prcjudiquc a instrucao. 

Art. 250 - Scrao recusadas de piano, sob pcna de rcsponsabilidadc funcional, as 
dcfcsas vazadas cm termos ofcnsivos aos podcrcs do Municipio, ou quc contcnham exprcssocs 
grosseiras ou atentatorias a dignidade de qualquer pessoa, podendo a autoridade encarregada 
do prcparo mandar riscar os cscritos assim vaz.ados. 

Art 251 - Recebido o processo, o autor do ato impugnado apresentara replica as 
razocs da tmpugnacao, cncaminhando o para julgamcnto no prazo de 5 (cinco) dias, sob pcna 
de responsabilidade funcional. 

Paragrafo unico - Sendo o autor ou seu substitute designado funcionario do fisco, 
podcra, indcpcndcntcmcntc de dctcrminacao, rcalizar os cxamcs c diligcncias quc julgar 
convcnicntcs para esdarccimento do proccsso. 
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Art. 252 Dccorrido o prazo para impugna¢o scm quc o contribuintc a tcnha fcito, 
sera ele considerado revel, lavrando-s= n respective termo P, prestada a informacao sobre nc; 
antcccdcntcs fiscais, scra o proccsso cncaminhado a julgamcnto, no prazo de 3 (tres) dias. 

Art. 253 - Quando, no dccorrcr da a<;Jo fiscal, sc indicar como rcsponsavcl pcla 
falta pcssoa advcrsa da quc figure no auto ou notificacao, ou forcm apurados novos fatos, 
envolvendo o autuado ou outras pessoas, ser-lhe-a marcado igual prazo para apresentacao dP 
dcfcsa do mcsmo proccsso. 

Paragrafo uruco Do mcsmo modo proccdcr sc a sempre quc, para clucidacao de 
faltas, sc tcnham de submctcr a vcnficacao ou cxames tccnicos ou documcntos, livros, papcis, 
nhjPIOS Oil mPrcacforiac; ff q11P c;p rPfPrir O proc�. 

SECAOVI 
Oct Cumpetmd.i. 

Art. 254 0 prcparo do proccsso compete ao 6rgao arrccadador. 

I - cm 1 a (primcira) instSncia, ao Scc.rctruio de Finances; 

II cm '.!4 (scgunda) instancia, a Junta de Rccursos Fiscais. 

Art. 256 0 proccsso contcncioso fiscal contara, cm 1a instancia, com um 6rgao 
dirPlamPnlP. subordiriado ao SPcrPtllrio cfp Finan(ac;, com a compPti>ncia cfp: 

I - dctcnninar a intima<;Jo para aprcscntacao de defcsa ou de documcntos; 

II - determiner informacao sobre os antecedentes fiscais dos infrntores; 

ill - determinar exames OU diligencias; 

IV - emitir pfU'PCPr final nos processes. 

Art. 257 Fica tcrminantcmcntc proibida a designacao de scrvidor ocupantc de 
cargo ou emprego da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos Municipais para exercer 
funcoes junto ao orgao de quc trata o artigo anterior. 

SE<;AOVIl 
Do Tulgamcnto cm Primcira Instancia 

Art 258 0 proccsso scra julgado no prazo de 15 (quinzc) dias, a partir da cntrega 
no 6rgao incumbido do julgamento. 

Art. 259 - Na dedsao em que for julgada questao preliminar, sera [ulgado o merito, 
salvo quando incompativcis. 

Art 260 - Na apr� da prova, a autoridade julgadora formara livremente sua 
conviccao, podendo dcterminar as diligencias que entendcr necessaries. 

Art. 261 - A decisao contera relat6rio resumido do processo, fundamcntos legais, 
conclusao c ordem de intimacao. 
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Paragrafo unico O 6rgao preparador dara "cicncia" da dccisao ao contribuinte, 
intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de 15 (quinzc) dias, na forma do disposto 
nos arts. 234 t! 235. 

Art. 262 - As inexatidees materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita 
ou de calculo existentcs na docisao, podcrao scr corrigidos de oficio ou a rcquerimento do 
contribuinte, pela pr6pria autoridade julgadora, ou por quern the substituir, nao prevalecendo 
para cstc efcito o disposto no artigo 26.3. 

Art. 26.".\ - A antoridad» cfp PrimPirA fnc;tilncia rP('Of'l'Prli, dP nfkin, c;pmprP q11P a 
decisao exonerar o contribuinte do pagamento de credito tributario de valor original superior a 
02 (duas) UFRM vigentc a cpoca da dccisao. 

� 1° - 0 rccurso scra intcrposto mcdiantc dcclaracao na propria dccisao. 

§ 'l' - Nao sendo interposto o recurse, o servidor q UP verificar o taro representara a 
autoridade imcdiata, no scntido de quc soja obscrvada aqucla formalidadc. 

