
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 

 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA 
 
Lei Nº 036/2001                   
 
           Reorganiza o Código Tributário do Município de Nova Timboteua e dá outras 
providências. 
 
           O Prefeito Municipal de Nova Timboteua, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono o seguinte Projeto de Lei: 
 
                                                                DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
            

Artigo 1º - O Sistema Tributário Municipal é regido pelo Código Tributário, com  
fundamento na Constituição Federal promulgada a 05 de Outubro de 1988, nas Leis 
Complementares Federais pertinentes a normas gerais de direito tributário e por este Código, 
que institui os tributos, define o sujeito passivo e regula as infrações, e a aplicação das 
penalidades e dispõe sobre a Administração Tributária. 
 

Artigo 2º - Este Projeto de Lei destina-se às pessoas físicas e jurídicas, regula suas 
relações com o Município em matéria fiscal e tributária, decorrente da tributação, e dispõe 
sobre os fatos geradores, a incidência, as alíquotas, o lançamento, a cobrança e a fiscalização 
dos tributos municipais, a competência e os poderes das autoridades administrativas quanto à 
aplicação da legislação tributária, os deveres e obrigações dos contribuintes, as imunidades e 
isenções. 
 
                                                                                 PARTE GERAL 
 
                                                                                     TÍTULO I 
DAS NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO APLICÁVEIS AO MUNICÍPIO 
 

Artigo 3º - Somente a Lei pode estabelecer: 
I. a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II. a majoração de tributos, ou a sua redução; 
III. a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, bem como do seu 

sujeito passivo; 
IV. a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo. 
 Parágrafo Único – Não constitui majoração de tributos a atualização do valor 
monetário da respectiva base de cálculo. 

 
Artigo 4º - São normas complementares à legislação tributária municipal: 
I. Os Decretos que venham regulamentar assuntos relativos aos tributos 

municipais; 
II. As Instruções Normativas, Portarias, Instruções, Circulares, Avisos e outros atos 

normativos que visam o fiel cumprimento da legislação tributária; 
III. As decisões do “Conselho de Recursos Fiscais”, transitadas em julgado, e que 

tenham formado jurisprudência em matéria tributária; 
IV. Os convênios que o município celebre com a administração direta ou indireta 

da União, dos Estados ou dos Municípios, que não venham a ferir as normas 



instituídas neste Código, no Código Tributário Nacional e na Constituição 
Federal. 

 
                                                        TÍTULO II 
                                        DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 
                                                        CAPÍTULO I 
                                                 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 5º - A obrigação tributária é principal ou acessória: 

     § 1º - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 
pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o credito 
dela decorrente. 
     § 2º - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, 
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos. 
     § 3º - A inobservância da obrigação acessória converte-a em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária. 
 
                                                                                CAPÍTULO II 
                                                                            DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
                                                                                 SEÇÃO I 
                                                                             FATO GERADOR 
      

Artigo 6º - Fato Gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, como 
necessária e suficiente a sua ocorrência, para incidência de cada um dos tributos. 

Artigo 7º - Fato Gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma de 
legislação tributária aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure 
obrigação principal. 
 
                                                                                 SEÇÃO II 
                                                                              SUJEITO ATIVO 
 

Artigo 8º - Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público 
titular da competência para exigir o seu cumprimento. 
Parágrafo Único – O Município de Nova Timboteua é a pessoa de direito público titular 
competente para lançar, cobrar, arrecadar e fiscalizar os tributos especificados neste Código e 
nas leis municipais tributárias a ele posteriores. 
 
SEÇÃO III 
SUJEITO PASSIVO 
 

Artigo 9º - Sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa física ou jurídica obrigada, 
nos termos deste Código, ao pagamento dos tributos e demais penalidades pecuniárias de 
competência do Município. 
     Parágrafo Único – O sujeito passivo é considerado contribuinte, quando tenha relação 
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e responsável, quando 
sua obrigação decorrer de disposição expressa deste Código ou de leis tributárias posteriores. 
 

Artigo 10 – Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas 
à responsabilidade pelo pagamento dos tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública 



Municipal, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 
correspondentes. 
  
                                                                     SEÇÃO IV 
                                                  DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 
 

Artigo 11 – São solidariamente obrigadas: 
      

I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal; 

II. as pessoas expressamente designadas neste Código bem como nas leis tributárias 
posteriores. 
 

Artigo 12 – Salvo os casos expressamente previstos em lei, a solidariedade produz os 
seguintes efeitos: 

I. o pagamento efetuado por um dos obrigado aproveita os demais; 
II. a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada 

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

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

                                            SEÇÃO V 
                             RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES 

 
Artigo 13 – Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela 
prestação de serviços referente a tais bens, ou as contribuições de melhoria, sub-rogam-se na 
pessoa de seus respectivos adquirentes. 
 

Artigo 14 – São pessoalmente responsáveis: 
 

I. o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou 
remidos; 

II. o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo “de 
cujus” até a data da partilha ou adjudicação limitada esta responsabilidade ao 
montante do quinhão, do legado ou da meação; 

III. o espólio, pelos tributos devidos pelo “de cujus” até a data da abertura da 
sucessão. 

 
Artigo 15 – A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, cisão, transformação 

ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato 
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, cindidas, transformadas ou incorporadas. 

   Parágrafo Único – O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas 
jurídicas de direito privado quando a exploração da respectiva atividade seja continuada 
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou 
firma individual. 
 
 Artigo 16 – A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra por 

qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e 
continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome 



individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos 
até a data do ato: 

 
I. Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou 

atividade; 
II. Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar 

dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo 
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. 
 

SEÇÃO VI 
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 

 
        Artigo 17 – No caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação parcial 
pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas 
omissões de que forem responsáveis: 

I. Os pais, pelos tributos devidos pelos seus filhos menores; 
II. Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados e curatelados; 
III. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 
IV. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
V. O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo 

concordatário; 
VI. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos 

sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão de seu ofício; 
VII. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 
  Parágrafo Único – em matéria de penalidades, somente se aplica o disposto neste 
artigo quando se tratar de multas de caráter moratória. 
 
    Artigo 18 – São pessoalmente responsáveis pelos critérios correspondentes às 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos: 
 

I. as pessoas referidas no artigo anterior; 
II. os mandatários, prepostos e empregados; 
III. os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 

privado. 
 
             Artigo 19 – As disposições expressas neste Código a respeito da responsabilidade 
tributária, são válidas para todos os tributos municipais, no que couber. 
 

TÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL E DA ORIENTAÇÃO AOS CONTRIBUINTES 
SEÇÃO I 
DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

 
             Artigo 20 – Todas as funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, 
recolhimento e fiscalização de tributos municipais, aplicação de sanções por infração a 
disposições deste Código, bem como medidas de prevenção e repreensão a fraudes e evasões 
fiscais, serão exercidas pelos órgãos fazendários e repartições a eles subordinados, segundo 
atribuições constantes deste Código, de leis específicas e de regulamentos. 
 
                     SEÇÃO II 
DA ORIENTAÇÃO AOS CONTRIBUINTES 



            Artigo 21 – Os órgãos e servidores incubidos de cobrança e fiscalização dos tributos, 
sem prejuízo do rigor e da vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, 
darão orientação aos contribuintes, no que diz respeito ao fiel cumprimento da legislação 
tributária, seus direitos e obrigações. 
 
           Artigo 22 – É assegurado o direito de consulta sobre a interpretação e aplicação da 
legislação tributária. 
           § 1º - A consulta será formulada em petição dirigida ao protocolo central ou da própria 
secretaria, para ser encaminhado ao Secretário Municipal de Finanças, assinada pelo 
consulente ou seu representante legal, formulando com clareza e objetividade as dúvidas ou 
circunstâncias atinentes à sua situação como contribuinte. 
           § 2º - O Secretário Municipal de Finanças encaminhará o processo de consulta ao setor 
competente para respondê-lo, dando o prazo de 15 (quinze) dias para a resposta. 
           § 3º - Se a consulta versar sobre matéria controversa de interpretação da legislação 
tributária, bem como necessitar de diligências, o prazo estipulado no parágrafo anterior 
poderá ser concedido em dobro. 
           § 4º - Todos os processos de consulta deverão retornar ao Secretário Municipal de 
Finanças para acolhimento e o devido encaminhamento ao consulente. 
 
           Artigo 23 – As entidades de classe poderão formular consulta, em seu nome, sobre 
matéria de interesse geral da categoria que legalmente representam. 
 
           Artigo 24 – Enquanto a consulta não for respondida, nenhuma medida fiscal será 
tomada contra o consulente, exceto se for formulada: 
 

I. com objetivos meramente protelatórios, assim entendidos os que não deixam 
dúvidas quanto a sua interpretação; 

II. sobre matéria que já tiver sido objeto de decisão e de interesse do consulente. 
             Parágrafo Único – Não caberá consulta quando o contribuinte estiver sobre ação fiscal, 
cabendo, entretanto, defesa, nos termos e nos prazos determinados neste Código. 
 
           Artigo 25 – Nenhuma ação fiscal caberá contra o contribuinte que esteja recolhendo 
tributos na conformidade de consulta respondida pela autoridade competente e acolhida pelo 
Secretário de Finanças, a menos que se apure, posteriormente, ter havido dolo ou fraude, 
tendo em vista favorecer graciosamente o contribuinte ou uma determinada classe de 
contribuintes, o que levará à apuração de responsabilidade funcional, sem exonerar o 
contribuinte do pagamento dos tributos devidos, acrescidos de multa, juros e atualização 
monetárias. 
 
          Artigo 26 – Nenhum contribuinte poderá ser compelido a cumprir obrigação tributária 
principal ou acessória, enquanto a matéria de natureza controvertida estiver dependendo de 
solução de consulta. 
 
         Artigo 27 – O contribuinte que proceder de conformidade com a solução dada a sua 
consulta, fica isento de penalidades que decorrem de decisão divergente, proferida pela 
instância superior, mas ficará obrigada a agir de acordo com essa decisão, uma vez que lhe seja 
dado ciência. 
 
TÍTULO IV 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
         



         Artigo 28 – O crédito tributário decorre da obrigação principal, tornando-se exigível no 
momento da ocorrência do fato gerador. 
 
SEÇÃO I 
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
        
         Artigo 29 – A constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade 
administrativa, através do lançamento, atividade vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
 
         Artigo 30 – O lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a 
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 
aplicação da penalidade cabível. 
 
          Artigo 31 – O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e 
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
          § 1º - Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato 
gerador da obrigação, tenha instituídos novos critérios de apuração ou processos de 
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou 
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito 
de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 
          § 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de 
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se 
considera ocorrido. 
 
          Artigo 33 – O lançamento efetuar-se-á com base nos dados constantes dos Cadastros 
Fiscais e nas declarações apresentadas pelos contribuintes, nas formas e nas épocas 
estabelecidas neste Código e em Regulamento. 
          Parágrafo Único – As declarações deverão conter todos os elementos e dados 
necessários ao conhecimento do fato gerador das obrigações tributárias e à verificação do 
montante do crédito tributário correspondente. 
 
          Artigo 34 – O lançamento e suas alterações serão comunicados aos contribuintes 
mediante notificação direta, ou quando não for possível, através de edital publicado no Diário 
Oficial do Estado ou em jornal local de grande circulação, em 03 (três) edições consecutivas, 
com base nos elementos disponíveis. 

I. Quando o contribuinte ou responsável não houver prestado declaração ou a 
mesma apresentar-se inexata, por serem falsos ou errôneos os fatos 
consignados; 

II. Quando, tendo prestado declaração, o contribuinte ou responsável deixar de 
atender, satisfatoriamente, no prazo e na forma legal, pedido de esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa. 

 
Artigo 35 – Far-se-á a revisão do lançamento e suas alterações quando: 
I. Se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido 

na Legislação Tributária como sendo de declaração obrigatória; 
II. Se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com 

dolo, fraude ou simulação: 
III. Deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do 

lançamento anterior; 



IV. Se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da 
autoridade que o efetuou ou omissão pela mesma autoridade, de ato ou 
formalidade essencial; 

V. Se verificar qualquer erro na fixação da base tributária. 
 
Artigo 36 – A qualquer tempo poderão ser efetuados lançamentos omitidos por 
quaisquer circunstâncias nas épocas próprias, promovidos lançamentos aditivos, 
retificadas as falhas dos lançamentos existentes, bem como lançamentos substitutivos. 
 Parágrafo Único – Os lançamentos relativos a exercícios anteriores, que não houverem 
sido feitos por falta da Administração, serão procedidos de conformidade com os 
valores e disposições legais vigentes á época em que deveriam ter sido lançados, isentos 
de multa e juros de mora, sendo os valores apurados, atualizados monetariamente à 
época do pagamento. 
 
Artigo 37 – Os lançamentos efetuados de ofício, ou decorrentes de arbitramento, só 
poderão ser revistos em face de superveniência de prova irrecusável que modifique a 
base de cálculo utilizada no lançamento anterior, mediante requerimento do 
contribuinte, anexado aos documentos comprobatórios de suas alegações. 
 
Artigo 38 – Em caso de sonegação, ou quando a atividade exercida pelo contribuinte 
recomende esta medida, sempre a critério do fisco, faculta-se aos órgãos incubidos da 
fiscalização tributária o arbitramento dos valores, cujo montante não se possa conhecer 
exatamente. 

           Parágrafo Único – Sempre que houver dúvida sobre a exatidão das declarações dos 
contribuintes para efeito de tributação, poderá ser adotada uma fiscalização mais intensa no 
próprio local da atividade, durante período determinado. 
 
          Artigo 39 – O município poderá instituir livros e registros, inclusive em meios magnéticos, 
obrigatórios de tributos municipais, a fim de apurar os seus fatos geradores e bases de cálculo. 
 
          Artigo 40 – Independentemente do controle de que trata o artigo anterior, poderá ser 
adotada a apuração ou verificação diária no próprio local de atividade, durante determinado 
período, quando houver dúvida sobre a exatidão do que for declarado para efeito dos tributos 
de competência do Município. 
 
SEÇÃO II 
DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 
          Artigo 41 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I. A moratória; 
II. O depósito do seu montante integral; 
III. As reclamações e recursos nos termos da Legislação Tributária Municipal; 
IV. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança. 
 Parágrafo Único – O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 
acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito será suspenso, ou dela 
conseqüente. 
 

         Artigo 42 – A moratória somente pode ser concedida: 
I. Em caráter geral; 
II. Em caráter individual, por despacho do Prefeito, desde que autorizada por lei. 



Parágrafo Único – A lei concessiva da moratória pode circunscrever expressamente a 
sua aplicabilidade a determinada área do Município ou a determinada classe ou 
categoria de contribuintes. 

 
         Artigo 43 – A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão 
individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: 

I. O prazo de duração do favor, 
II. As condições de concessão do favor em caráter individual. 
 

         Artigo 44 – Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos 
definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento 
já tenha sido iniciado  àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. 
         Parágrafo Único – A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do 
sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. 
 
         Artigo 45 – A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e 
será revogada de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de 
satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do 
favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: 

I. Com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do 
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele; 

II. Sem imposição de penalidade, nos demais casos. 
 
Artigo 46 – O sujeito passivo poderá efetuar o depósito do montante integral da 
obrigação tributária: 
I. Quando preferir o depósito à consignação judicial; 
II. Para atribuir efeito suspensivo: 

a) À impugnação referente à Contribuição de Melhoria; 
b) Como garantia a ser oferecida nos casos de compensação ou 

transação, quando ambos, sujeito passivo e município forem credores 
um do outro. 

    
          Artigo 47 – O Município poderá exigir o depósito prévio em circunstâncias nas quais se 
fizer necessário resguardar os interesses da Fazenda Municipal, através de despacho 
fundamentado do Prefeito Municipal. 
 
          Artigo 48 – Cessam os efeitos suspensivos relacionados à exigibilidade do crédito 
tributário: 

I. A extinção do crédito tributário; 
II. A exclusão do crédito tributário; 
III. A decisão administrativa desfavorável, no todo em parte, ao sujeito passivo, 

após esgotados os recursos de 1ª e 2ª instâncias, ou  esgotados os prazos para a 
interposição dos mesmos, conforme estipulado neste Código. 

IV. A cassação da medida liminar concedida em Mandado de Segurança. 
 
SEÇÃO III 
DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 
           Artigo 49 – Extinguem o crédito tributário: 

I. O pagamento; 
II. A compensação; 
III. A transação; 



IV. A remissão; 
V. A prescrição e a decadência; 
VI. A conversão do depósito em renda; 
VII. A consignação em pagamento julgada procedente; 
VIII. A decisão de 2ª instância administrativa que não mais possa ser objeto de 

ação anulatória; 
IX. A decisão judicial transitada em julgado. 

 
           Artigo 50 – O Prefeito Municipal fica autorizado a determinar a compensação, a 
transação e a concessão de remissão de débitos, na forma e condições estipuladas nos artigos 
seguintes. 
 
           Artigo 51 – Todo e qualquer pedido de compensação, transação e remissão, deverá ser 
feito em petição dirigida ao Secretário Municipal de Finanças, que analisará os fundamentos 
do pedido, solicitará a juntada dos documentos que entender necessários e poderá decidir de 
duas maneiras, a saber: 

I. Indeferindo, por ser o pedido impossível ou contrário aos interesses da 
Fazenda Pública Municipal; ou 

II. Acolhendo o pedido e encaminhando o mesmo à Procuradoria Geral 
Municipal, para análise dos aspectos jurídico-legais do pedido. 

Parágrafo Único – Sendo indeferido, nos termos do artigo I deste artigo, caberá ao 
contribuinte, no prazo improrrogável de 15(quinze) dias, recurso dirigido ao prefeito, 
que poderá manter a decisão do Secretário Municipal de Finanças, encerrando 
definitivamente o assunto, ou reformar a decisão, acolhendo o pedido, desde que 
ouvida a Procuradoria Geral do Município. 

 
            Artigo 52 – A Procuradoria Geral do Município dará, obrigatoriamente, parecer 
conclusivo sobre a questão, encaminhando-o ao Prefeito Municipal, que decidirá pelo 
deferimento ou indeferimento. 
 
            Artigo 53 – A compensação e a transação serão objeto de termo de compromisso, 
firmado pelo sujeito passivo, constando a assinatura do Prefeito, do Procurador Geral e do 
Secretário Municipal de Finanças. 
 
            Artigo 54 – A compensação referir-se-á sempre a créditos tributários ou não tributários, 
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública 
Municipal. 
            Parágrafo Único – Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a apuração de seu 
montante não poderá cominar em redução maior que a correspondente ao juro de 1%(um por 
cento) ao mês, pelo tempo que decorrer entre a data de compensação e a do vencimento. 
 
            Artigo 55 – Nos casos de lacuna da lei, ou dificuldade de interpretação da legislação 
tributária no que se refere à compensação, aplicar-se-ão, no que couber, os dispositivos do 
Código Civil Brasileiro, artigos 1009, 1010 e 1017. 
 
            Artigo 56 – Mediante concessões mútuas, o Município de Nova Timboteua e o sujeito 
passivo da obrigação tributária podem transigir, extinguindo ou reduzindo o crédito tributário. 
              § 1º - O crédito tributário poderá ser objeto de transação em qualquer fase, inclusive 
relativamente à cobrança de Dívida Ativa, em liquidação amigável ou judicial. 
              § 2º - O sujeito passivo poderá oferecer como transação para extinção do débito, 
prestação de serviços, desde que observadas as modalidades legais para contratação de 



serviço, participando, em igualdade de condições, de concorrência pública, atendendo a real 
interesse do Município. 
 
            Artigo 57 – A remissão total ou parcial do crédito tributário dependerá da autorização 
legislativa, aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, atendendo: 

I. A situação econômica do sujeito passivo; 
II. Ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria do fato; 
III.  A diminuta importância do crédito tributário; 
IV. A considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou 

materiais do caso; 
V. A condições peculiares a determinada região do Município. 

 
            Artigo 58 – As demais modalidades de extinção de crédito tributário seguirão, no que 
couber, as legislações civil e tributária nacionais pertinentes. 
 
            Artigo 59 – Excluem o crédito tributário: 

I. A isenção; 
II. A anistia. 
Parágrafo Único – A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das 
obrigações acessórias, decorrentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, 
ou dela conseqüente. 