Art 2n4 - DA dPCic;an dP PrimPirA Jnc;tllncia nAn rahPra pPdicfn dP rPConc;idPrA{an. 

sECAovm 
Do Recurso 

Art 265 - Da decisao de Primeira Instancia cabera recurse voluntilrio a Junta de 
Rccursos Fiscais, dcntro do prazo de 15(quinzc) dias contados da cicncia da intirnacao. 

§ 1° - Com o rP('ur,c;o ,c;ompntP pncf Prli c;pr aprpc;pntAda prnvA docurnenta! quando 
contrana ou nao produzida na Primeira Instllncia. 

§ 'Z' - 0 recurso podera verser sobre parte da quantia exigida, desde que o 
recorrente pague, no prazo recursal, a parte nao litigiosa. 

§ :\0 - SP, dPntm do pra7.o IPf,AI, nAO for ap-ntada pPtii;ao cfp rPCurc;o, c;pr/i pPln 
6rgao preparador lavrado o termo de perempcao. 

§ 4° Os rccursos cm gcral, mcsmo os pcrcmptos, scrao cncaminhados a Instancia 
Superior que julgara a perempcao. 

Art. 266 - Apresentado n recurse, o processo sera encaminhado pelo 6rgao 
preparador, no prazo de 3 (tres) dias, a junta de Rccursos Fiscais. 

SECAOIX 
Do Julgamcnto cm Scgunda Instancia 

Art. 267 - 0 julgamento em Segunda Instancia processar-se-a de acordo com o 
Rcgimcnto Intcmo da Junta de Recurses Fiscais. 

Art. 268 - 0 Acorcfl1n prnfPridn pPIA junta dP RPC11rc;oc; Fic;rnis, no q11P tiver sido 
objcto de recurse, substituira a decisao profcrida. 

Art. 'lfi9 - C'.ahPrli pP<fidn dP rPConsidPrA{i\o, an Cnll>gio PIPnn, com P.fPito 
suspensive das dccisocs profcridas pcla Junta de Recurses Fiscals, quando aprcscntados dcntro 
do praz.o de 10 (dcz) dias, contados do inti.ma¢o, desdo que: 

I a dccisao da Junta nao scja unanimc; 
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II o pcdido nao scja considerado manifcstamente protelat6rio. 

Art. 270 - A riflnriA do ArordAo AO intPrf".Mdo fAr-c;p-ff: 

I - pelo 6rgao preparador; 

II - pela Junta de Recursos Fiscals, na forma do seu Regimento Interno, 

Art. 271 Cabera pcdido de cqilidade ao Colcgio Plcno da dccisao de scgunda 
instAnriFI, SP o rontrih11intP romprovar difiril c;ih1Ac;:AO timmc-PirA, atrAVP'i c1P propoc;iturn c1A 
Junta de Rccursos Fiscals, ao Secrctario de Financas. 

Paragrafo (mico A proposta de cquidadc rcstringir sc a na dispense total ou 
parcial da multa, 

SE<;AOX 
Da Definitividade e da Execu£lO das Decisoes 

Art. V2 • Sao defimtivas: 

I - as decisoes finais da 1a Instancia nao sujeitas a recurse de oftcio, esgotado o 
pr11_70 par!\ recl•rso volu ntario; 

II as dccisocs finais de 2a Instancia, vencido o prazo da intimacao. 

§ 1° As dccisocs de 1a Instancia, na parte cm quc forem sujcitas a recurse de oficio, 
nao se tornarao definitivas. 

§ 2° - No raeo dP l'PCurc;o voluntario pitrriAI, tornar-se-a c1PtinitivA, dP.StiP. lor,o, A 
parte da decisao que nao tenha sido objeto de recurse. 

Art. 273 - 0 cumprimento das dccisocs consistira: 

I - sc favoravcis a Fazcnda Municipal: 

A) no pF1p,F1mPnto, pPlo rontribuinte, c111 importiinri11 c111 ronc1Pna<;i'io; 
b) na satisfacao, pe!o contribuinte, da obrigacao acessoria e administrativa, se for o 

caso; 
c) na insc�ao da divida para subscquentc cobranca por a¢o executive c, quando 

for o caso, o registro da obrigecao de tazer ou nao fazer; 

II sc favoravcis ao contribuinte, na restituicao dos tributos ou pcnalidadcs, quc, 
no GlSO coubcr, c cxtincao do processo. 

SEc:;AOXI 
na Cnnsulta 

Art, 274 Aos contribuintcs dos tributes municipals c asscgurado o dircito de 
consulta para csclarecimcnto de duvidas relativas ao cntcndimcnto c aplicacao dcstc C6digo c 
de legislat;ao tributaria complementar e supletiva, dos respectivns regulrunentos e atos 
administrativos de carater normativo. 

Paragrafo uruco - Estende-se o direito de consulta a qualquer pessoa ffsica ou 
juridica de direito publico ou privado, desde que mantenha qualquer relacao ou interesse com a 
IPgislac;-ao 011 tributo, 

; 
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Art. 'ZF>- A pPti(aO dP ronsulta indiNtrA: 

I a autoridadc a quern c dirigida; 

II - os fatos, de modo concrcto c scm qualqucr reserve, cm rclacao aos quais o 
intcrcssado descja conhcccr a aplicacac da lcgtslacao tributaria, 

Art. 276 - NPnhum procPdimPnto fic;cal 'iPrA instaurado contra o contrihuintP 
rclativamcntc a espccio consultada, a partir da aprcscntacao da consulta, ate o '!ff' (vigesimo) 
dia st1hSP.C]t1PntP. A dAt11 dA ci/inci11. 

Art. 277 A consulta nao suspcndc o prazo para pagamcnto do tribute antes ou 
dPpois dP. Slll'I 11prPSPnt1t(AO. 

Art 278 No caso de consulta formulada por cntidadc rcprcscntativa de catcgoria 
profissionaJ, os efeitos referidos no artigo 281 s6 elcancam seus associados dcpois de 
cientificado o 
conc;11IPntP d11 dPCic;,\o. 

Art. 279 - Nao produzira cfcito a consulta formulada: 
I cm dcsacordo com o artigo 280; 

II - por quern cstivcr sob proccdimcnto fiscal instaurado para apurar fatos quc sc 
rPlacionam rom a m11tl>ri11 ronsu I t11dA; 

ill - por quern tiver sido intimado a cu.mprir obrigacao relativa ao fato objeto da 
consul la; 

IV - quando o fato ja tiver sido objeto de decisao anterior, ainda nao modificada, 
proferida em consulta nu littgio em q ue tenha sido parte o consulente: 

V quando o ato cstivcr disciplinado cm ato normative ou rcsolucao publicados 
antes da cprcscntacao: 

VI - quando o Cato cstivcr dcfinido ou dcclarado cm disposicao literal da lei 
trihutAria; 

VII - quando nao dcscrcvcr, complcta c cxatamcntc, a hip6tcsc a quc sc rcfcrir, ou 
ndo contiver os elementos necessaries fl solucao, salvo sea inexatidao ou omissao for excusavel 
pcla au toridadc julgadora. 

Art. 2t4J - Quando a resposta a consulta tor no sentido da exigibilidade de 
obrigacao, cujo fato gcrador ja tivcr ocorrido, a autoridadc julgadora, ao intimar o consulcntc 
para cicncia da dccisao, dctcrminara o cumprimcnto da mesma fixando o praz.o de 20 (vintc) 
dias, 

Paragrafo unico - E facultado ao consulente que nao se conformar com a exigencia, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias da intimacao, recorrer a 23 Instancia, impugnando, se for o 
caso, a atribuicao de inefici�ncia feita a consulta e os efeitos dela decorrentes. 

Art. 281 - A autoridade da 1 a Instancia recorrera, de oficio, de decisao favoravel ao 
conc;ulPntP, c;pmprP q11P: 

I a hip6tcsc sobrc a quaJ verser a consulta cnvolvcr qucstocs doutrinarias; 
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II a solucao dada a consuJta contrariar, no todo ou cm partc, a intcrprctacao quc 
vem sendo dada pelo 6rgao encarregado do tribute ou normas de arrecadacao ja adotadas; 

ill contrariar solucocs antcriorcs transitadas cm julgado. 

Art. 282 - NAo nihP pP<iicfo cfp rPC'onc;icf PrAc_:Ao cfP. cf PC'i<;Ao profPrida Pm procpc;c;o dP 
consul tu. 

Art. 28'.\ - A c;oluc;ao dada i!t ronsulta tPrA pfPito normativo, quando adotacfa Pm 
circular cxpcdida pcla autoridadc fiscal compctcntc. 

PMAgrafo (mien - Rpc;c;alw1da a hipntpc;p prPvic;ta no ParAr,rato imico do artir,o 27n, 
a solucao dada a consulta sera adotada no prazo maximo de 20 (vintc) dias, pclo consulcntc, 
contados da data da Liendc1. 

CAPITULOill 
na RPRpon11ahilidadP do11 AgPntP11 Fill('ais 

Art 284 0 agcntc fiscal quc, cm funcao do cargo cxcrcido, tcndo conhccimcnto de 
tnfracao da Iegislecao tributaria, deixar de lavrar e encaminhar o auto competente, ou o 
funcionnrio quc, da mcsma forma, deixar de lavrar a rcprcscntacao, scra rcsponsavcl 
pecuniariamente pelo prejulzo causado it Fazenda Publica Municipal, desde que a omissao e 
rcsponsabilidadc scjam apurados no curso da prcscricao. 

§ 1° Igualmcntc, scra responsavcl a autoridadc ou funcionario quc dcixar de dar 
andamcnto aos processes administrativos tributaries, qucr scjam contcnciosos ou vcrscm sobrc 
consulta ou redstmft.{Ao contra Iancamento, inclusive, quando n fizer tore dns prazos 
cstabclccidos, ou mandar arquiva los antes de findos c scm causa justificada c nao 
fundamentado o despacho na legislacao vigente a epoce da determina¢o do arquivamento. 