 
            Artigo 60 – A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à 
vigência da lei que a concede, não se aplicando: 

I. Aos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem 
essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito 
passivo, ou por terceiros em benefício daquele; 

II. Às infrações resultantes de conluio entre pessoas naturais ou jurídicas. 
 
             Artigo 61 – A anistia pode ser concedida: 

I. Em caráter geral; 
II. Limitadamente: 

a) Às infrações da legislação relativa e determinado tributo; 
b) Às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado 

montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza; 
c) A determinada região do território municipal, em função de 

condições a ela peculiares; 
d) Sob condição do pagamento do tributo no prazo fixado pela lei que 

a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei. 
 
TÍTULO V 
DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA 

 
          Artigo 62 – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 
05(cinco) anos, contados: 

I. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado; 

II. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado; 

Parágrafo Único – O direito a que se refere este artigo, extingue-se definitivamente 
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a 



constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer 
medida preparatória indispensável ao lançamento. 

 
         Artigo 63 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05(cinco) anos, 
contados da data da sua constituição definitiva. 
         § 1º - A prescrição do débito fiscal se interrompe: 

I. Pela citação pessoal feita ao devedor, assim entendida por qualquer intimação 
ou notificação feita ao contribuinte, por repartição ou funcionário fiscal, com 
referência ao pagamento do débito; 

II. Pela concessão de prazos especiais para pagamento; 
III. Pelo protesto judicial; 
IV. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
V. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extra judicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor; 
VI. Pela apresentação do documento comprobatório da dívida, em juízo, de 

inventário ou concurso de credores. 
 
          Artigo 64 – Cessa em 05(cinco) anos o poder de aplicar ou cobrar multas por infração a 
dispositivos deste Código. 
 
TÍTULO VI 
DO PROCEDIMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO 
 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
            Artigo 65 – Este código determina a competência e os poderes das autoridades 
administrativas em matéria de fiscalização, aplicando-se às pessoas naturais ou jurídicas, 
contribuintes ou não, inclusive as que gozem de isenção ou imunidade constitucional. 
 
            Artigo 66 – Os contribuintes e responsáveis, bem como as pessoas isentas ou imunes, 
facilitarão o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos, ficando obrigados a: 

I. Apresentar guias ou declarações e escriturar nos livros próprios os fatos 
geradores da obrigação tributária, segundo as normas deste Código e dos 
regulamentos fiscais; 

II. Conservar e apresentar os livros e os documentos que, de modo algum, se 
refiram à operação ou situação que possa constituir fato gerador de obrigação 
tributária ou que constitua comprovante de veracidade dos dados 
consignados nas guias, documentos e livros fiscais; 

III. Prestar, sempre que solicitados pelas autoridades fiscais, informações e 
esclarecimentos relativos a operação que, a juízo do fisco, possa constituir 
fato gerador de obrigação tributária, pela interpretação da legislação em 
vigor. 

IV. Comunicar a Fazenda Municipal dentro de 15(quinze) dias, contados a partir 
da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir 
obrigação tributária. 

 
            Artigo 67 – O fisco poderá requisitar a terceiros e estes ficam obrigados a fornecer-lhes 
todas as informações e dados referentes a fatos geradores de obrigação tributária, para os 
quais tenham contribuído ou conheçam em razão de ofício, cargo ou função, salvo quando, 
por força de lei, ministério ou profissão, tais pessoas estejam obrigadas a observar segredo. 
 



            Artigo 68 – Com a finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão 
das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e de determinar, com 
precisão, a natureza e o montante dos créditos tributários, a Fazenda Municipal poderá: 

I. Exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e documentos comprobatório 
dos atos e das operações que possam constituir fato gerador de obrigação 
tributária; 

II. Fazer inspeção nos locais e estabelecimentos onde se exercem as atividades 
sujeitas a obrigações tributárias ou nos bens ou serviços que constitua matéria 
tributável; 

III. Exigir informações e comunicações escritas ou verbais; 
IV. Solicitar, através de notificação, o comparecimento do contribuinte ou 

responsável às repartições da Fazenda Municipal, para prestar 
esclarecimentos; 

V. Requisitar o auxílio de Força Pública ou requerer ordem judicial, quando 
indispensável à realização de diligências, inclusive inspeções necessárias aos 
registros dos locais ou estabelecimentos, assim como dos objetos e livros dos 
contribuintes e responsáveis, quando vítimas de embaraço ou desacato no 
exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação de medida 
prevista na legislação tributária, ainda que não se configure como fato 
definido em lei como crime ou contravenção. 

Parágrafo Único – Nos casos a que se refere o inciso V deste artigo, os funcionários 
lavrarão termo de diligência, do qual constarão, especificamente, os elementos 
examinados. 

 
              Artigo 69 – Os contribuintes e responsáveis, bem como as pessoas isentas ou imunes, 
que dificultarem o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos, ou desacatando os 
poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização ficarão sujeitas a: 

I. Suspensão ou isenção, concedida pela Administração Municipal; 
II. Exigência, em 24 (vinte e quatro) horas, a exibição de livros e documentos 

comprobatórios dos atos e das operações que possam constituir fato gerador 
de obrigação tributária à Administração Municipal;  
 
CAPÍTULO II 
DOS TERMOS DE FISCALIZAÇÃO 
 
SEÇÃO I 
DAS MEDIDAS PRELIMINARES E INCIDENTES 

 
              Artigo 70 – Inicia-se a fiscalização propriamente dita, com a vista das autoridades 
fiscais ao estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços ou ao profissional 
autônomo, sujeitos passivos das obrigações tributárias  municipais, para averiguação dos 
documentos e livros necessários por lei ou regulamento para a escrita fiscal. 
 
             Artigo 71 – A autoridade ou o funcionário incumbido de fiscalizar, que presidir ou 
proceder a exames ou diligências, lavrará termo circunstanciado do que houver apurado, 
constando as datas iniciais e finais do período fiscalizado, bem como a relação dos livros e 
documentos examinados. 
             Parágrafo Único – O termo de que trata o caput deste artigo poderá ser: 

a. De Notificação Preliminar; 
b. De Auto de Infração; e 
c. De Apresentação de Mercadorias, livros ou documentos fiscais. 



I. O Termo de Notificação Preliminar dará ao contribuinte o direito de 
regularizar sua situação perante o fisco municipal, no prazo improrrogável de 
08 (oito) dias úteis, após o qual será lavrado o Auto de infração. 
 
SEÇÃO II 
DO AUTO DE INFRAÇÃO 

               
              Artigo 72 – O Auto de infração obedecerá o modelo fixado pelo Poder Executivo e 
deverá conter: 
 

I. Local, dia e hora da lavratura; 
II. Identificação do autuado e das testemunhas, se houver e for o caso; 
III. Número de inscrição cadastral do autuado, se houver; 
IV. Aplicação da penalidade, com o respectivo cálculo; 
V. Indicação dos tributos e acréscimos, com menção às datas em que deveriam 

ter sido recolhidos, quando for o caso; 
VI. Outras informações cabíveis; 
VII. Intimação ao infrator para cumprir a penalidade que lhe foi aplicada ou 

oferecer defesa no prazo de 20 (vinte) dias; 
VIII. Nome e cargo do autuante. 
    § 1º - O auto será assinado pelo autuante e pelo autuado, seu representante ou 
preposto. 
    § 2º - As omissões ou incorreções do auto não acarretará nulidade quando do 
processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do 
infrator. 
    § 3º - A assinatura do autuado não constitui formalidade essencial à validade do 
auto, não implica em confissão e nem a sua recusa agravará a pena. 
    § 4º - A administração poderá adotar sistema de lavratura de autos por processo 
mecânico ou eletrônico, dispensando a assinatura do autuante. 
    § 5º - Qualquer pessoa pode denunciar ou representar contra ação ou omissão 
contrária a disposição deste Código. 
    § 6º -  A administração poderá adotar a lavratura de autos sem a obrigatoriedade 
da Notificação Preliminar Fiscal. 

                      
                  Artigo 73 – O infrator que desrespeitar, abusar ou denegrir as autoridades fiscais 
estará sujeito as seguintes penalidades: 

I. Multa de 10 (dez) Unidades Fiscal do Município, quando o mesmo destruir, 
rasgar ou rasurar o termo circunstanciado, seguindo as normas deste 
Código e dos regulamentos fiscais; 

§ 1º - A multa de que trata este artigo poderá ser aplicada cumulativamente; 
§ 2º - Não se considera como desrespeito ou abuso a recusa do contribuinte em 
assinar o termo circunstanciado. 
SEÇÃO III 
DA APREENSÃO DE BENS E DOCUMENTOS 

 
                    Artigo 74 – A autoridade fiscal que estiver procedendo à fiscalização poderá 
apreender mercadorias e documentos, que constituam prova de infração à legislação 
tributária municipal estabelecida neste Código ou em legislações a ele posteriores. 
                    § 1º - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a estabelecimentos comerciais, 
industriais, agrícolas e de prestação de serviços, do próprio contribuinte, do responsável ou de 
terceiro que responda solidariamente. 



                    § 2º - Havendo prova ou fundada suspeita de que as provas materiais se encontram 
em residência particular ou lugar utilizado como moradia, serão promovidas a busca e 
apreensão judiciais, sem prejuízos das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina. 
 
                    Artigo 75 – Ocorrendo a apreensão de coisas ou documentos, lavrar-se-á termo 
próprio, contendo a descrição de tudo o que tiver sido apreendido, a indicação do local onde 
foram depositados e a assinatura do depositário, o qual será designado pela autoridade que 
tenha efetuado a apreensão, podendo ser designada a própria pessoa que estava na posse dos 
objetos, se a mesma for pessoa idônea, podendo ser, entretanto, responsabilizada como 
depositária infiel, nos termos da legislação civil, caso se desfaça dos objetos guardados sob sua 
responsabilidade, sem autorização da Fazenda Pública Municipal. 
 
                    Artigo 76 – Os documentos apreendidos poderão ser devolvidos ao infrator, desde 
que o requeira, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deve fazer prova, 
caso o original não seja indispensável para esse fim. 
                    Parágrafo Único – As coisas apreendidas poderão ser restituídas, a requerimento do 
infrator, mediante depósito das quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela 
autoridade competente, ficando retidos, entretanto, até decisão final, os objetos necessários à 
prova. 
 
                    Artigo 77 – Lavrado o Termo de Apreensão, o infrator terá o prazo legal de 30 
(trinta) dias para cumprir com suas obrigações tributárias, preenchendo os requisitos ou 
cumprindo as exigências legais para a liberação dos bens apreendidos, ou entrar com DEFESA 
dirigida ao Secretário Municipal de Finanças. 
                    § 1º - Findo o prazo estipulado no “caput” deste artigo, sem que o infrator tenha se 
utilizado do mesmo para defender-se, nem tenha cumprido com suas obrigações tributárias, 
os bens apreendidos serão levados a hasta pública. 
                    § 2º - Quando a apreensão recair sobre bens perecíveis, o prazo para cumprimento 
das obrigações será determinado em função do tempo de armazenagem suportável, sem que 
haja deterioração. 
                    § 3º - Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior sem que nenhuma 
providência tenha sido tomada pelo contribuinte, o Prefeito Municipal autorizará a doação dos 
bens perecíveis a entidades e associações de caridade e assistência social. 
                    § 4º - Apurando-se, na venda em hasta pública, importância superior aos tributos 
devidos, acréscimos legais e demais custos resultantes da modalidade de venda, será o 
autuado notificado para receber o excedente, em prazo que será determinado na notificação. 
 
                   Artigo 78 – Intimado o infrator terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias para 
apresentar defesa; considera-se intimado para efeito de contagem do prazo para defesa: 

I. Pessoalmente, sempre que possível, a contar da data da entrega de cópia 
da Notificação Fiscal ou Auto de Infração e imposição de Multa ao infrator, 
ao seu representante ou preposto, contra recibo datado no original; 

II. Por carta, acompanhada de cópia da Notificação, com aviso de 
recebimento (AR) datado e firmado pelo destinatário ou quem quer que a 
receba em seu domicílio; 

III. Por edital, se desconhecido o domicílio fiscal do infrator. 
 
Parágrafo Único – Quando a intimação for feita por carta, nos termos do inciso II 
deste artigo, se por qualquer motivo não constar do AR a data da intimação, 
considerar-se-á como feita 20 (vinte) dias após a entrega da carta no correio, e por 
edital, a data de sua publicação. 
 



Artigo 79 – Havendo necessidade de novas diligências, inclusive perícia, para que a 
autoridade autuante possa apresentar contestação sobre a impugnação do 
autuado, o prazo estipulado no artigo anterior poderá ser computado em dobro. 
 
Artigo 80 – O processo administrativo fiscal será, então, encaminhado ao fiscal 
autuante para contestação fiscal, caso seja apresentada a defesa pelo autuado 
dentro do prazo estipulado no Artigo 78, ou encaminhado ao Secretário de 
Finanças para decidir em primeira instância. 
 
Artigo 81 – O fiscal autuante terá um prazo máximo de 20 (vinte) dias para 
apresentar a contestação sobre a defesa do autuado, juntada de documentos ao 
processo. 
 
CAPÍTULO III 
DO JULGAMENTO DE RECURSOS 
 
SEÇÃO I 
DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 
 
Artigo 82 – A autoridade julgadora de Primeira Instância terá prazo de 30 (trinta) 
dias para emitir decisão conclusiva sobre o processo, podendo, entretanto, solicitar 
novas diligências, juntada de documentos e, se for o caso, determinar à autoridade 
autuante a lavratura de Termo aditivo. 
 
Artigo 83 – A decisão de Primeira Instância deverá trazer os fundamentos de fato e 
de direito, concluindo pela procedência ou improcedência do auto de infração, 
definindo expressamente seus efeitos. 
 
Artigo 84 – A decisão de Primeira Instância favorável à Fazenda Pública Municipal, 
abrirá, para o autuado, prazo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, para recorrer à 
Segunda Instância Administrativa, o PREFEITO MUNICIPAL. 

 
                 Artigo 85 – Após receber Portaria de Intimação comunicando a decisão favorável ao 
fisco, o contribuinte terá o prazo determinado no artigo anterior para entrar com recurso ou 
para recolher a importância devida aos cofres municipais. 
                 Parágrafo Único – Decorrido o prazo, sem que o contribuinte tenha se manifestado, o 
processo será encaminhado a Divisão de Dívida Ativa para a inscrição do débito. 
 
                 Artigo 86 – Sendo a decisão de Primeira Instância contrária à Fazenda Pública, o 
julgador deverá fazer o processo subir de ofício para o Conselho de Recursos Fiscais, para o 
duplo grau de jurisdição, o qual poderá manter ou reformar a decisão de Primeiro Grau, 
completa ou parcialmente. 
 
SEÇÃO II 
DO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
 
                   Artigo 87 – Das decisões de primeira instância caberá recurso para a instância 
administrativa superior. 

I. Voluntário, quando requerido pelo sujeito passivo no prazo de 20 (vinte) 
dias a contar da notificação do despacho quando a ele contrariar no todo 
ou em parte. 



II. De ofício, a ser obrigatoriamente interposto pela autoridade julgadora, 
imediatamente e no próprio despacho, quando contrário no todo ou em 
parte, ao município, desde que a importância em litígio exceda a 10 (dez) 
vezes o valor da Unidade Fiscal. 

Parágrafo 1º - O recurso terá efeito suspensivo. 
Parágrafo 2º - Enquanto não interposto o recurso de ofício, a decisão não produzirá 
efeito. 

 
                   Artigo 88 – A decisão, na instância administrativa superior, será proferida no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento do processo, aplicando-se 
para a notificação do despacho as modalidades previstas para a primeira instância. 
                   Parágrafo Único – Decorrido o prazo definido neste Artigo sem que tenha sido 
proferida a decisão, não serão computados juros e atualização monetária a partir desta data. 
 
                   Artigo 89 – O recurso voluntário poderá ser impetrado independentemente da 
apresentação da garantia da instância. 
 
                  Artigo 90 – Compete ao Prefeito, o processamento e julgamento dos litígios fiscais 
relativos às seguintes matérias: 

I. Recursos de decisões sobre lançamentos e incidências de impostos, taxas, 
contribuição de melhoria, acréscimos, e posturas em geral; 

II. Obrigações tributárias, acessórias e deveres fiscais acessórios concernentes 
ao inciso anterior; 

III. Correção monetária, juros, ônus e demais encargos relacionados com as 
matérias especificadas neste artigo; 

IV. Penalidades relacionadas com os incisos anteriores, notadamente os casos 
de aplicabilidade de multas em razão do poder de polícia do município. 

 
                  Artigo 91 – A segunda Instância Administrativa será representada pelo Prefeito 
Municipal. 
 
SEÇÃO III 
DOS PRAZOS 
 
                 Artigo 92 – Os prazos fixados na legislação tributária municipal serão contínuos, 
excluindo-se, na sua contagem, o dia do início, incluindo-se o do vencimento. 
                 § 1º - A legislação poderá fixar data certa para o vencimento de tributos ou 
pagamento de multas. 
                 § 2º - Não havendo expediente na repartição pública ou no estabelecimento bancário 
onde deve ser efetuado o pagamento, o início ou o fim do prazo será transferido para o 
primeiro dia útil em que haja expediente normal. 
 
TÍTULO VII 
DA EXECUÇÃO FISCAL E DA DÍVIDA ATIVA 
 
                 Artigo 93 – A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830, de 22.09.1980 e, 
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 
 
                 Artigo 94 – Constitui Dívida Ativa tributária o crédito da Fazenda Pública Municipal, 
regularmente inscrito, depois de esgotado o prazo para pagamento fixado por Lei, por Decreto 
Executivo ou por decisão proferida em processo regular, decorrente do não pagamento de 
tributos, multas, juros e demais cominações legais. 



                 § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por Lei ao Município, será 
considerado Dívida Ativa. 
 
                 Artigo 95 – A Dívida Ativa da Fazenda Municipal, compreendendo a tributária e não 
tributária, abrange juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato e 
caso o crédito não seja expresso em UFM, sobre o mesmo incorrerá, ainda, atualização 
monetária. 
 
                 Artigo 96 – A inscrição, que constitui no ato de controle administrativo da legalidade, 
será feita pela Secretaria Municipal de Finanças ou órgão designado pela mesma, que apurará 
a certeza e liquidez do crédito, e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, será 
o mesmo, então, inscrito como Dívida Ativa, em registro próprio, devendo o seu termo conter, 
obrigatoriamente. 

I. O nome do devedor e/ou dos co-responsáveis, bem como, sempre que 
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; 

II. A quantia devida e a maneira de calcular as multas e juros de mora; 
III. A origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição 

da Lei em que esteja fundado; 
IV. A data em que se constituiu o crédito, bem como a data em que o mesmo 

foi inscrito como Dívida Ativa; 
V. Sendo o caso, o número do processo administrativo ou do auto de infração, 

de que se originou o crédito. 
VI. A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, 

bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para cálculo. 
 
                  Artigo 97 – Os débitos relativos ao mesmo devedor deverão ser reunidos em um 
único processo para a cobrança em execução fiscal. 
                  Parágrafo Único – Quando os débitos assim reunidos não atingirem o valor de 
01(uma) UFM será o processo a eles referente enviado ao Secretário Municipal de Finanças 
para arquivamento. 
 
                 Artigo 98 – Somente por Lei aprovada por maioria dos membros da Câmara dos 
Vereadores, efetuar-se-á o recebimento dos débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa, com 
dispensa de multa, juros e atualização monetária, e jamais com caráter pessoal ou individual. 
                 Parágrafo Único – O disposto neste artigo aplica-se a todos os casos de extinção ou 
exclusão de débitos tributários, relativamente às obrigações acessórias. 
 
                 Artigo 99 – Verificada a qualquer tempo a inobservância do disposto no artigo 
anterior, apurar-se-á a responsabilidade funcional, sendo o funcionário ou servidor obrigado a 
recolher aos cofres públicos municipais, o total do valor que houver sido pelo mesmo 
dispensado, além da pena disciplinar a que estiver sujeito. 
                 Parágrafo Único – O disposto no “capítulo” deste artigo é também aplicável ao 
servidor ou funcionário que reduzir graciosa, ilegal ou irregularmente o montante de qualquer 
débito fiscal inscrito na Dívida Ativa, com ou sem autorização superior. 
 
                 Artigo 100 – A Procuradoria Municipal, antes de ingressar em juízo com a cobrança 
da Dívida Ativa, publicará uma relação dos devedores e aguardará por 30 (trinta) dias, 
liquidação amigável do débito. 
 
                 Artigo 101 – A Dívida Ativa poderá ser recolhida em até 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais mediante acordo que não constitui novação, da seguinte forma: 

I. Se na fase de liquidação amigável do débito: 



a. Após confissão do débito; 
b. Proposta do Procurador Municipal; 
c. Deferimento do Secretário Municipal de Finanças. 

II. Se ajuizada a cobrança: 
a. Mediante petição conjunta, após proposta do Procurador Municipal 

e concordância do Secretário Municipal de Finanças; 
b. Depois do despacho do juiz. 

                  § 1º - Nenhuma parcela poderá ser de valor inferior a 02 (duas) UFM. 
                  § 2º - O não pagamento das parcelas até o vencimento da última, determinará o 
rompimento de acordo e a exigência do restante do débito de uma só vez. 
                  § 3º - O acordo importará sempre, na correção monetária e juros moratórios de 12% 
(doze por cento) ao ano sobre as parcelas vincendas. 
                  § 4º - O acordo só poderá ser considerado aceito, com a prova de quitação da 
parcela inicial da dívida ativa. 
 
                  Artigo 102 – A Procuradoria Municipal representará em juízo a Fazenda Pública 
Municipal para a execução fiscal e a defesa nas ações de execução propostas contra o 
município: 
 
                  Artigo 103 – Sempre que houver penhora de bens móveis, não fungíveis, a 
Procuradoria Municipal requererá a remoção para depósito municipal. 
                  Parágrafo Único – O encarregado do depósito municipal será o depositário fiel dos 
bens. 
 
                  Artigo 104 – Além da publicação referida no artigo 100, a Procuradoria Municipal 
poderá efetivar a intimação do contribuinte por carta, através do correio, ou por oficial de 
justiça, mediante convênio. 
 
                  Artigo 105 – A cobrança da Dívida Ativa, na fase de liquidação amigável ou judicial, 
poderá ser objeto de contrato de serviço por terceiros, desde que atenda aos interesses da 
Fazenda Municipal. 
 
TÍTULO VIII 
DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS 
 
                 Artigo 106 – A prova de quitação de débito para com a Fazenda Pública Municipal 
será feita através de Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal, mediante 
requerimento do interessado. 
 
                 Artigo 107 – A certidão será fornecida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data da entrada do requerimento no Protocolo Geral, sob pena de responsabilidade 
funcional. 
                 § 1º - Havendo débito em aberto, a Certidão será positiva, revelando os débitos 
pendentes para com a Fazenda Municipal, seja de origem tributária, ou não-tributária. 
                 § 2º - Havendo parcelamento de débitos, somente poderá ser fornecida a Certidão 
após: 

I. A quitação da primeira parcela, quando o processo de parcelamento tiver 
sido aceito pela Fazenda Municipal; 

II. A quitação das parcelas em atraso, quando o contribuinte tiver débitos em 
atraso com Fazenda Municipal; 

§ 3º - A certidão negativa de débito terá validade de: 
I. Trinta dias, quando o débito estiver sendo pago através de parcelamento. 



II. Noventa dias, quando inexistir débito com a Fazenda Pública Municipal. 
 
                    Artigo 108 – Havendo débito inscrito em Dívida Ativa, a Certidão conterá os 
mesmos elementos do Termo de Inscrição, sendo autenticada pela autoridade competente. 
                    Parágrafo Único – O Termo de Inscrição, bem como a Certidão, poderão ser 
preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. 
 
                    Artigo 109 – A Certidão Negativa expedida dolo ou fraude, que contenha erro 
contra a Fazenda Pública Municipal, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, 
pelo pagamento de crédito e juros de mora acrescidos. 
                    Parágrafo Único – O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade civil, 
criminal e administrativa que couber a tantos quantos colaborarem, por ação ou omissão, para 
o erro contra a Fazenda Municipal. 
 
                    Artigo 110 – A venda, cessão ou transferência de qualquer estabelecimento 
comercial, industrial ou produtor, não poderá efetuar-se sem que conste do título a 
apresentação da Certidão Negativa dos tributos municipais a que estiverem sujeitos esses 
estabelecimentos, sem prejuízo da responsabilidade solidária do adquirente, cessionário ou 
quem quer que os tenha recebido em transferência. 
                    § 1º - Os escrivães, tabeliães e oficiais do registro público não poderão lavrar, 
inscrever, transcrever ou averbar quaisquer atos ou contratos ou outro tipo de operação que 
esteja sujeito a registro público, sem a prova da Certidão Negativa de Débitos relativos aos 
tributos municipais incidentes sobre imóveis. 
                    § 2º - A certidão referida nos atos e contratos de que trata este artigo, será da 
essência do ato e sua inobservância elevará o ato com vício de nulidade. 
 
                    Artigo 111 – A expedição da Certidão Negativa tem validade determinada e não faz 
prova de quitação perante a Fazenda Pública Municipal, que se ressalva o direito de exigir 
débitos anteriores, posteriormente apurados, desde que não prescritos. 
 
                    Artigo 112 – As pessoas físicas ou jurídicas que estiverem em débito com a Fazenda 
Pública Municipal, ficam impedidas de receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem 
com a Prefeitura ou seus órgãos da administração direta ou indireta, de participar de 
concorrências, convites ou tomadas de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer 
espécie, podendo, entretanto, compensar seus créditos, bem como parcelar seus débitos na 
forma prevista neste Código. 
 
                    Artigo 113 – As certidões de débitos fiscais poderão ser expedidas, conforme 
pedido do requerente, relativamente: 

I. Ao contribuinte; 
II. Ao imóvel; 
III. Aos tributos municipais, em geral. 

 
TÍTULO IX 
DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS 
 
                   Artigo 114 – É facultado ao contribuinte requerer o resgate de seu débito através de 
liquidação amigável, a qualquer tempo, mesmo que em fase de execução judicial, sendo 
possível o parcelamento do débito em até 12 (doze) meses, atualizando-se seu valor, 
acrescidos de juros de mora legais, honorários advocatícios, quando for o caso, e transformado 
em Unidade Fiscal do Município (UFM). 
 



                  Artigo 115 – O parcelamento nos termos do artigo anterior, será objeto de Termo de 
Acordo, contendo cláusula proibitiva de novo parcelamento em caso de inadimplência do 
contribuinte. 
 
PARTE ESPECIAL 
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL DO MUNICÍPIO 
 
TÍTULO I 
DA UNIDADE FISCAL DO MUNICIPAL 
 
 
                   Artigo 116 – Toda e qualquer importância devida aos cofres públicos municipais, 
decorrentes de tributos, multas fiscais, e faixas de tributação previstas na legislação tributária, 
multas administrativas e preços públicos, e ainda, Dívida Ativa, serão expressas na legislação 
fiscal por meio de múltiplos e submúltiplos de uma unidade denominada “Unidade Fiscal do 
Município”, representada pela sigla “UFM”. 
                   § 1º - O valor da “UFM” a partir de sua publicação será de R$ 6,00 (seis reais) 
atualizado trimestralmente, por ato do Executivo, com base nos índices oficiais adotados pela 
legislação federal para atualização monetária dos débitos para com a Fazenda Municipal. 
 
                  Artigo 117 – O sujeito passivo da obrigação tributária fica obrigado a manter, em 
cada um de seus estabelecimentos, a escrita fiscal destinada ao registro de suas atividades, 
ainda que não tributadas. 
                  Parágrafo Único – O regulamento estabelecerá os modelos de livros fiscais e a forma 
para sua escrituração, podendo, ainda, dispor sobre a dispensa ou a obrigatoriedade de 
manter determinados livros, tendo em vista a natureza dos serviços ou o ramo de atividades 
dos estabelecimentos. 
 
                  Artigo 118 – Os livros fiscais não poderão ser retirados do estabelecimento sob 
pretexto algum, a não ser nos casos expressamente previstos, presumindo-se retirado o livro 
que não for exibido ao fisco, quando solicitado. 
 
                  Artigo 119 – Os livros fiscais e comerciais são de exibição obrigatória ao fisco, 
devendo ser conservados, por quem deles estiver feito uso, durante o prazo de 5 (cinco) anos, 
contados do encerramento. 
 
                  Artigo 120 – O contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
deverá, por ocasião da prestação de serviço, emitir Nota Fiscal, com as indicações, utilização e 
autenticação determinadas em regulamento. 
 
                  Artigo 121 – A impressão de Notas Fiscais só poderá ser efetuada mediante prévia 
autorização competente atendendo as normas fixadas em regulamento. 
                  Parágrafo Único – As empresas tipográficas que realizarem a impressão de Notas 
Fiscais, são obrigadas a manter livro para registro das que houverem fornecido. 
 
                  Artigo 122 – A critério da Secretaria Municipal de Finanças, poderá ser exigido que 
os estabelecimentos se utilizem de sistemas de controle baseados em máquina registradora, 
que expeça cupons numerados seguidamente para cada operação e disponham de 
totalizadores. 
                  § 1º - Sendo utilizado este sistema de controle, será exigida a autenticação das fitas 
e a lacração dos totalizadores e somadores. 
                  § 2º - O disposto neste artigo será regulamentado por Decreto do Executivo. 



 
TÍTULO III 
DA COBRANÇA E RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 
 
                  Artigo 123 – Tornando-se devido o tributo pela ocorrência do fato gerador, podem 
ocorrer duas hipóteses, a saber: 

I. O recolhimento do tributo pelo sujeito passivo, na forma e nos prazos 
estabelecidos neste Código, nas leis e nos regulamentos fiscais; 

II. A cobrança 
a. Por procedimento fiscal; 
b. Mediante ação de execução fiscal. 

 
                  Artigo 124 – Todo e qualquer recolhimento de tributo será efetuado através de 
carnê próprio ou de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, que obedecerá a modelo 
fixado pela Secretaria Municipal de Finanças, podendo ser, a critério desta, colocado à venda 
na rede comercial local, ou adquirido na própria Prefeitura. 
 
                  Artigo 125 – Nenhum recolhimento de tributo será efetuado sem que se preencha o 
Documento de Arrecadação Municipal. 
                  Parágrafo Único – Nos casos de preenchimento fraudulento, responderão civil, 
criminal e administrativamente, os servidores que houverem subscrito, após apurada a 
responsabilidade em sindicância administrativa. 
 
                 Artigo 126 – Pela cobrança a menor de tributo, responde, perante a Fazenda 
Municipal, solidariamente, o servidor culpado, a instituição financeira e outras empresas de 
natureza física ou jurídica, autorizadas ou conveniadas, cabendo-lhe direito regressivo contra o 
contribuinte, se com ele não estiver conluiado. 
 
                Artigo 127 – O pagamento não importa em quitação do crédito fiscal, valendo o 
recibo apenas como prova do recolhimento da importância nele referida, continuando o 
contribuinte obrigado a satisfazer quaisquer diferenças que venham a ser posteriormente 
apuradas. 
 
                Artigo 128 – Não se procederá contra o contribuinte que tenha agido ou pago tributo 
de acordo com decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, mesmo que, 
posteriormente, venha a ser modificada a jurisprudência. 
 
                Artigo 129 – O Prefeito poderá firmar convênios com estabelecimentos bancários, 
oficiais ou não, com sede, agência ou escritório no território do município, visando o 
recebimento de tributos e penalidades pecuniárias, vedada a atribuição de qualquer parcela 
de arrecadação e título de remuneração, bem como o recebimento de juros desses depósitos. 
                § 1º - O regulamento disporá sobre o sistema de arrecadação de tributos e através da 
rede bancária, podendo autorizar, em casos especiais, a inclusão, nos convênios, de 
estabelecimentos bancários com sede, agência ou escritório em locais fora do território do 
Município, quando o número de contribuintes neles domiciliados justificar tal medida. 
                § 2º - As disponibilidades de caixa do Município dos órgãos e das empresas por ele 
controladas, somente poderão ser depositadas em instituições financeiras oficiais, obedecido 
o disposto no § 3º artigo 164 da Constituição Federal. 
 
TÍTULO IV 
DA RESTITUIÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO 
 



                Artigo 130 – O contribuinte tem direito, independentemente de prévio protesto, à 
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nos 
seguintes casos: 

I. Cobrança ou programa espontâneo de tributo indevido ou maior que o 
devido em face deste Código e das leis tributárias subseqüentes, ou da 
natureza ou das circunstancias materiais do fato gerador efetivamente 
ocorrido; 

II. Erro na identificação do contribuinte, na determinação da alíquota aplicável, 
no cálculo do montante do tributo ou na elaboração ou conferência de 
qualquer documento relativo ao pagamento; 

III. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 
 

                Artigo 131 – O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso de prazo de 
05 (cinco) anos, a contar: 

I. Nas hipóteses do I e II do artigo anterior, da data da extinção do crédito 
tributário; 

II. Na hipótese do inciso III do artigo anterior, da data em que se tornar 
definitiva a decisão judicial que a tenha reformado, anulado, revogado ou 
rescindido a decisão condenatória. 

 
                 Artigo 132 – Prescreve em 02 (dois) anos a ação anulatória da decisão administrativa 
que denegar a restituição. 
                 Parágrafo Único – O prazo prescricional de que trata o caput deste artigo, 
interrompe-se pelo início de ação judicial, recomeçando a contar o seu curso, pela metade, a 
partir da data da intimação validamente feita ao representante da Fazenda Municipal. 
 
                 Artigo 133 – Os processos de devolução do indébito serão obrigatoriamente 
informados pelos setores competentes pela cobrança do tributo pago indevidamente, antes de 
receberem despacho do Secretário de Finanças. 
                 Parágrafo Único – Será indeferido o pedido de restituição se o requerente criar 
obstáculos ao exame de sua escrita, documentos ou bens, quando isso se torne necessário à 
verificação da procedência ou improcedência da medida, a juízo do fisco municipal. 
 
                 Artigo 134 – A restituição total ou parcial de tributos abrangerá também, na mesma 
proporção, os juros de mora e as penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de 
caráter formal que não devam reputar prejudicadas pela causa pela causa assecuratória da 
restituição. 
 
TÍTULO V  
DAS RECLAMAÇÕES CONTRA LANÇAMENTOS 
 
                 Artigo 135 – O contribuinte que não concordar com o valor do lançamento, poderá 
reclamar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega do aviso de lançamento. 
 
                 Artigo 136 – A reclamação contra lançamento seguirá o mesmo rito processual das 
defesas fiscais, podendo o contribuinte, recorrer ao Conselho de Recursos Fiscais, tendo efeito 
suspensivo até o final da decisão. 
 
TÍTULO VI 
DO CADASTRAMENTO FISCAL 
 
CAPÍTULO I 



DO CADASTRO IMOBILIÁRIO 
 
                Artigo 137 – É obrigatória a inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário, bem como 
suas alterações, devendo ser promovidas: 

I. Pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título; 
II. Por qualquer dos condôminos, em se tratando de condomínio; 
III. Pelo inventariante, síndico ou liquidante, quando de tratar de imóvel 

pertencente a espólio, massa falida ou sociedade em liquidação, 
respectivamente; 

IV. De ofício, quando se tratar de imóvel de propriedade do poder público ou, a 
critério da administração, quando a inscrição não for feita no prazo. 

 § 1º - A inscrição também poderá ser exigida do compromissário-comprador ou do 
cessionário, como se dispuser em decreto. 
 § 2º - Somente se cadastrará imóvel em nome do possuidor que estiver na posse 
direta de imóvel que não tiver sido cadastrado anteriormente. 

 
                Artigo 138 – A inscrição no cadastro imobiliário e suas alterações deverão ser feitas 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data em que: 

I. Ocorrer qualquer modificação na propriedade, na posse ou no domínio útil 
do imóvel; 

II. For concluída a edificação, sua modificação, reforma, ampliação ou 
demolição; 

III. For registrado o loteamento ou qualquer parcelamento do solo; 
IV. Ocorrer qualquer fato que implique em desatualização dos dados 

constantes do cadastro, especialmente os relativos a endereço para 
notificação dos lançamentos; 

V. Houver convocação pela administração. 
 
                Artigo 139 – A não inscrição ou comunicação das alterações ocorridas no imóvel no 
prazo estipulado no Artigo 138, pelo proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do 
imóvel, ao órgão competente e responsável pelo cadastro da Prefeitura Municipal, acarretará: 

I. Quando houver sido solicitada a inscrição cadastral, sua atualização ou 
cancelamento, na forma e condições da legislação tributária, multa de 05 
(cinco) Unidades Fiscais do Município. 

II. Quando a inscrição cadastral ou a sua atualização na forma e condições da 
legislação tributária, e que essa tenha impedido o regular lançamento ou 
sua notificação, multa equivalente a 10 (dez) Unidades Fiscais do 
Município. 

 
                Artigo 140 – A fim de efetivar a inscrição ou a alteração no cadastro, o interessado 
preencherá e entregará no órgão próprio da Prefeitura Municipal, formulário específico 
exibindo os documentos comprobatórios exigidos. 
                § 1º - A inscrição e alteração poderão ser feitas também, mediante pedido escrito, 
que contenha todos os dados informativos necessários. 
                § 2º - Em caso de dúvida, poderá ser exigida a entrega de cópia dos documentos 
comprobatórios, para exame pelos demais órgãos da Administração. 
                § 3º - A administração poderá adotar sistema de inscrição ou atualização cadastral 
dispensando formalidades, inclusive com a utilização das vias telefônica e postal, como 
dispuser em decreto. 
                § 4º - Fica autorizado à Prefeitura Municipal a realizar num prazo de 12 (doze) meses 
a partir da vigência deste Código. 



                Artigo 141 – Em caso de litígio sobre o domínio do imóvel, na inscrição a 
Administração mencionará tal circunstância, bem como o nome dos litigantes e dos 
possuidores do imóvel, e as informações cabíveis. 
                Parágrafo Único – As providências deste artigo serão aplicadas também em relação a 
espólio, massa falida e sociedades em liquidação. 
 
                Artigo 142 – Os loteadores são obrigados a encaminhar à Prefeitura Municipal, 
durante o mês de outubro de cada ano, relação dos lotes que, nos 12 (doze) meses anteriores, 
hajam sido alienados, mencionando os nomes, endereços, CEP e telefone dos adquirentes, o 
número de inscrição dos lotes no cadastro fiscal, a indicação da quadra e o número do lote. 
                § 1º - No mesmo prazo de que trata este artigo, os loteadores encaminharão à 
Prefeitura relação dos lotes readquiridos. 
                § 2º - As relações de que trata este artigo poderão ser remetidas mensalmente, 
relativamente às ocorrências do mês anterior, dispensando-se, nesta hipótese, a remessa 
anual, sem prejuízo, contudo, da aplicação das penalidades cabíveis, caso até o final do prazo 
as relações, abrangendo os 12 (doze) meses anteriores, não estejam entregues na Prefeitura 
Municipal. 
 
CAPÍTULO II 
DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
                 Artigo 143 – É obrigatória a inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas dos 
estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, de produção, inclusive agropecuários, as 
empresas e profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, prestadores de 
serviços, sociedades civis e fundações, e as pessoas que exercem comércio eventual ou 
ambulante. 
                 Parágrafo Único – As pessoas físicas ou jurídicas que, sem estabelecimento no 
município, exerçam atividades sujeitas à licença, deverão efetuar inscrição cadastral como se 
dispuser em decreto. 
 
                Artigo 144 – A inscrição no cadastro de atividades econômicas, bem como a sua 
utilização e cancelamento, deverão ser feitas quando: 

I. Requerida a licença para funcionar; 
II. Houver ocorrência que importe na desatualização dos dados constantes do 

cadastro; 
III. Ocorrer a cessação das atividades; 
IV. Houver convocação pela Administração. 
 Parágrafo Único – As alterações de que tratam os incisos II e III desse artigo, 
deverão ser comunicadas ou requeridas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
respectiva ocorrência. 