§ ':f' - A responsabilidade, no caso deste artigo, e pessoal e independente do cargo 
011 hmi;an PxPrcidA c;pm prPjui7o dP 011trAs <;,tn<;OPc; adrntnistrativa« P pPnais cahivPis a P.spi>riP. 

Art. 285 Nos casos do artigo anterior c scus paragrafos, ao responsavol c so mais 
dP um houver, indPpPndPntPmPntP uns doc; ourros, sPrA romirrada a pPnA dP multa dP valor 
igual a metade da aplicavel ao agente responsavel pela infra¢o, sem prejuizo de 
ohrip;atoriPc:ladP do rP<'olhimPnto do tTihuto, c;p pc;tp nao tiver sido rPColhido pPlo contribumt». 

§ 1° - A pena prevista neste artigo sera imposta pelo Secretario de Finances por 
despacho no proccsso administrative quc apurar a responsabilidadc do funcionario, a qucm 
sorao asscgurados amplos dircitos de dcfesa, 

§ 7' - Na hip<'ltpc;f> do valor da multa P tributo«, c:IPixacfoc; dP arr=cadar pnr culpA cfo 
funcionario, scr superior a 10% (dcz por ccnto) pcrccbido mcnsalmcntc por clc, a titulo de 
rcmuneracao, o Sccrct.irio de Finances dctcrminara o rccolhimcnto parcclado, de modo quc de 
uma s6 vcz nao scja rccolhida importancia cxccdcntc daquclc limitc. 

Art. 2AA - Ni\o c;pr1' dP rPc;pon<;,tbilidAdP do funcionArio a omissao quP praticar 011 
pagamento do tributo cujo recolhimento deixar de promover em razao de ordem superior, 
dPvidamPntP provada 011 quancfo nan Ap11rar inh'A{OP<; Pm fA<"P dr1c; limita<;OP.S c:lac; tarpfac; cptP 
lhc tcnham sido atribuidas pclo scu Chcfc imcdiato, 

PArar,rAfo (mien - NAo SPrA tambern dP rP.SponAAhilidAdP do funcinn1'rin, nan IPndo 
cabimcnto aplica¢o de pcna pccuruana ou de outra, quando sc vcrificar que a tnfracao consto 
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de livro ou documentos fiscals a clc nao cx.ibidos, e, por isto, ja tcnha lavrado auto de infracao 
por cmbaraco a fiscalizacao, 

ArL 287 Considcradas as circunstAnc.ias cspcciais cm quc foi praticada a omissao 
do agente fiscal, ou os motives porque deixou de promover a arrecadacao de tributes, conforme 
fixados cm rcgulamcnto, o Sccrctario de Financas, ap6s a aplicacao da multa, podera dispense 
lo do pagamento desta. 

CAPtruLOIV 
Oi11rm1is:lk>fl FRl?f>fiaiR 

ArL 288 - Os creditos tributaries e outros nllo pagos nos prazos legais terao seus 
valorcs atualizados com base nos cocficicntcs de correcao monctaria fixados pclo 6rgao federal 
compctcntc. 

Parar,rAfn t'mico - A Ah1Ali7Jt<j\o prPvic;IH npc;tp Mtir,o c;pra fPitA mPn<;fllmPntP, por 
ato do Secrctario de Financas, nos mcsmas bases c limitcs dos tabclas cxpcdidas polo Ministcrio 
da Eronomia, ApliclivPic; aos crt!>ciitoc; tTihutarios da UniAo. 

Art. 289 0 disposto no artigo 223, dcstc C6digo, nao prcvaleccra na hip6tcsc de 
remissao do credito tributario, desde que atenda o disposto no artigo 2f)(,,. 

Art. 290 Mcnsalmente, o Chcfc do Poder Exccutivo baixara decrcto 
cst.abclcccndo valores dos prccos publicos a screm cobrados por services cxecutados. 

Art. 291 Para os efcilos de cobranca dos juros morat6rios prcvistos neste C6digo, 
considera-se como mt's complete qualquer fra<;ao deste. 

ArL 292 No proccsso de cobranca dos tributos municipais, todos os valores quc 
correspondam a centavos, resultantes do calculo das parcelas que integram o credito tributario, 
serao: 

1- desprezados, quando inferiores ou iguais a cinqtienta centavos (R'ti n,�1); 

II completados para hum (1) real, quando superior a cinqucnta centavos (RS 0,50). 

Art. 29:\ - ()c; VAlorpc; PXprpc;c;oc; Pm rPaic; rPfPrPntpc; Ac; tahPIAc; dAc; tAxAc;, podPri\o c;pr 
alterados, mensalmcntc, por ato do Sccrctario de Financas. 

§ 1° - A altPrn<;i\o c;prli fpitA no ,,ltimo diR dP cada m�c;, com hffc;p P limite no 
sistcma especial de atualizacao monctaria a quc sc rcfcrc o artigo 'Z' da Lei Federal n°. 6.:!05, de 
29 de abril de 1975. 