 
                Artigo 145 – A não inscrição ou comunicação das alterações ocorridas no cadastro de 
atividades econômicas, no prazo estipulado no Artigo 144 pelas pessoas físicas ou jurídicas 
descritas no Artigo 143 e obrigadas a se cadastrarem, ao órgão competente e responsável pelo 
cadastro da Prefeitura Municipal, acarretará: 

I. Quando houver sido solicitada a inscrição cadastral, sua atualização ou 
cancelamento, na forma e condições da legislação tributária, multa de 05 
(cinco) Unidades de Referência Municipal; 

II. Quando a inscrição cadastral ou a sua atualização na forma e condições da 
legislação tributária, tenha impedido o regular lançamento ou sua 
notificação, multa equivalente a 10 (dez) Unidades de Referência Municipal. 

 



                Artigo 146 – É facultado ao Poder Executivo Municipal celebrar convênios com a 
União e o Estado, visando troca de informações, dados e elementos cadastrais disponíveis. 
                Artigo 147 – Ao município é facultado instituir, quando necessário para atender à 
organização fazendária dos tributos de sua competência, novas modalidades de cadastros 
fiscais. 
 
TÍTULO VII 
DO DOMICÍLIO FISCAL 
 
               Artigo 148 – Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável, do domicílio fiscal, 
considera-se como tal: 

I. Tratando-se de pessoa física, a sua residência ou, sendo esta incerta ou 
desconhecida, o lugar onde se encontre a sede principal ou o habitual de 
suas atividades ou negócios; 

II. Tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, o lugar de sua sede, ou 
em relação aos atos e fatos que derem origem à obrigação, o local de 
qualquer de seus estabelecimentos; 

III. Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, o de qualquer de suas 
repartições situadas no Município. 

 
               Artigo 149 – Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos 
incisos do artigo anterior, considerar-se-á domicílio fiscal do contribuinte ou responsável, o 
lugar da situação dos bens da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação. 
               Parágrafo Único – A autoridade administrativa poderá recusar o domicílio eleito 
quando este impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização, hipóteses em que o 
domicílio fiscal será estabelecido na forma do artigo anterior. 
 
TÍTULO VIII 
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 
 
              Artigo 150 – São tributos municipais: 

I. O imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 
II. O imposto sobre Transmissão “intervivos”, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua 
aquisição; 

III. O imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
IV. Taxas decorrentes das atividades do Poder de Polícia do Município; 
V. Taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos 

municipais, específicos e divisíveis; 
VI. Taxas de expediente e serviços diversos; 
VII. A contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas. 

 
CAPÍTULO I 
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 
 
              Artigo 151 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza ou por acessão física, 
como definidos na Lei Civil, localizado na zona urbana do Município. 
 
              Artigo 152 – Para os efeitos deste Imposto, considera-se zonas urbanas, além das 
definidas em lei municipal específica, as áreas urbanizáveis e/ou de expansão urbana, 



constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, mesmo que localizados em 
área rural, desde que destinadas à habitação, inclusive à residencial de recreio, à indústria ou 
ao comércio, observado o requisito mínimo de existência de melhoramentos indicados em, 
pelo menos, dois dos incisos seguintes, executados ou mantidos pelo Poder Público: 

I. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II. Abastecimento de águas; 
III. Sistemas de esgotos sanitários; 
IV. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 

domiciliar. 
V. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) 

quilômetros do imóvel considerado. 
                Parágrafo Único – O imposto incidirá também sobre: 

I. Imóvel que, independente de sua localização e dimensão; não destinar a 
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro industrial, 

 
                Artigo 153 – Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.  
 
                Artigo 154 – O imposto é devido, a critério da repartição competente: 

I. Por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da 
responsabilidade solidária dos possuidores indiretos; 

II. Por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade 
solidária dos demais e do possuidor direto. 

§ 1º - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana constitui ônus real 
e acompanha o imóvel em todos os casos de transmissão de propriedade ou de 
direitos reais a ele relativos, “inter-vivos” ou “causa mortis”. 
§ 2º - Para a lavratura de escritura pública, relativa a bem imóvel, é obrigatório a 
apresentação de certidão negativa de tributos sobre a propriedade, fornecida pelo 
órgão competente da Prefeitura Municipal. 
 
Base de Cálculo 

 
                 Artigo 155 – A base de cálculo é o valor venal do imóvel, sobre o qual serão aplicadas 
as alíquotas constantes da Tabela I, anexa ao Código. 
 
                 Artigo 156 – O valor venal do terreno e das edificações será constante no cadastro do 
imóvel, cadastro imobiliário, apurado através de um ou mais métodos abaixo: 

I. Da planta Genérica de Valores; 
II. Mediante correção da base de cálculo. 
§ 1º - A planta genérica de valores dos terrenos e edificações, será apurado 
mediante avaliação de uma comissão formada por representantes da Secretaria de 
Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Sindicato Construção Civil, CRECI, 
CDL e Câmara Municipal; 

 
                  Artigo 157 – Quando o valor venal do imóvel for apurado através de Planta Genérica 
de Valores, este deverá ser publicada no órgão oficial de divulgação até o mês de dezembro 
para vigorar no exercício seguinte. 
 
                  Artigo 158 – A Planta Genérica de Valores levará em conta, para efeito de avaliação: 

I. O índice médio de valorização correspondente à zona em que estiver 
situado o terreno; 



II. O preço do terreno nas últimas transações de compra e venda realizadas 
nas zonas respectivas, segundo o mercado imobiliário local; 

III. A forma, as dimensões, a localização, os acidentes geográficos  e outras 
características do terreno; 

IV. Os serviços públicos e os melhoramentos urbanos existentes nos 
logradouros; 

V. Quaisquer outros dados informativos obtidos pelas repartições 
competentes. 

Parágrafo Único – O valor venal da construção será calculado através da Tabela de 
Preços de Construções a ser baixada anualmente pelo Poder Executivo, até o mês 
de dezembro, considerando: 
I. Padrão ou tipo de construção; 
II. A área construída; 
III. O valor unitário do m2 da construção; 
IV. O estado de conservação de construção; 
V. A depreciação pelo uso ou pela idade em função do obsoletismo. 

 
                Artigo 159 – Para efeito de cálculo do Imposto considerar-se-á inexistente: 

I. A construção provisória que possa ser removida sem destruição ou 
alteração; 

II. A construção em andamento ou paralisada sem condições habitalidade ou 
ocupação; 

III. A construção em ruínas, em demolição, condenada ou interditada; 
IV. O telheiro ou barracão rudimentar. 

 
Da Alíquota 
 
                  Artigo 160 – Os imóveis que mantiverem áreas verdes nativas preservadas e 
cadastradas na prefeitura no órgão de cadastro, terão seu imposto reduzido 
proporcionalmente à área cultivada ou preservada, de acordo com a Tabela I, anexa neste 
Código. 
 
                 Artigo 161 – Os imóveis que mantiverem árvores plantadas e cultivadas nas calçadas, 
terão seu imposto reduzido proporcionalmente ao número de árvores cultivadas ou 
preservadas, de acordo com a Tabela I, anexa neste Código. 
                 § 1º - A redução que trata este artigo não se aplicará a arbustos e plantas 
ornamentais. 
 
                 Artigo 162 – Considera-se edificado, para fins deste imposto, apenas para o imóvel 
portador de certidão de “habite-se” fornecida pela repartição fiscal competente. 
 
Lançamento e arrecadação 
 
                 Artigo 163 – O lançamento do imposto será anual e a forma de recolhimento deverá 
ser efetuada conforme dispuser determinação do Executivo Municipal. 
                 § 1º - Considera-se ocorrido o fato gerador em 1º de janeiro de cada ano. 
                 § 2º - O imposto poderá ser lançado em até 12 (doze) parcelas iguais, a critério da 
Administração Pública Municipal, ficando facultado ao contribuinte optar por pagamento em 
parcelas mensais atualizadas monetariamente com base no índice adotado pelo governo 
federal para atualização de débitos fiscais, ou outro índice determinado pelo Executivo 
Municipal, em número e nos prazos por estes definidos. 



                 § 3º - O pagamento total do imposto, em uma só parcela, feito até o prazo de 
vencimento determinado pelo Executivo Municipal gozará de desconto de: 

I. 30% (trinta por cento) 
II. 20% (vinte por cento) até 30(trinta) dias após o vencimento; 

                 § 4º - No lançamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – deverá constar 
no carnê, todos os valores do imposto e das taxas cobradas, de forma clara. 
 
                 Artigo 164 – O imposto será lançado em nome do contribuinte que constar do 
cadastro imobiliário ou em nome de quem esteja em posse do imóvel. 
                 § 1º - Tratando-se de bem imóvel objeto de compromisso de venda e compra, o 
lançamento do imposto poderá ser feito indistintamente em nome do promitente vendedor 
ou do compromissário comprador, ou ainda, em nome de ambos, sendo solidária a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto. 
 
                 § 2º - O lançamento relativo a bem imóvel objeto de enfiteuse, usufruto ou 
fideicomisso poderá ser efetuado em nome do enfiteuta, do usufrutuário ou do fiduciário, 
respectivamente. 
 
                 Artigo 165 – O lançamento do Imposto poderá ser distinto, a critério da 
Administração, um para cada unidade com economia autônoma, ainda que contiguas, vizinhas 
ou de propriedade do mesmo contribuinte. 
                 Parágrafo Único – Unidade autônoma é aquela que permite uma ocupação privativa 
e que seu acesso se faça independentemente das demais ou igualmente com as demais, por 
meio de áreas de acesso ou circulação comuns a todas, mas nunca através ou por dentro de 
outras. 
 
                Artigo 166 – O Imposto será lançado independentemente da regularidade jurídica dos 
títulos de propriedade, domínio útil ou posse do imóvel, ou da satisfação de quaisquer 
exigências administrativas para sua utilização. 
 
                Artigo 167 – O contribuinte será considerado notificado do lançamento mediante 
entrega do aviso em seu domicílio fiscal, mediante entrega em locais predeterminados pela 
Prefeitura, contra recibo assinado ou por via postal, ou ainda, por edital publicado em jornal 
de grande circulação no município e afixado em locais de acesso ao público. 
                § 1º - No caso de entrega contra recibo, servirão para comprovar a notificação a 
assinatura do contribuinte, a de representante ou preposto, ou de seus familiares ou 
empregados. 
                § 2º - Domicílio fiscal é o que consta do cadastro, podendo o contribuinte elegê-lo, 
observado o disposto no parágrafo seguinte. 
                § 3º - A autoridade administrativa poderá recusar o domicílio eleito fora do Município 
quando, a seu critério, houver impossibilidade ou dificuldade na notificação do lançamento ou 
na sua arrecadação. 
 
                Artigo 168 – As alíquotas incidentes sobre o valor venal do imóvel sofrerão acréscimo 
de 10% (dez por cento) ao ano, até o máximo de 50% (cinqüenta por cento) ao ano, quando 
recair sobre: 

I. Imóveis situados em logradouros ou via pública pavimentada ou que, não 
sendo pavimentada possua conjuntamente guias, sarjetas, redes de energia 
elétrica, água e iluminação pública e que esteja em algumas das seguintes 
situações: 

a. – sem edificação; 
b. – com edificação provisória ou precária; 



c. Sem quaisquer benefícios de passeios e muros. 
II. Edificações em ruína, condenada, interditada ou abandonada. 
Parágrafo Único – Cessará a progressividade aplicada em decorrência do disposto 
neste artigo, a partir do exercício seguinte ao do início da construção, da demolição, 
ou da execução de passeio e muro. 
 
Das Isenções 
 
Artigo 169 – São isentos de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, sob a 
condição de que cumpram as exigências da Legislação Tributária do Município, o 
prédio ou terreno: 
                 I – Cedido, em sua totalidade, para uso da União, dos Estados, dos 
Municípios ou de suas autarquias; 
                 II – Pertencente a sociedade ou instituições sem fins lucrativos, que se 
destinam a congregar classes patronais ou trabalhadoras, educacionais e religiosas 
com o fito de realizar a união dos associados, sua representação e defesa, e elevação 
do seu imóvel cultural ou físico, espiritual e assistência médico-hospitalar ou a 
recreação social; 
                 III – O imóvel pertencente e utilizado para uso próprio, de cegos, inválidos, 
idosos, viúvas e aposentados, cujo rendimento financeiro não ultrapasse 24 (vinte e 
quatro) salários mínimos anuais e seja sua única fonte de renda; 
                 IV – Os imóveis tombados, isoladamente, pelos órgãos competentes, 
podendo ser suspenso o benefício sempre que, comprovadamente, for caracterizado 
no imóvel dano por ação ou omissão, devendo ser os prédios recuperados e 
conservados por seus proprietários ou possuidores. 
                 V - os Templos de qualquer culto; 
                 VI – os imóveis cedidos gratuitamente, em sua totalidade, para uso das 
entidades imunes pela Constituição Federal, quando em regime de Comodato 
devidamente registrado no Cartório competente, dentro da vigência do mesmo, e 
mediante verificação “in loco” pela Administração Pública Municipal; 
                 VII – o imóvel residencial, pertencente e utilizado para uso próprio, de ex-
integrante da Força Expedicionária Brasileira – FEB, ou sua viúva, desde que 
apresente um dos seguintes documentos: 

1) Diploma de “Medalha de Campanha” 
2) Diploma de “Medalha da Cruz de Combate” 
3) Atestado firmado pelo Presidente da Associação Nacional da 

FEB, Seção regional do Pará; 
                                 VIII – Por um período de 05 (cinco) a 20 (vinte) anos, a partir do início das 
obras, os Hotéis, as Instituições de Ensino de 3º Grau, as Indústrias Instaladas no Distrito 
Industrial, os Estabelecimentos Hospitalares e as Empresas destinadas a incrementar o 
Turismo no Município, sendo este Incentivo Fiscal, regulamentado por Decreto do Executivo, 
dentro de 30(trinta) dias a partir da aprovação desta Lei. 
                                 IX – O imóvel situado no perímetro suburbano na área de expansão urbana 
voltado para a produção de produtos hortifrutigranjeiros. 
 
Das Penalidades 

 
Artigo 170 – O contribuinte que não efetuar o pagamento do imposto nos 
vencimentos fixados nos avisos de lançamento na forma de pagamento de sua 
opção, ficará sujeito a: 

I. Multa sobre o valor do imposto corrigido monetariamente de 
acordo com os seguintes percentuais: 



a. 5% (cinco por cento) após 30 (trinta) dias do vencimento; 
b. 10% (dez por cento) após 60 (sessenta) dias do 

vencimento; 
c. 15% (quinze por cento) após 90 (noventa) dias do 

vencimento; 
II. Correção monetária; 
III. Juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano contados por mês 

ou fração, aplicados sobre o valor corrigido monetariamente até a 
data do recolhimento do tributo. 

      § 1º - A correção monetária com base no índice determinado pelo 
Executivo Municipal, para os débitos fiscais, será devida a partir do 
primeiro dia subseqüente a data em que o recolhimento deveria ter sido 
efetuado, e a este acrescida para todos os efeitos. 
      § 2º - Ficará isento das penalidades enumeradas no inciso I, letras a, b, 
e c, o servidor público federal, estadual ou municipal que esteja com seus 
vencimentos em atraso, desde que liquide o débito até o terceiro dia útil 
após recebimento do vencimento atrasado. 

 
                  Artigo 171 – Quando os loteadores não encaminharem as relações de lotes alienados 
ou o fizerem de maneira incompleta, multa equivalente a 4 (quatro) unidade municipal de 
referência por lote. 
                  Parágrafo Único – Para o disposto no caput deste artigo, dará o Poder Público 
Municipal a devida divulgação. 
 
Da Impugnação Contra o Lançamento 
 
                 Artigo 172 – O contribuinte que não concordar com o lançamento do imposto poderá 
apresentar reclamação no prazo de 30(trinta) dias, contado da data da publicação do edital de 
lançamento ou da comunicação pessoal. 
 
                 Artigo 173 – Apresentada a impugnação, o órgão responsável pelo lançamento 
pronunciar-se-á no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento. 
 
                 Artigo 174 – As impugnações não são decididas sem a informação do órgão 
responsável pelo lançamento. 
 
                 Artigo 175 – As impugnações suspendem a exigibilidade do imposto, aplicando-se, 
aos casos não providos, os acréscimos legais. 
 
                 Artigo 176 – Se dentro de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do processo, a 
reclamação não tiver sido julgada, é facultada ao impugnante requerer ao Secretário de 
Finanças a evocação dos autos, considerando neste caso aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela autora. 
 
CAPÍTULO II 
DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER-VIVOS”, A QUALQUER TÍTULO, POR ATO 
ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS SOBRE ELES 
 
                 Artigo 177 – O Imposto sobre a transmissão “inter-vivos”, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre eles, tem como fato gerador. 

I. A transmissão do bem imóvel por natureza ou por acessão física; 



II. A transmissão de direitos reais sobre bens imóveis, exceto sobre os direitos 
reais de garantia; 

III. A cessão de direito relativo à aquisição de bens imóveis. 
 
                 Artigo 178 – O fato gerador deste Imposto ocorre sobre bens imóveis situados no 
território do município. 
 
                 Artigo 179 – O imposto incidirá especialmente sobre: 

I. A compra e a venda; 
II. A dação em pagamento; 
III. A permuta; 
IV. O mandato em causa própria, ou com poderes equivalentes, para a 

transmissão de bens imóveis e respectivo substabelecimento, salvo se 
feito para o mandatário receber a escritura definitiva do imóvel; 

V. A arrematação, a adjudicação e a remissão; 
VI. As divisões de patrimônio comum ou partilha quando for atribuído a um 

dos cônjuges, separado ou divorciado, valor dos bens imóveis acima da 
respectiva meação; 

VII. As divisões para extinção de condomínio de bem imóvel, quando for 
recebido por qualquer condomínio quota-parte material, cujo valor seja 
maior do que o da sua quota-parte ideal; 

VIII. O usufruto, o enfiteuse e a subenfiteuse; 
IX. As rendas expressamente constituídas sobre bem imóvel; 
X. A cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o 

auto de arrematação ou adjudicação; 
XI. A cessão de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda e de 

promessa de cessão; 
XII. A cessão de direitos de concessão real de uso; 
XIII. A cessão de direitos de usucapião; 
XIV. A cessão de direitos de usufruto; 
XV. A cessão de direitos de sucessão; 
XVI. A cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à 

venda ou alheio; 
XVII. A acessão física quando houver pagamento de indenização; 
XVIII. A cessão de direitos possessórios; 
XIX. A promessa de transmissão de propriedade, através de compromisso 

devidamente quitado; 
XX. A constituição de rendas sobre bens imóveis; 
XXI. Todos os demais atos onerosos, translativos de bens imóveis, por natureza 

e acessão física, e constitutivos de direitos reais sobre bens imóveis e de 
demais cessões de direito a eles relativos. 

 
                  Artigo 180 – O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis, por 
natureza e acessão física, e constitutivos de direitos reais sobre bens imóveis e de demais 
cessões de direito a eles relativos. 

I. For efetuada a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital; 

II. For decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 
jurídica; 

III. For efetuada a transferência de imóveis desapropriados para fins de 
reforma agrária; 



IV. O bem imóvel voltar ao domínio do antigo proprietário por força de 
retrovenda, retrocessão, pacto de melhor comprador ou condição 
resolutiva, mas não será restituído o imposto que tiver sido pago pela 
transmissão originária. 

 § 1º - O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens 
e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua 
desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica a quem forem conferidos. 
 § 2º - O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica quando a pessoa 
jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de 
bens imóveis ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
 § 3º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante, referida no 
parágrafo anterior quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita 
operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 02 (dois) anos anteriores e nos 02 
(dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas no 
Parágrafo anterior. 
 § 4º - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou 
menos de 02 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância levando-se em 
conta os 03 (três) primeiros seguintes à data de aquisição. 
 § 5º - Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores, 
tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição e sobre 
o valor atualizado do bem imóvel ou dos direitos sobre ele. 
 § 6º - Não se considera preponderante a atividade para os efeitos do parágrafo 2º 
deste artigo, quando a transmissão de bens ou direitos for realizada em conjunto 
com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. 

 
             Artigo 181 – Será devido novo imposto quando as partes resolverem a retratação do 
contrato que já houver sido celebrado. 
 
             Artigo 182 – O contribuinte do imposto é o adquirente ou cessionário de bem imóvel 
ou do direito a ele relativo. 
 
             Artigo 183 – Para efeito de recolhimento do Imposto, a base de cálculo é o valor 
constante do instrumento de transmissão, na data de operação. 
             § 1º - Quando não concordar com o valor declarado pelo contribuinte no instrumento 
da transmissão, o valor venal do imóvel é o constante da Planta Genérica de Valores. 
(MODIFICADO pela Lei Complementar nº. 21 de 10/12/96). 
             § 2º - Para proceder à avaliação dos imóveis rurais, a Administração poderá manter 
convênio com o INCRA e EMATER para a obtenção de informações a respeito das benfeitorias 
existentes no imóvel transmitido, tais como pastagens, plantações, rios, açudes, instalações, 
construções e similares, ou através de informações oficiais fornecidas por empresas 
prestadoras de serviços constantes na Tabela III, códigos 21, 27, 35 e 42. 
             § 3º - Nas cessões de direito à aquisição, será deduzido do referencial o valor ainda não 
pago pelo cedente. 
             § 4 º - Na arrematação, na adjudicação e na remissão de bens imóveis, a base de 
cálculo será o valor estabelecido pela avaliação ou preço pago, se este for maior. 
             § 5º - Nos casos de divisão do patrimônio comum, partilha ou extinção de condomínio, 
a base de cálculo será o valor da fração ideal superior à meação ou a parte ideal. 
             § 6º - Na apuração do valor dos direitos a seguir especificados, a base de cálculo será 
ajustada de acordo com as seguintes normas: 

I. O valor dos direitos reais de usufruto, uso e habitação será 1/3 (um terço) do 
referencial; 

II. O valor da nua-propriedade será o de 2/3 (dois terços) do referencial; 



III. Na constituição do enfiteuse e transmissão do domínio útil, o valor será de 
80% (oitenta por cento) do referencial; 

IV. No caso de acessão física, será o valor de indenização; 
V. O valor do domínio direto será de 20% (vinte por cento) do referencial. 

              § 7º - Nas transmissões intervivos em que houver reserva em favor do transmitente do 
usufruto, uso ou habitação sobre o imóvel, o imposto poderá ser recolhido no ato da escritura, 
sobre a totalidade do valor referencial ou da seguinte forma: 

I. No ato da escritura, sobre 2/3 (dois terços) do valor referencial, 
correspondente à nua-propriedade; 

II. Por ocasião da consolidação da propriedade plena, na pessoa do nu-
proprietário, sobre 1/3 (um terço) do valor referencial, correspondente ao 
usufruto, uso ou habitação. 

 
           Artigo 184 – Para cálculo do Imposto, serão aplicadas as alíquotas constantes da Tabela 
II, anexa a este Código. 
 
           Artigo 185 – O Imposto será pago antes da data do ato de lavratura do instrumento de 
transmissão dos bens imóveis e direitos a eles relativos. 
           § 1º - No caso do ato lavratura de transmissão do bem ser feito fora do município, a 
obrigação que trata este artigo dar-se-á no ato do registro. 
           § 2º - Recolhido o imposto, os atos ou contratos correspondentes deverão ser efetivados 
no prazo de (cento e oitenta) dias sob pena de caducidade do documento de arrecadação. 
 
            Artigo 186 – Na arrematação, adjudicação ou remissão, o imposto será pago dentro de 
30 (trinta) dias daqueles atos antes da assinatura da respectiva carta e mesmo que esta não 
seja extraída. 
             Parágrafo Único – No caso de oferecimento de embargos, o prazo se contará da 
sentença transitada em julgado da sentença. 
 
           Artigo 187 – Nas transmissões decorrentes de termo e de sentença judicial, o imposto 
será recolhido 30 (trinta) dias após a data da assinatura do termo ou do trânsito em julgado da 
sentença. 
 
           Artigo 188 – O imposto será restituído quando indevidamente recolhido ou quando não 
se efetivar o ato ou contrato por força do qual foi pago. 
 
           Artigo 189 – Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício respondem 
solidariamente com o contribuinte pelo imposto devido, se, pelo atos em que intervierem ou 
pelas omissões de que forem responsáveis em razão do seu ofício, restar impossível a 
exigência do recolhimento do imposto, pela Administração. 
           Parágrafo Único – Em qualquer caso de incidência será a guia de recolhimento 
obrigatoriamente transcrita na escritura ou documento. 
 
           Artigo 190 – Os servidores da justiça estão obrigados a facultar os encarregados da 
fiscalização municipal o exame, em cartório, dos livros e papéis que interessem à arrecadação 
do imposto. 
 
           Artigo 191 – Os tabeliães, mensalmente, deverão comunicar à Prefeitura todos os atos 
transladativos de domínio imobiliário, identificando-se objeto de transação, nome das partes e 
demais elementos necessários ao cadastro imobiliário. 
 
           Artigo 192 – Somente haverá restituição do imposto pago quando ocorrer: 



I. Anulação da transmissão decretada pela autoridade judiciária, em decisão 
definitiva; 

II. Nulidade do ato jurídico; 
III. Desfazimento de arrecadação em rescisão de contrato nos termos do artigo 1. 

136 do Código Civil. 
 

           Artigo 193 – Na aquisição de terreno ou fração ideal de terreno, bem como na cessão 
dos respectivos direitos, cumulada com o contrato de construção por empreitada de mão-de-
obra e materiais, deverá ser comprovada a preexistência do referido contrato, sob pena de ser 
exigido o imposto sobre o imóvel, incluída a construção e/ou benfeitoria, no estado em que se 
encontrar por ocasião do ato transladativo da propriedade. 
           § 1º - O promissário comprador de lote de terreno que construir no imóvel, antes de 
receber a escritura definitiva, ficará sujeito ao pagamento do imposto sobre o valor da 
construção e/ou benfeitoria, salvo se comprovar que as obras referidas foram feitas após o 
contrato de compra e venda, mediante exibição de um dos seguintes documentos. 

1) – Alvará de licença para construção; 
2) Contrato de empreitada de mão-de-obra; 
3) Certidão de regularidade da situação, perante a previdência 

social. 
 
DAS ISENÇÕES 

 
             Artigo 194 – São isentos do pagamento do Imposto Transmissão Bens “Inter-Vivos”, sob 
a condição de que cumpram as exigências da Legislação Tributária do Município: 

I. O ato que fizer cessar entre co-proprietários a indivisibilidade dos bens 
comuns, desde que dele não decorra qualquer tipo de transmissão dos 
mesmos bens; 

II. A extinção do usufruto, quando o seu instituidor tenha continuado dono da 
nua-propriedade; 

III. A transmissão dos bens ao cônjuge em virtude da comunicação decorrente 
do regime de bens de casamento. 

IV. Os bens isentos do IPTU, na forma do Artigo 169, inciso III e IV. 
 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

       
               Artigo 195 – Para os tabeliães que efetuarem atos transla-dativos de domínio 
imobiliário, sem a exigência do comprovante de recolhimento do Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis, multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto corrigido 
monetariamente à data da aplicação. 
 
CAPÍTULO III 
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
 
Da Incidência 
 
               Artigo 196 – O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a 
prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de 
serviços relacionados na Tabela III e outros que por ventura venham a ser criados e de 
competência do Município. 
               Parágrafo Único – Os serviços especificados na Tabela III, estão sujeitos apenas ao 
imposto sobre serviços de qualquer natureza ainda que sua prestação envolva o fornecimento 
de mercadorias, salvo os casos nela indicados. 



 
               Artigo 197 – São contribuintes do Imposto as empresas e os profissionais autônomos, 
prestadores de serviços, que realizem serviços de qualquer natureza, em caráter permanente 
ou eventual, e tenham estabelecimento ou domicílio no Município, bem como aqueles que 
executam construção civil no território municipal. 
               § 1º - São também contribuintes empresas ou profissionais autônomos que tenham 
filiais ou domicílio outro município, mas emite qualquer documento como comprovante de 
execução e recebimento do serviço usufruindo dos documentos fiscais e autorizações 
fornecidas pelo município. 
               § 2º - Não são contribuintes os que prestam serviços em relação de emprego, os 
trabalhadores avulsos, os diretores e membros do conselho consultivo e fiscal de sociedades. 
               § 3º - Para efeito do disposto neste artigo, considera-se estabelecimento o local onde 
são praticados atos sujeitos aos impostos ou onde se encontram seus escritórios ou negócios.  
 
               Artigo 198 – A obrigação tributária e os deveres dos contribuintes devem ser 
cumpridos independentemente de: 

I. Existência de estabelecimento; 
II. Obtenção de lucro com a prestação de serviços; 
III. Cumprimento de quaisquer exigências legais para o exercício ou da 

profissão; 
IV. Pagamento do preço no mesmo mês. 
V. Pagamento ou não do preço do serviço, no mês ou exercício; 
VI. Da habitualidade na prestação do serviço; 
VII. Pagamento do preço de serviço em forma de permuta, consignação ou 

qualquer outra forma de comércio. 
 
Da Base de Cálculo e Recolhimento 
               
              Artigo 199 – As alíquotas do Imposto são as que constam da Tabela III e a base de 
cálculo é a receita bruta mensal ou anual do contribuinte. 
              § 1º - Na prestação dos serviços a que se referem os itens 31, 32 e 33 (trinta e um, 
trinta e dois e trinta e três) da Tabela III, o imposto será calculado sobre o preço, deduzidas as 
parcelas correspondentes ao: 

I. Valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços, desde que não 
produzidos no local da prestação de serviços; 

II. Valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto. 
 
              Artigo 200 – Nos casos em que a base de cálculo for a receita bruta mensal, o Imposto 
deve ser calculado mensalmente pelo próprio contribuinte, e recolhido até o dia 10 do mês 
subseqüente ao da prestação do serviço, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação. 
              Parágrafo Único – Fica autorizado, o Poder Executivo Municipal a determinar por 
decreto, nos casos em que julgar necessário a implementação de normas e procedimentos 
fiscais, visando a evasão de receita, a exigibilidade do recolhimento antecipado ou em prazo 
fixado, como dispuser em decreto, os contribuintes prestadores de serviço, principalmente 
aqueles que não tiverem estabelecimento fixo e permanente no Município. 
 
              Artigo 201 – Quando o volume ou modalidade da prestação de serviços aconselhar , a 
critério da Prefeitura, tratamento fiscal mais adequado, o imposto poderá ser calculado ou 
recolhido por estimativa, observadas as seguintes normas: 

I. O cálculo será feito com base em informações do sujeito passivo e outros 
elementos informativos apurados pelo fisco; 



II. O imposto total a recolher no período, será dividido para pagamento em 
parcelas mensais, iguais e em número correspondente ao dos meses em 
relação aos quais o imposto tiver sido estimado; 

III. Findo o período para qual se faz a estimativa ou deixando o sistema de ser 
aplicado por qualquer motivo, serão apurados os preços reais dos serviços 
prestados e o montante do imposto efetivamente devido pelo sujeito 
passivo, no período considerado; 

IV. Verificada qualquer diferença entre o montante recolhido e o apurado, será 
ela: 

a. Recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do 
encerramento do exercício ou do período considerado, e 
independentemente de qualquer iniciativa fiscal quando favorável 
ao sujeito ativo; 

b. Devolvida mediante requerimento do interessado quando 
favorável ao sujeito passivo. 

                  § 1º - O enquadramento do sujeito passivo no regime da estimativa poderá, a 
critério da autoridade competente, ser feito individualmente, por categoria de 
estabelecimento, grupos ou setores de atividades. 
                  § 2º - A administração poderá, a qualquer tempo e a seu critério, suspender a 
aplicação do sistema previsto neste artigo, seja de modo geral ou individual, seja quanto a 
qualquer categoria de estabelecimento, grupos ou setores de atividade. 
                  § 3º - A administração poderá, a qualquer tempo, rever os valores estimados para 
determinado período e, se for o caso, reajustar as parcelas subseqüentes. 
                  § 4º - A administração poderá, salvo quando houver discordância do contribuinte, 
aceitar os valores recolhidos nesse regime sem a apuração de que tratam os incisos III e IV 
deste artigo. 
 
             Artigo 202 – Nos casos em que a base de cálculo é fixa, o imposto poderá ser lançado 
anualmente, devendo ser recolhido pelo contribuinte, até o dia trinta de janeiro, efetuado o 
pagamento até o vencimento, será concedido desconto de 10% (dez por cento). 
 
             Artigo 203 – Poderá ser arbitrado o preço do serviço, mediante processo regular, 
quando: 

I. Se apurar fraude, sonegação ou omissão, ou se o contribuinte embaraçar o 
exame de livros ou documentos necessários ao lançamento e a fiscalização do 
tributo, ou não estiver inscrito no cadastro fiscal; 

II. O contribuinte não apresentar sua guia de recolhimento e não efetuar o 
pagamento do imposto no prazo regular; 

III. O contribuinte não possuir, devidamente atualizados e preenchidos, os livros, 
documentos, talonários, notas fiscais e formulários exigidos pela legislação 
fiscal; 

IV. For difícil a apuração do preço. 
 § 1º - Para o arbitramento do preço do serviço, serão considerados, isolados ou 
conjuntamente, entre outros elementos ou indícios, a natureza do serviço, o valor das 
instalações e equipamentos do contribuinte, a localização, a remuneração dos sócios, 
o número de empregados e seus salários. 
 § 2º - A soma dos preços arbitrados não poderá ser inferior, em cada mês, à soma 
dos valores das seguintes parcelas referentes ao mês considerado: 
I. Matérias primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou aplicados 

durante um ano ou fração equivalente. 
II. Salários pagos durante um ano ou fração equivalente, adicionada de 

honorários de diretores e retiradas de proprietários, sócios ou gerentes; 



III. Despesas com água, luz, força, telefone e demais encargos mensais 
obrigatórios do contribuinte durante 6 (seis) meses. 

 
          Artigo 204 – O disposto no artigo 203 não se aplica aos casos em que a receita bruta 
corresponde, exclusivamente, à remuneração de trabalho pessoal do contribuinte. 
          Parágrafo Único – Na hipótese deste artigo, o imposto será cobrado por meio de alíquota 
fixas, de acordo com o disposto na Tabela III, anexa a este código. 
 
Do Contribuinte e Responsáveis 
 
          Artigo 205 – Quem utilizar serviços prestados por empresas e profissionais autônomos, 
estabelecidos ou domiciliados no Município, inclusive aqueles cujo imposto é calculado sobre 
bases fixas, deverá exigir, na ocasião do pagamento, a apresentação da nota fiscal, na qual 
conste o número da inscrição do prestador no cadastro municipal. 
          § 1º - Não tendo sido apresentada a nota fiscal ou nela não constando o número da 
inscrição, aquele que utilizou os serviços reterá o montante do imposto devido nos termos 
deste Código, recolhendo até o dia 10 do mês subseqüente. 
          § 2º - Quem efetuar pagamento às empresas ou profissionais a que se referem os itens 
31, 32 e 33 (trinta e um, trinta e dois e trinta e três) da Tabela III, deverá reter o imposto 
devido nos termos deste Código, recolhendo-o até o dia 15 do mês subseqüente, salvo se 
houver emissão da competente nota fiscal de serviços com inscrição no cadastro deste 
Município ou quando comprovado o recolhimento do respectivo imposto aos cofres desta 
Prefeitura. 
          § 3º - Na guia de recolhimento, além da identificação e endereço de quem fez a 
retenção, será indicado o nome e endereço do prestador de serviço, bem como a descrição 
dos fatos geradores e respectivas datas. 
          § 4º - A falta de retenção implicará na responsabilidade daquele que utilizou o serviço, 
pelo pagamento do respectivo tributo, com os acréscimos de que trata este Código e sem 
prejuízo da penalidade cabível. 
 
          Artigo 206 – O contribuinte deve requerer sua inscrição no Cadastro Fiscal de 
Prestadores de Serviço até 30 (trinta) dias, contados da data do início de suas atividades, 
fornecendo à Prefeitura os elementos e informações necessárias para o correto lançamento 
dos tributos, nos formulários oficiais próprios. 
          Parágrafo Único – A cessação da atividade deverá ser comunicada pelo contribuinte no 
prazo de 30(trinta) dias, de sua ocorrência para efeito de baixa, que será concedida após 
verificação, pelo órgão competente da Prefeitura, de sua procedência e quitação dos tributos 
devidos. 
 
          Artigo 207 – Para os efeitos do imposto sobre serviços, entende-se por: 
 

I. Empresa: 
a. – Pessoa Jurídica, Sociedade Comercial, Civil que exercer atividade 

econômica de prestação de serviços; 
b. – firma individual da mesma natureza. 

 
II. Profissional Autônomo: 

a. – o profissional liberal, como tal considerado todo aquele que 
realize trabalho ou ocupação intelectual (científica, técnica ou 
artística), de nível universitário ou a este equiparado, com objetivo 
de lucro ou remuneração; 



b. – a pessoa que, sem vínculo de subordinação, exercer com absoluta 
independência uma profissão, arte, ofício ou função da natureza 
permanente mediante remuneração. 

              Parágrafo Único – O profissional autônomo que utilizar empregados na execução dos 
serviços por ele prestados, equiparar-se-á à empresa, para os efeitos de tributação. 
 
           Artigo 208 – Além do contribuinte definido nesta Lei são pessoalmente responsáveis 
pelo imposto: 
 

I. Os usuários de serviços que não efetuarem o desconto na fonte: 
a. De pagamento efetuado, sob forma de serviços obrigados ao 

pagamento anual do tributo que não apresentarem o 
certificado de inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços; 

b. De pagamento efetuado, sob forma de serviços à firma 
prestadora de serviço que não emitir Nota Fiscal do serviço ou 
não possuir inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços; 

c. Os que sublocarem, cederem ou transferirem a terceiro as 
inscrições de sua propriedade, ou que estão sob sua direção ou 
exploração, desde que destinados à realização de atividades 
que, por si só, configure fato gerador do imposto sobre 
serviços; 

d. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 
transformação ou incorporação de outra ou em outra, é 
responsável pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas 
fundidas, transformadas ou incorporadas, até a data dos atos 
de fusão, transformação ou incorporação; 

e. A pessoa jurídica ou física de direito privado que adquirir de 
outra por qualquer título, estabelecimento profissional de 
prestação de serviços, e continuar a exploração do negócio, sob 
a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome 
individual, é responsável pelo imposto do estabelecimento 
adquirido. 

             Parágrafo Único – O disposto no item IV aplica-se aos casos de extinção de pessoas 
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por 
qualquer sócio remanescente, ou seu espólio sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma 
individual. 
 
             Artigo 209 – As pessoas físicas ou jurídicas, que na condição de prestadores de serviços 
de qualquer natureza, no decorrer do exercício financeiro se tornarem sujeitos á incidência do 
imposto serão lançados a partir do bimestre em que iniciarem as atividades. 
 
Das Isenções 
 
             Artigo 210 – São isentos do imposto: 
 

I. Conferências científicas ou literárias de arte; 
II. Espetáculos culturais e esportivos, quando as rendas líquidas forem para fins 

beneficentes; 
III. As pessoas reconhecidas pobres, e renda anual inferior a 12(doze) salários 

mínimos vigente no país, sem estabelecimento fixo, ou que prestem serviços 
em sua residência, sem empregados e sem qualquer qualificação técnica, e as 
que solicitem inscrição para fins de comprovação junto à previdência social; 



IV. As microempresas, assim consideradas por lei municipal; 
V. Por um período de 5 (cinco) até 20 (vinte) anos a partir do seu 

funcionamento, os hotéis, as Instituições de Ensino de 3º Grau, as Instituições 
Hospitalares e as empresas destinadas a incrementar o turismo no Município, 
sendo este incentivo fiscal regulamentado por Decreto do Executivo 
Municipal. Dentro de 30 (trinta) dias a partir da aprovação desta Lei: 

VI. Os jornais ou periódicos, bem como as estações de rádio-emissoras 
destinadas a caráter geral e de interesse da coletividade. 