§ 'Z' Os crcditos tributaries dccorrcntcs de qualqucr tributo municipal, poderao 
set convertidos ou indexados em Unidade Fiscal de Referencia dn MnnicIpio , quando da sua 
constitulcao, ou rcalizecao do lancamento. 

Art 291 - Esta Lei sera reguJamentada pelo Chefe do Poder Executivo no prazo de 
60 (sossenta) dias de sua vigcncia. 

Art. 2<6 - Fica fixado em R$ 12,50 (doze e cinquenta), a Unidade Fiscal do 
Munidpio - UFRM, a qua! scra atualizada mensalmcntc, pclo INPC- A , ou qualqucr outro 
indicc adotado pclo govcmo Federal para rcajustc dos tributos, por ato do Chcfc do Podcr 
Executivo, a partir da vigencia desta lei 
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Art 296 Em quanto nao for criado a Junta de Rccursos Fiscais, os rccursos para 
Segunda Bstancia sera J ulgado pelo Chefe do Poder Executive. 

Art '297 Esta Lei cntrara cm vigor no dia 1° de janciro de 2001, na partc quc 
institui e aumenta tribute, e nas demais partes na data de sua publicacao, revogadas as 
disposicoes cm contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MJ\RZJ\Gi\O, aos 18 
(dezoito) dias do mes de dezembro de 2000. 

1--�� .,...5�'(__ 
Jc!E EDUARDO DE SOUSA 

Prefeito Municipal 
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TABELA I 

I - LICENCA PARA LOCALIZACAO: 

a) Estabclccimcntos Comcrciais, lndustriais c Prcstadorcs de Service: 

ODE EMPREGAOOS 
Ates 
Acuna de !i 

UFR..'1 

O Lol.d.l encontrado acima, 111ilis O,!i (llleia)UFRM 

b) Estabdr.dmt:ntns de crcdito, instituk,:fit'.s financniras, S(x·i,�ades distribuidoras de titulos e 
valores: 

NUMERO DE EMPREGADOS UFRM 
Ate5 01 (uma) lJfR..'\.f oor empreaado 
Acuna de 5 ale 50 O total encontrado acima, ulilis 0,5 (u1eia)UFRM 

eTTIT1Tt!Ki:1UO que exceder <le 5 

OBS: Para se achar o valor da taxa, multiplica sc o valor indicado polo numcro de cmprcgados, 

TABELAII 

II - LICENCA PARA FUNOONA.\.fEI\TTO: 

a) Estabclccimcntos comcrdais, industriais c prestadorcs de service: 

NUMERO DE EMPREGADOS UFRM 
Ate5 01 (uma) URFM por empregado 
Adm.a de5 O total encontrado acima, mais 0,5 (meia) UFRM 

q ue exceder de !, 

b) Bstabelecimentos de credito, instituicoes tinanoeiras, sociedades distribuidoras de titulos e 
val ores: 

NUMERO DE EMPREGAOOS UFRM 
Ate5 01 (uma) UFRM uor empregado 
Aciina de 5 dte 50 O total encontrado acima, mais 0,5 (meia) UFRM 

pur empregado que exceder de 5 
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TABELAill 

f.icpn�a dP PTofit11t11ionai11 Autnnomo11, com ou IIP1TI F.11tahPIPdmPnto Fixo, F.xcPto PTofit1111ionai11 
Libcrais Diplomados 

ESPECIFICA(:AO 
Profissionais sem 6rgao fiscalizador da 
profissao 

T AXA FIXA ANUAL EM UFRM 

02 (duas) UFRM 

TABELAIV 
L1cenca devida por Circos, Parques de Diversoes e Similares 

PRAZO DE PERMANtNOA VALOR EM UFRM 
Por oermanencia ate 30 dias (PoT dia) 02 (duas) 
Pur lJL-'1Uldllt!ltl.li1 IKiutd de 30 <lict:. (µor dia) 01 (uma) 

TABELAV 
Licen£a para Fundon.unenlo de Est.ibelecimei1los Comerd.ris, lnduslri.lis e Pr�lctdorei:, Je 

Servicos em Horatio Espedal 

NlTh-1:ERO DE EMPREGADOS VALOREMR$ 
a) POR DIA 

Ates O;',O (zero ponto trinta) UFRM por empregado 

Acuna de 5 O Lola! encontrado ecuna . mais 0,25 (zero vinle e cinco) 
UFRM ernpregado ({Ut! eJCLt!Ut!T de 5 

b) PORM:£5 
Atc- 5 0,5 (moia) UFRM 

Acima de 5 O total encontrado acima , mais 0,25 (zero vinte c cinco) 
UFRM por PmprPcado qup PXCPdPr de 5 

c) PORANO 
Ale5 03 (tres) UFRM por empregado 

Acima dc5 O total cncontrado acima, mais 01 (uma) UFRM por 
cmprcgado quc cxccdcr de 5 

j 
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TARF.l.A VJ 
Liceocct pc1.tct o Exerdcio Je Coll\ercio ou AUvidctJe Ambulctnle 

a) Scm Vciculo Motorizado: 