VII. A prestação de assistência médica ou odontológica, em ambulatórios 
mantidos por estabelecimentos comerciais ou industriais, sindicatos e 
sociedades civis sem fins lucrativos, desde que se destinem exclusivamente 
ao atendimento de seus empregados e associados, e não sejam explorados 
por terceiros, sob qualquer forma; 

VIII. As casas de caridade, as sociedades de socorros mútuos e os 
estabelecimentos de fins humanitários e assistenciais, sem finalidade 
lucrativa. 

 
Das Infrações e Penalidades 
 

             Artigo 211 – O contribuinte que efetuar o recolhimento do imposto após o prazo 
regulamentar fixado para pagamento, ficará sujeito a: 
 

I. Multa de 20% (vinte por cento) ao mês, até o limite de 15% (quinze por 
cento) do valor do imposto, quando recolhido espontaneamente; 

II. Correção monetária; 
III. Juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano contados por mês ou fração, 

aplicados sobre o valor corrigido monetariamente até a data do 
recolhimento do tributo. 

 
             Artigo 212 – O descumprimento das obrigações principais e acessórias sujeitará o 
infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo da exigência do imposto, corrigido 
monetariamente à data da aplicação. 
 

I. Falta de recolhimento do tributo, multa de 50% (cinqüenta por cento) do 
valor do imposto corrigido monetariamente à data da aplicação; 

II. Falta de emissão de documento fiscal, multa de 100% (cem por cento) do 
valor do imposto; 

III. Emitir documento fiscal consignando importância diversa do valor da 
operação ou com valores diferentes nas respectivas vias, multa de 100% 
(cem por cento); 

IV. Deixar de escriturar documento fiscal, multa de 10(dez) UFM por documento 
não escriturado; 

V. Deixar de reter na fonte ou de recolher o imposto devido como contribuinte 
substituto, multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto. 

VI. Quando não forem emitidos notas e documentos fiscais, ou o forem para 
serviço não sujeito à tributação do Município, multa equivalente a 10% (dez 
por cento) do preço atualizado do serviço; 

VII. Extravio, perda, adulteração, inutilização, permanência fora do 
estabelecimento em local autorizado, ou não exibição de documento fiscal à 
autoridade fiscalizadora, multa equivalente a 30 (trinta) UFM por 
documento; 



VIII. Quando não forem prestadas as informações solicitadas pela administração; 
quando forem descumpridas as normas relativas ao documentário fiscal; ou 
quando não for cumprida qualquer obrigação acessória, desde que não haja 
multa específica, multa equivalente a 30 (trinta) UFM. 

   § 1º - As multas de que trata este artigo poderão ser aplicadas cumulativamente. 
   § 2º - Nos casos de extravio, perda, adulteração ou inutilização de documentos 
fiscais, o contribuinte deverá recompor o conteúdo dos referidos documentos, 
comunicando o fato à administração fiscal, por escrito, e encaminhando-lhe cópia do 
que produzir nesse sentido. Os fatos geradores deverão ser relacionados e os 
tributos devidos ensejará a aplicação de multa de que trata o inciso I deste artigo em 
quíntuplo, observando o mínimo equivalente a 05 (cinco) UFM. 
   § 3º - Em caso de fraude as multas serão aplicadas em décuplo. 
   § 4º - Quando as pessoas beneficiadas por isenções deixem de comunicar as 
alterações que importem na falta de requisitos para sua continuidade, multa 
equivalente ao quíntuplo do valor do tributo corrigido monetariamente. 

 
CAPÍTULO IV 
DAS TAXAS 
 
               Artigo 213 – As taxas de licença têm como fato gerador o exercício regular de Poder 
de Polícia do Município, na outorga de permissão para o exercício de atividade ou para a 
prática de atos dependentes, por sua natureza de prévia autorização pela autoridades 
municipais. 
               § 1º - Considera-se Poder de Polícia a atividade da Administração Pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou 
coletivos e a legislação urbanística a que se submete qualquer pessoa física ou jurídica que 
pretenda veicular publicidade em vias e logradouros públicos, em locais deles visíveis ou de 
acesso ao público, manter aberto estabelecimentos fora dos horários normais de 
funcionamento, exercer qualquer atividade, ou ainda manter em funcionamento o 
estabelecimento previamente licenciado. 
 
               Artigo 214 – São taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia do 
Município: 

I. Taxa de licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento de 
Produção, Comércio, indústria e Prestação de Serviço; 

II. Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante; 
III. Taxa de Licença para Aprovação de Obras e Instalações Particulares; 
IV. Taxa de Licença para Execução de Obras e Instalações Particulares; 
V. Taxa de Licença de Publicidade; 
VI. Taxa de Licença para Ocupação do Solo nas Vias e Logradouros Públicos. 
VII. Taxa de Licença para Abate de Animais. 

 
               Artigo 215 – São taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial de serviço 
público específico e divisível: 

I. Taxa de Limpeza Pública; 
II. Taxa de Iluminação Pública; 
III. Taxa de Serviços de Vistoria Técnica; 
IV. Taxa de Serviços Administrativos; 
V. Taxa de Cemitério; 
VI. Taxa de Apreensão e Guarda de Animais; 



 
SEÇÃO I 
DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTOS 

              Artigo 216 – É fato gerador da taxa a atividade da Administração dirigida a aferir se os 
estabelecimentos de produção, comércio, indústria e de prestação de serviços cumprem as 
condições determinadas pela legislação municipal para a localização e funcionamento. 
 
              Parágrafo Único – As atividades, cujo exercício depende de autorização de 
competência da União ou do Estado, não estão isentas da taxa. 
 
              Artigo 217 – O alvará de Licença e Funcionamento deverá ser conservado, 
permanentemente, em local visível do estabelecimento, juntamente com a guia de pagamento 
da respectiva taxa, que será cobrada de acordo com a Tabela IV anexa a este Código. 
 
             Artigo 218 – A renovação do Alvará de Licença e Funcionamento será anual, sendo a 
taxa recolhida antecipadamente, cabendo ao contribuinte a iniciativa de sua renovação. 
 
             Artigo 219 – Qualquer alteração das informações fornecidas no cadastramento deve ser 
comunicada à Administração Municipal que determinará se o contribuinte deverá requerer 
nova licença para localização e funcionamento. 
 
             Artigo 220 – Quando o estabelecimento estiver funcionando sem a respectiva licença, 
multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da taxa devida, atualizado monetariamente a 
partir da data em que devia ter requerido ou renovado a licença; 
 
SEÇÃO II 
DA TAXA DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 
 
             Artigo 221 – É o fato gerador da taxa o comércio eventual exercido em determinadas 
épocas do ano, especialmente por ocasiões de festejos ou comemorações, em instalações 
removíveis colocadas nas vias ou logradouros públicos, como balcões, barracas, veículos, 
mesas, tabuleiros ou semelhantes e o comércio ambulante, exercido individualmente sem 
estabelecimento, instalação ou localização fixa. 
 
             Artigo 222 – A taxa de licença para o exercício do comércio eventual ou ambulante será 
lançado por período de acordo com a Tabela V determinado sempre a título precário. 
 
             Artigo 223 – A taxa de que trata esta seção será cobrada de acordo com a Tabela V 
anexa a este código e de conformidade com o respectivo regulamento, sendo que seu 
recolhimento não dispensa o contribuinte do pagamento da taxa de ocupação de solo, quando 
for o caso. 
 
             Artigo 224 – O comerciante eventual e ambulante que for encontrado sem portar o seu 
cartão de inscrição e a prova de quitação da taxa, terá apreendido os seus objetos e gêneros 
de seu comércio, até que seja paga a licença devida, acrescidas das penalidades previstas 
neste Código, mais multa de mora contada a partir da data em que devia ter requerido ou 
renovado a licença. 
 
              Artigo 225 – Quando o comerciante eventual e ambulante estiver funcionando sem a 
respectiva licença, multa equivalente ao dobro da taxa devida, atualizada monetariamente a 
partir da data em que devia ter requerido ou renovado a licença. 



 
              Artigo 226 – São isentos do recolhimento da taxa de licença para exercício de comércio 
eventual ou ambulante: 

I. Os cegos e mutilados que exercem comércio ou indústria em escala ínfima; 
II. Os engraxates ambulantes; 
III. Os pequenos vendedores de doces, frutas e outros comestíveis, que exercem 

comércio por conta própria; 
IV. Os autônomos que requererem o alvará apenas para fins de comprovação 

junto à Previdência Social, não sendo, entretanto, renovado anualmente. 
 
DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL 
 
 
              Artigo 227 – É fato gerador da taxa a licença para funcionamento em horário especial 
determinados estabelecimentos de produção, comerciais, industriais e de prestação de 
serviços, exercício da atividade fora do horário normal de abertura e fechamento, exercido 
individualmente com ou sem estabelecimento, instalação ou localização fixa. 
              Parágrafo Único – As atividades, cujo exercício dependem de autorização de 
competência da União, Estado ou órgãos de segurança, não estão isentas da taxa. 
 
              Artigo 228 – A taxa de licença para funcionamento em horário especial poderá ou não 
ser lançada em conjunto com outras taxas de Licença e Funcionamento, deverá ser 
conservada, permanentemente, em local visível do estabelecimento, juntamente com a guia 
de pagamento da respectiva taxa, que será cobrada de acordo coma a Tabela XII anexa a este 
Código. 
 
              Artigo 229 – A taxa de licença para funcionamento em horário especial será lançada 
por período de acordo com a Tabela XII determinada sempre a título precário. 
 
              Artigo 230 – Qualquer alteração das informações fornecidas no cadastramento deve 
ser comunicada à Administração Municipal que determinará se o contribuinte deverá requerer 
nova licença para funcionamento em horário especial.  
 
DA TAXA DE LICENÇA PARA APROVAÇÃO DE OBRAS 
 
              Artigo 231 – É o fato gerador da taxa de licença para aprovação de obras, o pedido de 
licença requerido pelo contribuinte à Administração Municipal para que a mesma examine e 
analise os projetos de construção, reconstrução, reforma ou demolição de qualquer natureza, 
bem como das instalações elétricas e hidráulicas, dos arruamentos, loteamentos ou qualquer 
outra obra a ser executada na zona urbana ou de expansão urbana do Município, e verifique se 
estão sendo respeitadas as determinações da legislação pertinente, e garantir o seu 
cumprimento. 
 
               Artigo 232 – A base de cálculo e alíquotas são as constantes na Tabela VI, anexa a este 
Código. 
 
               Artigo 233 – Contribuinte da taxa é o proprietário do imóvel, do loteamento ou o 
responsável técnico pelo projeto. 
 
               Artigo 234 – A renovação do Alvará de Licença deverá ser requerida toda vez que o 
projeto sofrer alguma alteração, sendo a taxa recolhida antecipadamente, cabendo ao 
contribuinte a iniciativa de sua renovação. 



 
SEÇÃO III 
DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
 
               Artigo 235 – É o fato gerador da taxa de licença para execução de obras, a atividade da 
Administração em resguardo da legislação urbanística e garantindo o seu cumprimento, 
verificar se os projetos de construção, reconstrução, reforma ou demolição de qualquer 
natureza, bem como das instalações elétricas e hidráulicas, dos arruamentos, loteamentos ou 
qualquer outra obra a ser executada na zona urbana ou de expansão urbana do Município, 
estão de acordo com as normas e legislação municipal pertinente. 
 
              Artigo 236 – A renovação do Alvará de Licença deverá ser anual, sendo a taxa recolhida 
antecipadamente, cabendo ao contribuinte a iniciativa de sua renovação. 
  
              Artigo 237 – A base de cálculo e alíquotas são as constantes na Tabela VII, anexa a este 
Código 
 
              Artigo 238 – Contribuinte da taxa é o proprietário do imóvel, do loteamento ou o 
responsável técnico pelo projeto. 
 
SEÇÃO IV 
DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE 
 
              Artigo 239 – É o fato gerador da taxa de licença para publicidade, a atividade da 
Administração em seu regular exercício de poder de polícia, dirigida a aferir se as pessoas que 
exploram ou se utilizam de meios de propaganda ou publicidade nas vias e logradouros 
públicos do Município, bem como os lugares de acesso ao público ou visíveis da via pública, 
cumprem as disposições da legislação municipal pertinente. 
 
              Artigo 240 – São considerados meios de publicidade e propaganda para efeito de 
incidência desta taxa, os discriminados na Tabela XI anexa a este Código. 
              Parágrafo Único – Não incide a taxa de publicidade sobre denominação do 
estabelecimento aposta na fachada principal, desde que não ultrapasse 2m² (dois metros 
quadrados). 
 
              Artigo 241 – Sujeito passivo da obrigação tributária referente ao pagamento desta 
taxa, são todas as pessoas físicas ou jurídicas, as quais direta ou indiretamente utilizam a 
publicidade e propaganda, com ou sem autorização expressa. 
 
              Artigo 242 – A base de cálculo e as alíquotas serão cobradas segundo o período fixado 
para a publicidade, de conformidade com a Tabela XI anexa a este Código. 
              § 1º - A publicidade de eventos que tiver caráter beneficente tais como festas para 
angariar fundos para formaturas e outros, terão desconto de 50% (cinqüenta por cento). 
              § 2º - A licença será concedida para os locais apropriados e determinados pela 
repartição municipal competente, a transferência de anúncios para local diverso do licenciado, 
ficará sob pena de serem considerados como novos e consequentemente gerar a exigibilidade 
de nova taxa, e penalidades conforme a legislação municipal pertinente. 
              § 3º - A taxa será paga adiantadamente, por ocasião da outorga da licença. 
              § 4º - As licenças anuais serão válidas para o exercício em que forem concedidas, 
desprezados os meses já recolhidos, sendo sua validade constante da guia de pagamento do 
tributo. 
 



              Artigo 243 – São isentos do recolhimento da Taxa de Publicidade: 
I. Os cartazes ou letreiros destinados a fins beneficentes, culturais ou de 

interesse de programações públicas federal, estadual ou municipal; 
II. As tabuletas indicativas de sítios, chácaras, granjas ou fazendas, bem como 

as de rumo ou direção de estradas, colocadas em zona rural; 
III. Os dísticos ou denominações de estabelecimentos comerciais ou industriais 

apostos nas paredes e vitrinas internas; 
IV. Os eventos, cuja renda seja comprovadamente destinada a entidades 

assistenciais.  
 
SEÇÃO V 
DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS VIAS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS 

 
               Artigo 244 – É fato gerador da taxa a instalação provisória de balcão, barraca, mesa, 
tabuleiro, quiosque, aparelho, veículo utilizado para comércio e qualquer outro móvel ou 
utensílio, depósito de materiais para fins comerciais ou de prestação de serviços e 
estacionamento privativo de veículos, em locais permitidos pela legislação municipal. 
 
               Artigo 245 – Sem prejuízo dos atributos e multas devidos, a Prefeitura apreenderá e 
removerá qualquer mercadoria deixados em locais não permitidos ou colocados em vias e 
logradouros públicos, sem o pagamento da taxa de que trata esta Seção. 
               Artigo 246 – A taxa é lançada em nome do sujeito passivo e arrecadada 
antecipadamente no ato da outorga da permissão, de conformidade com a Tabela IX anexa a 
este Código. 
 
SEÇÃO VI 
DA TAXA DE LICENÇA PARA ABATE DE ANIMAIS 
 
               Artigo 247 – É fato gerador da taxa de licença de abate de animais a atividade da 
Administração dirigida a aferir se os estabelecimentos que processam o abate de animais 
cumprem as normas de higiene e segurança determinadas pelas leis municipais, estaduais e 
federais específicas. 
 
               Artigo 248 – Contribuinte da taxa é o estabelecimento produtor, distribuidor e 
revendedor onde se processe o abate de animais para consumo humano. 
 
               Artigo 249 – A base de cálculo e as alíquotas são as constantes na Tabela X, anexa a 
este Código. 
 
SEÇÃO VII 
DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 
 
               Artigo 250 – Constitui fato gerador da Taxa de Limpeza Pública a utilização, efetiva ou 
potencial, dos seguintes serviços, em vias e logradouros: 

I. Coleta de lixo domiciliar; 
II. Varrição, lavagem e capinação; 
III. Desentupimento de bueiros e bocas-de-lobo, galerias de águas pluviais e 

córregos; 
IV. Desinfecção de locais insalubres. 

 



               Artigo 251 – Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor a qualquer título de imóvel territorial, residencial, comercial, industrial ou 
hospitalar, situado em via ou logradouro que seja atendido, pelo menos, pelo serviço de coleta 
de lixo domiciliar. 
 
               Artigo 252 – Para efeitos da incidência desta taxa, considera-se “fixo” o conjunto 
heterogêneo de materiais sólidos residuais, provenientes das atividades humanas. 
 
               Artigo 253 – Cabe à Prefeitura Municipal, mediante o pagamento da taxa de Limpeza 
Pública, a remoção de quaisquer resíduos sólidos, desde que devidamente acondicionados em 
recipientes de até 100 (cem) litros. 
 
              Artigo 254 – Compete, ainda, à Prefeitura Municipal: 

I. A conservação da limpeza pública executada na área urbana do Município; 
II. A raspagem e a remoção da terra, areia e material carregado pela águas 

pluviais para as vias e logradouros públicos pavimentados; 
III. A capinação das calçadas e sarjetas e a remoção do produto resultante; 
IV. A limpeza das áreas públicas em aberto; 
V. A limpeza, a desobstrução de bocas-de-lobo e bueiros; 
VI. A destinação final dos resíduos para aterros sanitários ou similares; 
VII. A desinfecção de locais insalubres. 

 
              Artigo 255 – A base de cálculo e as alíquotas da Taxa de Limpeza Pública atenderão aos 
critérios da Tabela VIII anexa ao código. 
 
              Artigo 256 – A Taxa de Limpeza Pública poderá ser lançada e arrecadada juntamente 
com o Imposto Predial e Territorial Urbano, ou separadamente, aplicando-se: 

I. Se em conjunto, as normas relativas ao lançamento daquele tributo; 
II. Separados os lançamentos, as normas previstas em regulamento a ser 

baixado pelo Executivo. 
 
              Artigo 257 – A Prefeitura Municipal poderá, mediante o pagamento do preço do 
serviço público, a ser fixado em cada caso pela Administração, através do órgão competente, 
proceder à remoção especial dos seguintes resíduos e materiais: 

I. Animais mortos, de pequeno, médio e grande porte; 
II. Móveis, utensílios, sobras de mudanças e outros similares, cujo volume 

exceda o limite de cem 100 (cem) litros; 
III. Restos de limpeza e produção que exceda o volume de 100 (cem) litros; 
IV. Resíduos originários de estabelecimentos comerciais, industriais e de 

prestação de serviços, de volume superior a 02 (dois) litros por metro 
quadrado de área construída; 

V. Entulho, terra e sobra de materiais de construção superior a 100 (cem) litros; 
VI. Resíduos originários de mercados e feiras. 

 
               Artigo 258 – Caso a Prefeitura Municipal de Nova Timboteua esteja impossibilitada de 
realizar a remoção prevista no artigo anterior, indicará, nesse caso, por escrito, o local do 
destino do material, cabendo aos munícipes interessados, todas as providências necessárias 
para a sua retirada. 
               Parágrafo Único – O disposto neste artigo aplica-se, também, aos materiais abaixo 
discriminados: 

a. Resíduos líquidos de qualquer natureza; 



b. Lotes de mercadorias, medicamentos, gêneros alimentícios e outros, 
condenados pela autoridade competente; 

c. Resíduos e materiais radioativos; 
d. Resíduos e materiais não sépticos de clínicas, casas de saúde e 

congêneres. 
 
               Artigo 259 – A Prefeitura Municipal de Nova Timboteua poderá delegar por concessão 
o serviço de limpeza pública a terceiros, empresas privadas ou sociedades de economia mista, 
mediante concorrência pública, nos termos de lei específica, delegando, inclusive, poderes 
para exploração e industrialização do lixo. 
 