PERI ODO UFRM 
Por did 02 (duas) UFRM 
Porm� 06 (seis) UFRM 
Por ano 30 (trmta) UFRM 

h) Com VPiculn Motorizado 

PEIUODO VALOR EM R$ NO VENCIMENTO DO TRIBUTO 
Por dia fn(fr�)UFRM 
Por mes 07 (sete) UFRM 
Por ano 40 (quarenta) UFRM 

TABELA VII 
Lkenca paca Exploraclo de Meios de Publicidade em Geral 

ESPECIFICA<;AO 

Alto falante, radio, vitrola e congeneres, por estabelecimento e por mes, 
quando permitido, no interior de estobelecimenros comerciais, Industrials e 
profissionais . 

Por aparelho quando in:.Wc:1du em vciLUlu pd1c:1 [ins de 1lubliddd<le ou 
divu lgciy'io: 
- por dia, . 
-por ml!s . 
- porano . 

Propaganda por meio de conjuntos musicals, por dia .. 

A nuncios soh forma de rartas ou folhr-tos distribuidos pr-lo Corroio, r-rn maos ou 
a domicilio por rnilhoiro ou por fra(ao . 

Anuncios no interior ou exterior de veiculos, por veiculo: 
- por mec; . 
-porano .. 

Ant'.mcios em Iaixa, em logradouro pubiicos em boca de teatro ou casas de 
divers6es no interior de estabelecirnento, por taixa e por mes ou lracao ........ 

Anuncios projetados em teJa de cinema, por Iilme ou chapa e por mes ou 
fracao .. 

Anuncios luminosos, letreiros, plecas ou disticos metalicos ou nao com 
indicacocs de profissao, arle, quando colocado na parte cxtcrna de qualqucr 
predio, parede, muro, poste, armacao ou aparelho semelhante ou congeners, por 
anuncio luminoso, letreiro, placa ou dfstico por metro quadrado ou frac;ao por 
local: 
- por mes . 
- porc1no . 

A 

VALOR EM 
UFRM 

01 ( uma) 

0,5 (nwict) 
03 (tre!>) 

15 (quinze) 

0,5 (meia) 

0,5 (rnoia) 

01 (uma) 
02 (duas) 

0,5 (meia) 

01 (uma) 

0,25 
01 (uma) 
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Painel, cartaz ou posle colocados na parte exlema de edilicios ou Iaixadas por 
qualqucr pmn�'i() ,� voltados para as vias ou loB"rddouros publiros por metro 
quadrado ou fTa(a<> <' pnr local; 
- por m& .. 
- por ano . 

0,02 (,Pm dois) 
01 (urna) 

Vilti.i1e para exposi!;ao de atligos estranhos ao negocio Ju estabelecimento ou 
alugados a lerceiros, pot vitrine e por mes ou fta� .. 

0,5 (meia) 

TABELA VIlI 
Licenta pctra ExecutJo de Obr.ts e Lole-.unenlo 

1,5 

01 (urna) 

1,5 
0,5 

0,05 

0,05 

0,05 

0 ESPECIFICA jVALOREM4 

Edifini,ao em eeral, por metro quadrado de an•a util de piso robcrto I 0,05 
I 

Reconstrucso de ediliCd\dO em geral, por metro quadrado de area util de J 

piso coberto 1 

I 

Obras diversas, por metro ttua<lra<lu linear uu uulra medida cipliuivel i 
Th>moli{Ao, por mPtro quadrado, de arpa de Pdifkit{iio a SPr demoltda. I 

I 

Execucac de loteamentos em terrenos particulares, pot lote, 
descont.ando as praeas, espacos livres, areas verdes, destinadas a 
edificios e outros equipamentos urbanos: I 
- lotes de ate 1.000m2, por lote 1 
- acima do 1.CX)O m2, por lotr- I 

I 
Remembrarnento P desmernhramento de lotes urbanos de terras, por lote , 

Demarcacao por lote 
1 

TARF.l.A TX 
Liten£a pan Cxupa1,;4u de Ai-� rm Vw e Lugraduuru!I Piablirn11, n.t!i Vw, Pra£a11 e dem.ris 

Logr.tdouros Publicos 

•>::::::::::::sr=�===-�:��= I 
Por mes e por metro quadrado . 
Por anoe por melro quadrado ou frd(do . 

0,25 
0,35 

Ol(ulltd) 

b) NAS FEIRAS E MERCAIX)S MUNICIP AIS 

I Por mes, fr�i\o e por metro quadrado 
1 Pur arto e por metro quadrado, , 

0,5 
01 (uma) 

) 



• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 

� ESTAOO DE COIAS 

TABELAX 
Atu8 da Ar- de Plantjamentu Municipal 

ESPEOFICACA.O 

RiiPRODUc;:Ao or: PLANT AS 
- Cadastral ou esquematica por p-lanilha . 
- Plante quadra, pot unidade . 

I 

I 
VALOR EM UFRM 

05 (cinco) 
02 (duas) 

EXAME TECNICO DE PROJETOS OU VISTORIAS . 
- De loteamento, pur lote \ 0,5 (meia) 

ATOS DA SECRET ARIA DE FTNAN<;:AS 

BAlXA DE QUALQUER NA TUREZA 
- No cadastro de comerciantes, industriais ou prestadores dP M-"rvi<.;os ...•...... 
- No radastro imobitiario . 

01 (uma) 
01 (uma) 

CERTII)()ES 
-Negntivo de debito municipal................................................................................. 01 (uma) 
- DP lancamento ou cadao;tramPnto.......................................................................... 0,5 (meia) 
-Nao especlficadas, por lauda de33 linha............................................................. 01 (uma) 

Lll:SbRA<;AU LJE 1:SbNS APL{bl:!NLJJLX.>S OU LJl:!PUSl l'AVUS 
- Mercadoria, por dia ou tracao.i.. .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. 01 ( u ma) 
- De bcns nao cspccificados por dia ou fracao 01 (uma). 

CX:X:U MENTOS 
- Por emissao de guia de recolhimento ou talao, por unidade 0,05 ( zero ponlo 

zero cinco) 
- Por fornccimcnto 'l.a via talao ou outro documcnto 0,01 
- Por fomecimento do Codigo Tributario (exemplar).................................. . 02 (duas) 
- Expedicao de Alvara de Licenca para Localizacao 01 (uma) 

ATOS DA SECRETARIA DA ADMINTSTRA<;;:AO 

AT�DAAD���OGERAL I 
- Certidoes por lauda de.::>.:> linhas. 1 01 (uma) 
- Inscricoes em concurso 02 (duds) 
- Fotoc6pia por folha. 0,02 
- Atestado de qualquer natureza, por lauda de 33 Iinhas, para quaisquer fins 0,5 (meia) 
- Por fornecimenlo de Ed ital de Tomada de Preco e Concorrencia Publica Valor Iixado no 

I Edital 

TAXAS COMUNS A ADMINISfRAC:AO GERAL 
I 

- Expedicao de Alvaras nao especificados 
1101 (uma) 

- Atestados nao constantes desta tabela 01 (uma) 
- Certidoes nao c�stantP.S dP.s� l��-la I 01 (uma) 
- Laudos de avahaceo de hens tmovers 01 (uma) 

I NOTA: o paP.amP.nto da taxa de P.XPP.diP.nte ou de servicos nao exclui a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGA.0 
EST ADO DE GOIAS 

I 
�� �� IM6vms .c ouraos 

j 

-Vlstorle Tecruca 102 (duas) 
- Visloria para concessao deu�1Lidiio de lnspecao I 02 (duc1s) 

-Co:::"':;::··;;: ::�=�: ::;::;:· i 0,5 (meia) 
ANUAL DE FUNCIONAMENTO I 

I - Estabelecimento com ale 100 012, por ano 01 (uma} 
II -Au.ma de 100 m2, por ano : 1,5( uma e meia) 

���.;��:>cnto com att- 100 rn-', por ano 1 01 (uma) 
II-Acima de 100 m2, por ano 11,5 (uma e meia) 

NUMERA<;Ao E RENUMERA(Ao DE EDIFfaos I 
- PeJa numeracao, alem da placa... 0,25 
- Pela renumerecao, alem da placa.... 0,25 

RENUMERA<:;.Ao DE LOTE..................................................................................... 0,25 

(*) lnlegram o GRUPO "A", para efeilo de cobranea da taxa a que se 
refere o presenle ilem: os estabelecimentos que exploram a comercializacao, 
u inc.lus�o ou deposito de qualquer produlo inflamavel, quimico I 
ou pctroqulmico, borracha, municoes, papcis, breu, tccidos, algodao, 1 
nylon, tcrgal, cstopa, crina, couros, madciras, cosmeticos c outros I 
produtos semelhantes e inflamaveis. 

(**) Integram o GRUPO "B", os demais estabelecimentos I comerciais, induslriais ou prestacionais, nao compreendidos no GRUPO 

I "A". 

ALINHAMENro DE TERRENO E NNELAc:;Ao POR METRO I o,ru 
QUADRADO . 

I 
��;�����!:�!=:i:c:����.��� I 0,25 

I 
I 

LIBERA<:;.AO DE BENS APREENDIIX)5 OU DEPOSIT ADOS 0,25 
- De bens apreendidos, por ilia ou frtti,;i:io................................................................ 01 (uma) 
- De animais, por cabeca e por dia ou fracao . 

DE CEMITERIOS 01 (uma) 
T . . . I I - nurnacao ou remumacao em SP.pu tura rasa 1 

I 

I 02 (duas) 
- Inumacao ou reinumacao em carneiro . 

- Exumacao antes de vencido o prazo de decomposicao (com autorizacao I 04 (quatro) I judicial) . 