Das Isenções 
 
              Artigo 260 – É isento do pagamento da Taxa de Limpeza Pública, sob a condição de que 
cumpram as exigências da Legislação Tributária do Município, o prédio ou terreno: 

I. Cedido, em sua totalidade, para uso da União, dos Estados, dos Municípios 
ou de suas autarquias; 

II. Pertencente a sociedade ou instituições sem fins lucrativos, que se destinam 
a congregar classes patronais ou trabalhadoras, educacionais e religiosas 
com o fito de realizar a união dos associados, sua representação e defesa, e 
elevação do seu nível cultural ou físico, espiritual e assistência médico-
hospitalar ou a recreação social; 

III. O imóvel residencial pertencente e utilizado para uso próprio, de cegos, 
inválidos, idosos, viúvas e aposentados, cujo rendimento financeiro não 
ultrapasse (24) salários mínimos anuais; 

IV. Os proprietários de pequenos recursos que não possuam outro imóvel, nos 
termos e no limite do valor que a lei fixar. 

V. Os imóveis tombados, isoladamente, pelos órgãos competentes, podendo 
ser suspenso o benefício sempre que, comprovadamente, for caracterizado 
no imóvel dano por opção ou omissão, devendo ser os prédios recuperados e 
conservados por seus proprietários ou possuidores. 

VI. Os Templos de qualquer culto; 
VII. Os imóveis cedidos gratuitamente, em sua totalidade, para uso das entidades 

imunes pela Constituição Federal, quando em regime de Comodato 
competente, dentro da vigência do mesmo, e mediante verificação “in loco” 
pela Administração Pública Municipal; 

VIII. O imóvel residencial, pertencente e utilizado para uso próprio, de ex-
integrante da Força Expedicionária Brasileira – FEB, ou sua viúva, desde que 
apresente um dos seguintes documentos: 

I. Diploma de “Medalha de Campanha”; 
II. Diploma de “Medalha da Cruz de Combate”; 
III. Atestado firmado pelo Presidente da Associação 

Nacional da FEB, Seção regional do Pará. 
 
SEÇÃO VIII 
DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
              Artigo 261 – A taxa de Iluminação Pública de vias ou logradouros, destina-se a atender 
às despesas de consumo de energia elétrica, operação, manutenção e melhoramento do 
serviço de iluminação pública prestado pela Prefeitura Municipal e que incidirá sobre cada 
imóvel beneficiado. 



              § 1º - Serão considerados como unidades autônomas, para efeito de cobrança de taxa, 
os apartamentos, salas comerciais ou não, lojas, sobrelojas, boxes e demais unidades em que o 
imóvel for dividido. 
              § 2º - São passíveis de incidência de taxa de iluminação pública todos os imóveis 
existentes dentro do perímetro urbano, bem como aqueles situados dentro das sedes dos 
Distritos beneficiados pela iluminação pública, exceto os que forem isentos por lei. 
 
                Artigo 262 – Entende-se por iluminação pública aquela que esteja diretamente ligada 
à rede de distribuição de energia elétrica da REDECELPA S/A, e sirva exclusivamente a via 
pública ou qualquer logradouro público de livre acesso permanente. 
 
                Artigo 263 – A Taxa de Iluminação Pública será cobrada em duodécimos de KWH, 
sempre baseada em percentuais de tarifa de iluminação pública vigente, mediante convênio 
com a REDECELPA S/A, nos termos de lei. 
 
                Artigo 264 – São isentos do recolhimento da taxa de iluminação pública os 
contribuintes que tiverem consumo inferior ou igual a 60 KWH. 
 
SEÇÃO IX 
DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 
 
                Artigo 265 – Constitui fato gerador da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 
Públicos, a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de conservação do calçamento e dos 
leitos pavimentados, das ruas, praças e logradouros públicos na zona urbana do Município. 
 
                Artigo 266 – Contribuinte da Taxa de conservação de Vias e Logradouros Públicos é o 
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel, construído ou 
não, situado em logradouro beneficiado pelos serviços referidos no artigo anterior. 
 
                Artigo 267 – A taxa não incide quanto a trechos, pavimentados ou não, situados na 
área rural. 
 
                Artigo 268 – A Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos poderá ser 
lançada juntamente com o IPTU, ou separadamente, aplicando-se: 

I. Se em conjunto, as normas relativas ao lançamento daquele tributo; 
II. Separados os lançamentos, as normas previstas em regulamento do 

Executivo. 
 
SEÇÃO X 
DA TAXA DE VISTORIA TÉCNICA 
 
                Artigo 269 – A taxa de vistoria técnica tem como fato gerador a execução do serviço 
de vistoria técnica “in loco” para análise, avaliação, orientação, ratificação ou qualquer outra 
atividade desenvolvida por técnicos, efetuada pela Administração Municipal. 
 
                Artigo 270 – Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor do imóvel situado no município, no qual se tenha sido executado o serviço. 
 
                Artigo 271 – A base de cálculo e as alíquotas da taxa são as que constam da Tabela 
XIII, anexa a este código. 
 



                Artigo 272 – A taxa será lançada para pagamento antecipadamente à execução do 
serviço. 
 
DA TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO 
 
                Artigo 273 – A taxa de Serviços Administrativos tem como fato gerador a execução de 
serviços administrativos de pesquisa e desenvolvimento de qualquer outra atividade para 
fornecimento e emissão de guias, certidões, pareceres, atestados ou qualquer outro 
documento fornecido pela Administração Municipal. 
 
                Artigo 274 – Contribuinte da taxa é pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 
privado, proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor do imóvel situado no município, e 
outros que mesmo não situado no município venham solicitar a execução destes serviços. 
 
                Artigo 275 – A base de cálculo e as alíquotas da taxa são as que constam da Tabela 
XIV, anexa a este código. 
 
                Artigo 276 – A taxa será lançada para pagamento antecipado à execução do serviço. 
 
DA TAXA DE CEMITÉRIO 
 
                Artigo 277 – A taxa de cemitério tem como fato gerador a execução de serviços 
fúnebres efetuada pela Administração Municipal, quando compulsoriamente prestados ao 
contribuinte. 
 
                Artigo 278 – Contribuinte da taxa é o requerente da execução do serviço pela 
Administração Municipal. 
 
                Artigo 279 – A base de cálculo e as alíquotas da taxa são as que constam da Tabela 
XV, anexa a este código. 
 
                Artigo 280 – A taxa será lançada para pagamento antecipado a execução do serviço. 
 
DA TAXA  DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS 
 
               Artigo 281 – É fato gerador da taxa a atividade da Administração dirigida a 
salvaguardar a higiene e segurança nos logradouros públicos, e guarda dos bens prestados 
compulsoriamente ao contribuinte. 
 
               Artigo 282 – Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor do bem, domiciliado ou não no município, do qual se tenha sido executado o 
serviço. 
 
               Artigo 283 – A base de cálculo e as alíquotas da taxa são as que constam da Tabela 
XVI, anexa a este Código. 
 
               Artigo 284 – A taxa será lançada para pagamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
ou como se dispuser em decreto. 
 
CAPÍTULO V 
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 



               Artigo 285 – O fato gerador da Contribuição de Melhoria é a conclusão de obra 
prática, dentre outras as de pavimentação de vias e logradouros públicos, realizada pelo 
Município através de órgãos da administração direta ou indireta, em áreas urbanas ou rurais. 
 
               Artigo 286 – Consideram-se obras de pavimentação, para efeito de incidência da 
Contribuição de Melhoria, as de: 

I. Colocação de guias e sarjetas, em conjunto com qualquer das demais obras 
preparatórias a seguir mencionadas: 

a) Estudos topográficos; 
b) Terraplanagem superficial; 
c) Consolidação, reaproveitamento e substituição de pavimento; 
d) Execução de pequenas obras-de-arte; 
e) Escoamento de águas pluviais. 

II. Calçamento da parte carroçável de via ou logradouro público, qualquer que 
seja o material usado; 

III. Substituição e reconstrução de pavimento. 
 
              Artigo 287 – Sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do 
domínio útil ou o possuidor a qualquer título de bem imóvel beneficiado pela obra pública. 
 
              Artigo 288 – A Contribuição de Melhoria relativa ao ressarcimento de obras realizadas 
em áreas rurais será regulamentada por Decreto do Executivo. 
 
              Artigo 289 – Para efeito de cálculo da Contribuição de Melhoria, o valor a ser 
ressarcido será rateado entre os imóveis sobre os quais deverá incidir, na proporção da 
medida linear da testada. 
 
              Artigo 290 – Aprovado o plano da obra pela autoridade competente, publicar-se-á 
edital, na forma prevista em regulamento, contendo os seguintes elementos: 

I. Descrição e finalidade da obra; 
II. Memorial descritivo do projeto; 
III. Orçamento do custo da obra, incluindo a previsão de reajustes concedidos na 

forma da legislação municipal vigente; 
IV. Determinação da parcela do custo da obra a ser considerada no cálculo do 

tributo; 
V. Delimitação da área abrangida, relação dos imóveis nela compreendidos e 

respectivas testadas, as quais serão utilizadas para cálculo do tributo. 
 
                Parágrafo Único – No custo final da obra serão computados as despesas globais 
realizadas, incluindo as de estudos, projetos, fiscalizações, desapropriações, indenizações, 
execução, reajustes e demais investimentos imprescindíveis à obra pública. 
 
              Artigo 291 – Comprovado o legítimo interesse, poderão ser impugnados quaisquer 
elementos do edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua publicação. 
                Parágrafo Único – A impugnação não obsta o início ou o prosseguimento da obra ou a 
prática dos atos necessários à arrecadação do tributo e sua decisão somente terá efeito para o 
impugnante. 
 
              Artigo 292 – A Contribuição de Melhoria será lançada em nome do sujeito passivo, com 
base nos dados constantes no Cadastro Imobiliário. 
 



              Artigo 293 – O sujeito passivo será notificado do lançamento da Contribuição de 
Melhoria pela entrega do aviso no local do imóvel. 
              § 1º - No caso de terreno, a notificação far-se-á pela entrega do aviso no local para 
esse fim indicado pelo sujeito passivo, para efeito de lançamento de IPTU. 
              § 2º - Comprovada a impossibilidade, após 02 (duas) tentativas de entrega do aviso na 
forma prevista no “caput” deste artigo e § 1º, a notificação do lançamento far-se-á por edital, 
observadas as disposições regulamentares. 
 
              Artigo 294 – A Contribuição de Melhoria poderá ser arrecadada em parcelas mensais 
ou anuais, na forma e condições do Regulamento. 
              § 1º - Nenhuma parcela anual poderá ser inferior a 01 (uma) UFM nem superior a 2% 
(dois por cento) do valor venal do imóvel. 
              § 2º - O número de prestações anuais, sua proporcionalidade, bem como o número de 
prestações mensais, serão previstos em regulamento. 
              § 3º - A primeira prestação de cada parcela anual terá seu vencimento fixado para 
trinta dias após a notificação. 
 
               Artigo 295 – Será facultado ao sujeito passivo o pagamento antecipado da 
Contribuição de Melhoria com o desconto de 30% (trinta por cento), quando o seu pagamento 
total for efetuado até o vencimento da primeira prestação da primeira parcela anual. 
 
               Artigo 296 – O não pagamento da Contribuição de Melhoria nos prazos 
regulamentares, implicará a cobrança de: 

I. Multa moratória nos termos da legislação tributária vigente; 
II. Juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do 

mês imediato ao do vencimento, contando como completo qualquer fração 
do mês. 

               Parágrafo Único – Inscrita ou ajuizada a dívida, serão devidos custas e honorários 
advocatícios. 
 
               Artigo 297 – Não será admitido o pagamento de qualquer prestação sem que as 
anteriores estejam quitadas. 
               Parágrafo Único – O não pagamento de 08 (oito) prestações consecutivas, acarretará o 
vencimento antecipado do débito lançado, que será considerado vencido a data da primeira 
prestação não paga, a partir da qual serão computados os acréscimos previstos no artigo 
anterior. 
 
               Artigo 298 – Das certidões referentes à situação fiscal de qualquer imóvel, constarão, 
sempre, os débitos relativos à Contribuição de Melhoria. 
 
TÍTULO IX 
DOS ACRÉSCIMOS DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
 
               Artigo 299 – Terminado o prazo fixado para pagamento dos tributos que não 
possuírem penalidades específicas, incidirão os seguintes acréscimos sobre o tributo devido: 

a. Correção monetária; 
b. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculado 

sobre o valor do tributo corrigido monetariamente; 
c. Multa de mora 10% (dez por cento) calculado sobre o tributo corrigido 

monetariamente. 



               Artigo 300 – A aplicação da penalidade de qualquer natureza, de caráter civil, criminal 
ou administrativo e o seu cumprimento, em caso algum dispensam o pagamento do tributo 
devido, das multas, da correção monetária e dos juros de mora. 
 
               Artigo 301 – Não serão aplicadas penalidades quando os infratores tiverem agido 
conforme orientação ou interpretação fiscal expressas da administração, mesmo que, 
posteriormente, venham a ser modificadas. 
 
               Artigo 302 – As infrações serão apuradas mediante representação, notificação 
preliminar ou auto de infração, nos termos da Lei. 
               § 1º - Dar-se-á por comprovada a fraude fiscal quando o contribuinte não dispuser de 
elementos convincentes em razão dos quais se possa admitir involuntária a omissão. 
               § 2º - Em qualquer caso, considerar-se-á como fraude a reincidência na omissão de 
que trata este artigo. 
 
               Artigo 303 – Sem prejuízo das disposições relativas às infrações e penas constantes de 
outras leis e códigos municipais as infrações a este Código serão punidas com as seguintes 
penas: 

I. Multa; 
II. Proibição de transacionar com as repartições municipais; 
III. Sujeição a regime especial de fiscalização; 
IV. Suspensão ou cancelamento de isenção de tributo; 
V. Cancelamento do Alvará de licença; 

 
               Artigo 304 – Apurada a responsabilidade de diversas pessoas não vinculadas por co-
autoria ou cumplicidade impor-se-á a cada uma delas a pena relativa à infração que houver 
cometido. 
 
               Artigo 305 – A aplicação de multa não prejudicará a ação criminal que, no caso, 
couber. 
 
TÍTULO XI 
DAS IMUNIDADES E ISENÇÕES 
 
               Artigo 306 – Gozam de Imunidade Constitucional, decorrente das Limitações do Poder 
de Tributar, as pessoas físicas ou jurídicas que se incluam entre aquelas determinadas no 
artigo 150, inciso VI, alíneas “a” a “d” da Constituição Federal de 1988. 
               Parágrafo Único – A Imunidade Constitucional apenas atinge aos impostos, não 
abrangendo as taxas e as contribuições que contarão apenas com as isenções previstas neste 
Código e em leis subseqüentes. 
 
               Artigo 307 – As isenções serão procedidas, mediante requerimento encaminhado ao 
Prefeito, instruído com os documentos comprobatórios para cada caso. 
               Parágrafo Único – As entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos, 
somente serão consideradas imunes, se observadas rigorosamente os requisitos do artigo 14 
da Lei nº 5172, de 25 de outubro de 1966, do Código Tributário Nacional. 
 
              Artigo 308 – Qualquer isenção que não esteja prevista nesta Lei, bem como qualquer 
incentivo fiscal visando a implantação ou a expansão de atividades industriais, agropecuárias 
ou comerciais no território do Município, dependerão de lei aprovada por 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara Municipal, observadas razões de ordem pública ou de interesse social ou, 
ainda, de interesse do Município, não podendo ter caráter pessoal, nem individual. 



              Parágrafo Único – A lei que conceder isenção especificará as condições exigidas, o 
prazo de sua duração e os tributos aos quais se aplica. 
 
              Artigo 309 – Desaparecendo as condições que a motivaram, bem como verificada a 
qualquer tempo a inobservância dos requisitos exigidos para a sua concessão, será a isenção 
obrigatoriamente cancelada. 
              Parágrafo Único – As pessoas que se beneficiaram indevidamente de isenções, estarão 
sujeitas a penalidade prevista em Lei. 
 
TÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 
             Artigo 310 – Quando o lançamento do tributo se atrasar ou restar impossibilitado em 
razão de omissões ou por infrações praticadas pelo sujeito passivo, o valor monetário da 
respectiva base de cálculo será atualizado. 
 
             Artigo 311 – O executivo, no interesse da arrecadação e fiscalização dos tributos, por 
decreto, estabelecerá: 

I. O documento fiscal; 
II. A forma, os prazos e condições para a escrituração de 

livros, formulários, documentos de arrecadação, 
declarações e outros elementos integrantes do documento 
fiscal, bem como para emissão, impressão e controle de 
notas fiscais e faturas. 

 
            Artigo 312 – As taxas lançadas e cobradas juntamente com o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU, gozarão dos mesmos descontos concedidos ao 
imposto, quando do pagamento for total e uma só parcela. (REVOGADO) pela Lei 
Complementar nº. 20 de 10/12/96.) 
 
            Artigo 313 – Fica facultado ao Executivo, por razões de economia processual, a não 
ajuizar a cobrança de débitos fiscais que somados em relação a um mesmo devedor e 
corrigidos monetariamente, não ultrapassem o valor de 05 (cinco) UFM. 
            Parágrafo Único – Para débitos fiscais já ajuizados, observadas as condições deste 
artigo, poderá o executivo não dar andamento na execução ou dela desistir. 
 
            Artigo 314 – No lançamento de cada tributo poderão ser eliminadas as frações de valor 
não significante, arredondando-se a importância do valor lançado ou de cada parcela, tudo 
como se dispuser em decreto. 
            Parágrafo Único – As disposições deste artigo poderão ser aplicadas também, aos 
cálculos dos acréscimos legais, às multas, e aos parcelamentos fiscais. 
 
            Artigo 315 – Os serviços prestados pelo Município que não importarem em cobrança de 
taxas, serão remunerados por preço público, expedidas tabelas por Ato do Executivo. 
 
            Artigo 316 – Será cobrado conjuntamente com a taxa de licença e Funcionamento, a 
TAXA DE VISTORIA SANITÁRIA. 
            Parágrafo Único – O valor da TAXA DE VISTORIA SANITÁRIA a ser cobrado, será 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Taxa de Licença e Funcionamento. 
 
           Artigo 317 – Fica criado no Município de Nova Timboteua, a Nota Avulsa de Serviços. 



           Parágrafo 1º – O documento fiscal mencionado acima tem como objetivo documentar os 
serviços executados no Município por prestadores de serviços que não possuem Nota Fiscal de 
Serviços. 
           Parágrafo 2º - A Nota Fiscal Avulsa terá remuneração cronológica por bloco e será em 04 
vias de cores diferentes. 
           Parágrafo 3º - O controle de Nota Fiscal Avulsa será feita pela Secretaria de 
Administração do Município. 
 
           Artigo 318 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA, Estado do Pará, 21 de Dezembro 
de 2001. 
  
 
 
 
 
               
      
    

  
    
 
 
 
  

 
 
      
 
               
 
                
 
 
 
              
           

   
 
 

   
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 
 
TABELA I 
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 
 
 
      BASE DE CÁLCULO VALOR VENAL DO IMÓVEL                                     ALÍQUOTAS 



Imóveis de até 100 m                                                                                              0,5% 
Imóveis de até 250 m                                                                                              0,8% 
Imóvel acima de 250 m                                                                                           1,0% 
Terrenos sem edificação                                                                                         1,0% 
Terrenos com edificação                                                                                         0,8% 
Conjunto Habitacional                                                                                             0,5% 

 
                           TERRENOS CULTIVADOS 
 
I – Até 50% cultivado                                                                                 25% DE REDUÇÃO 
II – Acima de 50% cultivado                                                                      50% DE REDUÇÃO 
 
                           TERRENOS COM ÁREAS VERDES 
 
                                   ATÉ 100% PRESERVADA                                          20% DE REDUÇÃO 
                                   ATÉ   80% PRESERVADA                                          15% DE REDUÇÃO 
                                   ATÉ   60% PRESERVADA                                          10% DE REDUÇÃO 
                                   ATÉ   40% PRESERVADA                                            5% DE REDUÇÃO 
 
                           ARBORIZAÇÃO NO LOGRADOURO 
 
                        ACIMA DE 10 ÁRVORES CULTIVADAS                              20% DE REDUÇÃO 
                        DE 06 ATÉ 09 ÁRVORES CULTIVADAS                              15% DE REDUÇÃO 
                        DE 01 ATÉ 05 ÁRVORES CULTIVADAS                              10% DE REDUÇÃO 
Obs: A Redação é com base no valor venal, aplicando-se a alíquota da tabela acima. 