)r 

GRUPO •A• (*) 

ATOS DE POSTURAS, EDJFICACOES E TRA NSITO 

cobranca de taxa relative ao Poder de Policia, quando couber. 



t, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 
� ESTADODEGOIAS 

04 (quatro) 

- Exuma¢o ap6s vencido o prazo de decomposlcao (obedecidos os I ill (quatro) 
requisites legais) . 

- Deposito, retirada ou remocao de ossada . 

��;1� .. ��-����� .. �---�����-���: .. ����'..���.����--��.::��'. 
1 
W (quatro) 

INSCRI<;:A.0, REV ALIDAC:A.O OU BAIXA DE CADASTRO DE VEfCULOS 02 (duas) 
- Veiculos deaJuguel O,!:i (1neic1) 
- Veiculos <le lrd\,dU huu1dltd.................................................................................... 02 (<lud�) 
- Elevadores, guindctstes, britadores e similares, por unidade 0,5 (meia) 
- Baixa de cadastro I 
REGISfRO, PERMIS5A.0 E VISTORIAS DE SERVI<;;:05 DE TRANSITO 
- Registro de eondutores de veiculos proprios e de terceiros por I 04 (quatro) 

�o;:;��� de cobradores 
1 

- Pela lavratura de termo de pcrmissao de cstacionamcnto a favor da 04 (quatro) 
empresa ou pessoa ffsica 1 
- Pela lavratura de termo de tranc;ff'ri>nna do ponto de vp1culo df'' 04 (quatro) 
aluguel, por unidade (quando permitida) 

\ 04 (quatro) 
-Autorizacao para mudanca de engrenagens 1 02 (duas) 
- Autorizacao para mudanca de laximetro t 04 (quatro) 
- Emissao de 2" via da matricula I 0,08 
- Transfcrcncia de privilcgios para cxploracao de aluguel........................ 0,08 
-Transferencia de outros privilegios 02 (duas) 
- Vistorias previas I 
MAT.RiCULAS DE CA.ESE RtNOVA(,AO ANUAL I 01 (uma) 

- Inicial, por animal, alcm do pr�o da placa. 01 (uma) 
- Rcnovacao de matricula, por animal 

1 
EXTIN<:;,AO DE FORMIGUEill.05 (TOCA E TODOS OS SUSPffiOS 02 (duas) 
ADJACENTF5), ALEM DO PRE<:;,O DA FORMICIDA . 

I 

VlSfORIAS PARA INSTALA<:;,Ao DE VITRlNES, TOLDOS E ESTORES: I 0,10 
- De vitrines, estores e toldos por metro q uadrado . 

DOS FECHOS E DIVISORIAS E DOS P ASSEIOS l 
- Constru¢o de muros nos terrenos edificados, lipo padrao por I 
metro linear, sendo o valor da cobranca correspondente ao custo de 
services efetuados I 
- Construcao de passeios, lipo padrao, por metro quadrado, sendo o valor I 
da cobranca correspondente c:10 custo dos services I Custo do service 
efetuados . 

DAS DEPREDACOES OU DESIRUICOES 

revistas, 
CX> EMPLACAMENIO 
- De bancas de 

- Ik pavimentacao, &uias, passeios, pontes, 8a1P.Tias, canais, bueiros, I muralhas palaustrados, bancos, arvores, lampadas e quaisquer obra ou Custo do bem ou 
dispositivos existentes nos logradouros publicos.................. Valor depreaado 

I 

I 
de feirantes e outros alem da I 0,5 



SERVI<;OS ESPECIAIS 

- Quando c;p tratAr cfp lixo hoc;pitalAr P induc;trial a cobran<:a da taxa c;pra Pm dohro. 

02 (duas) 

0,Ql 
0,01 

0,5 (meia) 
02 (duas) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 
EST ADO DE GOIAS 

- Pela poda, por unidade . 
- Pela extirpacao completa por unidade ..... 

- Remocao por metro cubico OU fracao 

- Limpeza por metro quadrado . 
- Roc;agem, por metro quadrado. . 

NOTAS: 

Da poda e Extincao de Arvores 

Da limpeza de Lotes Vagos 

LOCACAO DE CONTAINER E RECIPIENTES DE COLETA DE UXO E ENTULHOS: 

Acima de 3m\ por unidadc 02 (duas) 

II Em sc tratando de outras atividades cconemicas a tabcla scra acrescida de 50% 
(cinqiiPnta 

por ccnto). 

De ate 3m3, por unidade 01 (uma) 

Do Lixo em Geral e Entulhos 

placa ! 
.... j 0,5 

De carrinhos de ambulantcs <� sirnilares alern da \ 
plant . 

1 01 (quatro) 
1 01 (quatro) 

TRANSFlliN_5=1A DE PRIVILEGI<?5 I 01 (qualro) 
- Para exploracso de bancas de revistas e outros I 01 (q uatro] 
- Para exploracao de "ponlo fixo" de ambulante . 
- Tnsm,fen?11u11 <le IUU1c,iiu <le bens imoveis . 
- Transferencia <le outros privilegios, .. 

I 
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