 
                                                                     TABELA II 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 
 

 
                                         BASE DE CÁLCULO                                                    ALÍQUOTA 

Nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação e parcela financiada – 
sobre o valor                                                                                       0,5% 

Nas demais transmissões                                                                                        2,0% 

 
 
TABELA III 
LISTA DE SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
– ISS 

                                                                                                           ALÍQUOTAS SOBRE O  
                                A T I V I D A D E S                                                      PREÇO DO SERVIÇO 

1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, 
radioterapia, ultra-sonografia, radiologia,tomografia    e 
congêneres                                                                                                    5,0% 

2. Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análises   , 
ambulatórios, pronto-socorros, manicômios, casas de    - 
saúde, de repouso e de recuperação e congêneres                               5,0% 

3. Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres                   5,0% 
4. Enfermeiros, obstetras, estéticos, ortópticos, fonoaudiólo- 

gos, protéticos (prótese dentária)                                                              5,0% 



5. Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e    
3 desta Lista, prestados através de medicina de grupo, con- 

              vênios, inclusive com empresas para assistência a emprega- 
              dos                                                                                                                   5,0% 

6. Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja in – 
cluída no item 5 desta Lista e que se cumpram através de ser 
viços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou 
apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do 
plano.                                                                                                               5,0% 

7. Médicos veterinários                                                                                    5,0% 
8. Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres                     5,0% 
9. Guarda, tratamento, adestramento, embelezamento, aloja   - 

mento e congêneres, relativo e animais.                                                  5,0%  
10. Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento de 

pele, depilação e congêneres.                                                                     5,0% 
11. Banhos, duchas, sauna, massagens, ginástica e congêneres.                5,0% 
12. Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo.                                     5,0% 
13. Limpeza e drenagem de portos, rios e canais.                                          5,0% 
14. Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias  

públicas, parques e jardins.                                                                          5,0% 
15. Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres.   5,0% 
16. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de  

agentes físicos e biológicos.                                                                         5,0% 
17. Incineração de resíduos quaisquer.                                                            5,0% 
18. Limpeza de chaminés.                                                                                   5,0% 
19. Saneamento ambiental.                                                                                5,0% 
20. Assistência Técnica.                                                                                        5,0% 
21. Assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em 

outros itens desta Lista, organização, programação, planejamento,  
       assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira 
       ou administrativa. 
22. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, 

financeira ou administrativa. 
23. Análise de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e pro -    

cessamento de dados de qualquer natureza.                                           5,0% 
24. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e 

congêneres.                                                                                                    5,0% 
25. Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.                            5,0% 
26. Traduções e interpretações.                                                                        5,0% 
27. Avaliação de bens.                                                                                         5,0% 
28. Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral            e 

congêneres.                                                                                                     5,0% 
29. Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza.              5,0% 
30. Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topo- 

grafia.                                                                                                                5,0% 
31. Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de   ‘ 

construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e 
respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares      ou 
complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 
pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços   , 
que fica sujeita ao ICMS).                                                                              5,0% 

32. Demolição                                                                                                        5,0% 



33. Reparação, conservação e reformas de edifícios, estradas, pontes   , 
portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produ- 
zidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação de servi- 
cós, que fica sujeito ao ICMS).                                                                      5,0% 

34. Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros 
serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural.      5,0% 

35. Florestamento e reflorestamento.                                                               1,0% 
36. Escoamento e contenção de encostas e serviços congêneres.               5,0% 
37. Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mer- 

cadorias, que fica sujeito ao ICMS).                                                              5,0% 
38. Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes       e 

divisórias.                                                                                                           5,0% 
39. Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qual- 

quer grau ou natureza.                                                                                    5,0% 
40. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições      , 

congressos e congêneres.                                                                               5,0% 
41. Organização de festas e recepções “buffet” (exceto o fornecimento  

de alimentação e bebidas, que fica sujeita ao ICMS).                                5,0% 
42.  Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio              5,0% 
43. Administração de fundos mútuos (exceto a realização por instituições                                                   

autorizadas a funcionar pelo Banco Central).                                              5,0% 
44. Agenciamento, corretagem, ou intermediação de câmbio, de seguros  

e de planos de previdência privada.                                                               5,0% 
45. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (ex- 

ceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pe 
 lo Banco Central).                                                                                              5,0% 

46. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da proprieda- 
de industrial, artística ou literária.                                                                  5,0% 

47. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia 
(franchise) e de faturação (factoring) excetuam-se os serviços presta- 
 dos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.            5,0% 

48. Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de 
turismo, passeios, excursões, guias de turismo, e congêneres.                 5,0% 

49. Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imó- 
veis não abrangidos nos itens 44, 45, 46 e 47.                                              5,0% 

50. Despachantes.                                                                                                     5,0% 
51. Agentes de propriedade industrial.                                                                 5,0% 
52. Agentes de propriedade artística ou literária.                                               5,0% 
53.  Leilão.                                                                                                                   5,0% 
54. Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeção e 

avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros: prevenção 
e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o pró    - 
prio segurado ou companhia de seguro.                                                         5,0% 

55. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de   ‘ 
bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições fi    - 
nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central.                                5,0% 

56. Guarda e estabelecimento de veículos e automotores terrestres.             5,0% 
57. Vigilância ou segurança de pessoas e bens.                                                    5,0% 
58. Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do 

Território do Município.                                                                                      5,0% 
59. Diversões públicas:                                                                                               5,0% 
a) Cinemas, “táxi-dancings” e congêneres; 



b) Bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 
c) Exposições com cobrança de ingresso; 
d) Bailes “Shows”, festivais, recitais, e congêneres, inclusive espetáculos 

que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para  
tanto, pelo rádio ou pela televisão; 

e) Jogos eletrônicos; 
f) Competições esportivas ou destreza física ou intelectual, com ou sem a 

participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão 
pelo rádio ou pela televisão; 

g) Execução de música individualmente ou por conjunto. 
 
60. Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de  

Apostas, sorteios ou prêmios.                                                                           5,0% 
61. Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, 

para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radio  - 
fônicas ou de televisão).                                                                                     5,0% 

62. Gravação e distribuição de filmes e “vídeo tapes”.                                       5,0% 
63. Fonografia ou gravações de sons e ruídos, inclusive trucagem, dubla    - 

gem e mixagem sonora.                                                                                      5,0% 
64. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, re – 

produção e trucagem.                                                                                          5,0% 
65. Produção, para terceiros, mediante ou sem encomendas prévia, de es – 

petáculo entrevista e congêneres.                                                                     5,0% 
66. Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário  ‘ 

final do serviço.                                                                                                     5,0% 
67. Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos         e 

equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes que fica sujei- 
to ao ICMS).                                                                                                           5,0% 

68. Conserto, restauração, manutenção, conservação de máquinas, veícu- 
los, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimen- 
to de peças e partes que fica sujeito ao ICMS).                                               5,0% 

69. Recondicionamento de motores (o valor de peças fornecidas pelo pres- 
tador de serviço fica sujeito ao ICMS).                                                              5,0% 

70. Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final.                  5,0%  
71. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lava- 

gem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte  , 
polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados a   in- 
dustrialização ou comercialização.                                                                     5,0% 

72. Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para o usuário 
final do objeto lustrado.                                                                                       5,0% 

73. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos presta- 
dos ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele for- 
necido.                                                                                                                      5,0%  

74. Montagem industrial prestado ao usuário final do serviço, exclusivamen- 
te com o material por ele fornecido.                                                                   5,0% 

75. Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros  
papéis, plantas ou desenhos.                                                                                5,0% 

76. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, fitografia   e 
fotolitografia                                                                                                            5,0% 

77. Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de li- 
vros, revistas e congêneres                                                                                   5,0% 

78. Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil.                        5,0% 



79. Funerais.                                                                                                                   5,0% 
80. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final , 

exceto aviamento.                                                                                                   5,0% 
81. Tinturaria e lavanderia.                                                                                           5,0% 
82. Taxidermia.                                                                                                                5,0% 
83. Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento       de 

mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados 
do prestador do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados. 5,0% 

84. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento 
de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, tex  - 
tos e demais materiais publicados (exceto sua impressão, reprodução ou 
fabricação).                                                                                                                5,0% 

85. Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publici- 
dade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão). 5,0% 

86. Serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto e aeroporto; ca – 
patazia; armazenagem interna, externa e especial; suprimento de água   , 
serviços acessórios; movimentação de mercadoria fora do cais.                    5,0% 

87. Advogados.                                                                                                                5,0% 
88. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos.                                              5,0% 
89. Dentistas.                                                                                                                   5,0% 
90. Economistas.                                                                                                             5,0% 
91. Psicólogos.                                                                                                                 5,0% 
92. Assistentes sociais.                                                                                                   5,0% 
93. Relações públicas.                                                                                                     5,0% 
94. Hospitais Filantrópicos.                                                                                        ISENTO 
95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autora- 

is, protestos de título, sustação de protestos, devolução de títulos não pa – 
gos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobran- 
ça ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimen- 
to (este item abrange também serviços prestados por instituições autoriza- 
das a funcionar pelo Banco Central).                                                                     5,0% 

96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central; forne- 
cimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; trans – 
ferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de che- 
ques; ordem de pagamento e de créditos, por qualquer meio; emissão e re- 
novação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; paga- 
mento por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; 
elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres, fornecimento de 2ª via de 
lançamentos de estratos de contas; emissão de carnês (neste item não es- 
tá abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com por- 
tes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à presta- 
cão dos serviços).                                                                                                       5,0% 

97. Transporte de natureza estritamente municipal.                                                5,0% 
98. Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimen- 

tacão, quando, incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre   
Serviço de Qualquer Natureza).                                                                              5,0%  

99. Distribuição de bens a terceiros em representação de qualquer natureza    5,0% 
 
TABELA IV 
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
        ITEM                                         ESPECIFICAÇÃO                  (QDE. SOBRE A UFM (por m) 



                                                                                                   Ao Mês /                Ao          
                                                                                                                   Fração                 Ano 
 
            001              INDÚSTRIA 

 
De qualquer natureza                                             0,018                   0,18 

 
            002              COMERCIO 
            2.01            bares, restaurantes, lanchonetes e similares: 
                                Nível I ........................................................        0,022                    0,22 
                                Nível II .......................................................        0,018                    0,18 
                                Nível III ......................................................        0,013                    0,13 
 
            2.02             supermercados: 
                                Nível I ........................................................       0,010                      0,10 
                                Nível II .......................................................       0,008                      0,08 
                                Nível III ......................................................       0,006                      0,06 
 

2.03 farmácias, drogarias e perfumarias: 
               Nível I ........................................................       0,036                      0,36 
               Nível II .......................................................       0,031                      0,31 
               Nível III ......................................................       0,026                      0,26 
 
2.04 panificadoras e confeitarias: 
               Nível I ........................................................       0,022                      0,22 
               Nível II .......................................................       0,018                      0,18 
               Nível III ......................................................       0,013                      0,13 
 
2.05 lojas de confecções e armarinhos: 
               Nível I ........................................................       0,018                      0,18 
               Nível II .......................................................       0,016                      0,16 
               Nível III ......................................................       0,013                      0,13 
 
2.06 lojas de eletrodomésticos: 
               Nível I ........................................................       0,022                      0,22 
               Nível II .......................................................       0,018                      0,18 
               Nível III ......................................................       0,013                      0,13 
 
2.07 lojas de autopeças e motores: 
               Nível I ........................................................       0,023                      0,23 
               Nível II .......................................................       0,018                      0,18 
               Nível III ......................................................       0,013                      0,13 
 
2.08 açougues: 
               Nível I ........................................................       0,023                      0,23 
               Nível II .......................................................       0,018                      0,18 
               Nível III ......................................................       0,013                      0,13 
 
2.09 comercio atacadista: 
               Nível I ........................................................       0,020                      0,20 
               Nível II .......................................................       0,016                      0,16 
               Nível III ......................................................       0,013                      0,13 



 
2.10 comercio varejista: 
               Nível I ........................................................       0,027                      0,27 
               Nível II .......................................................       0,022                      0,22 
               Nível III ......................................................       0,018                      0,18 
 
2.11 livrarias, papelarias e artigos fotográficos: 
               Nível I ........................................................       0,023                      0,23 
               Nível II .......................................................       0,018                      0,18 
              Nível III .......................................................      0,013                      0,13 
 
2.12 óticas, relojoarias e similiares: 
              Nível I .........................................................      0,023                      0,23 
              Nível II ........................................................      0,018                      0,18 
              Nível III .......................................................      0,013                      0,13 
 
2.13 loja de materiais de construções: 
              Nível I .........................................................      0,023                      0,23 
              Nível II ........................................................      0,018                      0,18 
              Nível III .......................................................      0,013                      0,13 
 
2.14 concessionárias de veículos: 
              Nível I .........................................................      0,023                      0,23 
              Nível II ........................................................      0,018                      0,18 
              Nível III .......................................................      0,013                      0,13 
 
2.15 quaisquer outros ramos de atividades 

comerciais não constantes nesta tabela: 
                               Nível I .........................................................      0,018                      0,18 
                               Nível II ........................................................      0,015                      0,15 
                               Nível III .......................................................      0,013                      0,13   
 
                 003             PRESTADOR DE SERVIÇOS    
 
                 3.01            bancos ..................................................     09 UFM                 90 UFM 
 

3.02 hotéis, motéis, pensões e similares: 
                               
                               Nível I .........................................................      0,012                     0,12 
                               Nível II.........................................................      0,009                     0,09 
                               Nível III .......................................................      0,008                     0,08 
 

3.03 Representantes comerciais, autônomos, 
corretores, despachantes, agentes e pro 
postos em geral: 

 
                               Nível I .........................................................      0,058                     0,58 
                               Nível II ........................................................      0,049                     0,49 
                               Nível III .......................................................      0,040                     0,40 
 

3.04 profissionais autônomos que exercem 
atividades sem aplicação de capital: 



 
                               Nível I ........................................................       0,054                     0,54 
                               Nível II .......................................................       0,045                     0,45 
                               Nível III ......................................................       0,040                     0,40 

3.05 profissionais autônomos que exercem  
atividades com aplicação de capital(não 
incluídos em outro item desta tabela): 

 
                              Nível I .........................................................      0,058                     0,58 
                              Nível II ........................................................      0,045                     0,45 
                              Nível III .......................................................      0,040                     0,40 
 

3.06 oficinas de conserto em geral: 
 
             Nível I .........................................................      0,036                     0,36 
             Nível II ........................................................      0,031                     0,31 
             Nível III .......................................................      0,026                     0,26 
 
3.07 postos de serviços para veículos: 
 
 
             Nível I .........................................................      0,018                     0,18 
             Nível II ........................................................      0,016                     0,16 
             Nível III .......................................................      0,014                     0,14 
 
3.08            depósito de inflamáveis, explosivos    e 
                    similares: 
 
             Nível I .........................................................      0,011                     0,11 
             Nível II ........................................................      0,010                     0,10 
             Nível III .......................................................      0,009                     0,09 
 
3.09            barbearias, salões de beleza, tintura  - 

rias, salões de engraxates e similares: 
 
                              Nível I .........................................................     0,011                      0,11 
                              Nível II ........................................................     0,010                      0,10 
                              Nível III .......................................................     0,009                      0,09 
 
                 3.10            academias de ginásticas, saunas e simi- 
                                     lares: 
 
                              Nível I .........................................................     0,036                      0,36 
                              Nível II ........................................................     0,031                      0,31 
                              Nível III .......................................................     0,026                      0,26 
 

3.11 ensino de qualquer grau ou natureza: 
 
             Nível I .........................................................     0,013                      0,13 
             Nível II ........................................................     0,010                      0,10 
             Nível III .......................................................     0,007                      0,07 
3.12 estabelecimentos hospitalares: 



 
             Nível I ........................................................     0,020                      0,20 
             Nível II .......................................................     0,018                      0,18 
             Nível III ......................................................     0,016                      0,16 
 
3.13 laboratórios de análises clínicas, clíni- 

ca médica em geral:  
 
                              Nível I .......................................................      0,020                      0,20 
                              Nível II ......................................................      0,018                      0,18 
                              Nível III .....................................................      0,016                      0,16 
 

3.14 construtoras, empreiteiras e incorpo- 
radoras: 

 
                              Nível I .......................................................      0,072                      0,72 
                              Nível II ......................................................      0,063                      0,63 
                              Nível III .....................................................      0,054                      0,54 
 

3.15 postos de combustíveis: 
 
             Nível I .......................................................      0,050                      0,50 
             Nível II ......................................................      0,040                      0,40 
             Nível III .....................................................      0,030                      0,30 
 
3.16 locadoras de móveis e imóveis: 

 
                              Nível I .......................................................      0,063                      0,63 
                              Nível II ......................................................      0,054                      0,54 
                              Nível III .....................................................      0,045                      0,45 
 
                 3.17             casas de jogos eletrônicos e locado   - 
                                      ras de vídeos e similares: 
 
                              Nível I .......................................................      0,040                      0,40 
                              Nível II ......................................................      0,036                      0,36 
                              Nível III .....................................................      0,031                      0,31 
 
                 3.18             escritórios de contabilidade e simila  - 

res: 
 
                              Nível I .......................................................      0,045                      0,45 
                              Nível II ......................................................      0,040                      0,40 
                              Nível III .....................................................      0,036                      0,36 
 
                 3.19            escritórios de advocacia, psicologia    , 
                                    engenharia, e similares: 
 
                             Nível I .......................................................      0,045                      0,45 
                             Nível II ......................................................      0,040                      0,40 
                             Nível III .....................................................      0,036                      0,36 
 



3.20 escritórios de compra de metais: 
 
                             Nível I .......................................................      0,090                      0,90 
                             Nível II ......................................................      0,076                      0,76 
                             Nível III .....................................................      0,058                      0,58 
 

3.21 escritórios de representações: 
 
                             Nível I .......................................................      0,054                      0,54 
                             Nível II ......................................................      0,045                      0,45 
                             Nível III .....................................................      0,036                      0,36 
 

3.22 empresas de desinfecção, imunização, 
higienizado e similares: 

 
                             Nível I .......................................................     0,054                       0,54 
                             Nível II ......................................................     0,045                       0,45 
                             Nível III .....................................................     0,036                       0,36 
 
                  3.23           empresas ambientais de refloresta    - 
                                     mento e similares: 
 
                             Nível I .......................................................    0,018                        0,18 
                             Nível II ......................................................    0,016                        0,16 
                             Nível III .....................................................    0,013                        0,13 
 

3.24           assistência técnica e geral: 
 
           Nível I ......................................................     0,049                         0,49 
           Nível II .....................................................     0,045                         0,45 
           Nível III ....................................................     0,040                         0,40 
 
3.25           consultoria técnica, administrativa   , 
                   financeira, processamento de dados: 
 
           Nível I ......................................................    0,049                          0,49 
           Nível II .....................................................    0,045                          0,45 
           Nível III ....................................................    0,040                          0,40 
 
3.26 agências de vendas de passagens de 
                   qualquer natureza: 
 
          Nível I ......................................................    0,090                       0,90 
          Nível II .....................................................    0,072                       0,72 
          Nível III ....................................................    0,058                       0,58 
 
3.27 transportadora de qualquer nature- 

              za: 
 
   Nível I ......................................................    0,072                       0,72 
   Nível II .....................................................    0,063                       0,63 
   Nível III ....................................................    0,054                       0,54 



 
                   3.28            agências de cobranças e publicida   - 
                                       des: 
 
                             Nível I ......................................................    0,040                       0,40 
                             Nível II .....................................................    0,031                       0,31 
                             Nível III ....................................................    0,022                       0,22 
 

3.28 empresas de comunicações de qual- 
             quer natureza e similares: 
 
    Nível I .....................................................     0,049                       0,49 
    Nível II ....................................................     0,045                       0,45 
    Nível III ...................................................     0,040                       0,40 

 
                   3.30             casas de jogos, loterias e similares: 
 
                              Nível I .....................................................     0,022                       0,22 
                              Nível II ....................................................     0,018                       0,18 
                              Nível III ...................................................     0,013                       0,13 
 
                   3.31             retífica, torneadoras, serralherias e 
                                        similares: 
 
                              Nível I .....................................................     0,036                        0,36 
                              Nível II ....................................................     0,031                        0,31 
                              Nível III ...................................................     0,027                        0,27 
 

3.32 estabelecimentos gráficos e simila – 
res: 

 
                              Nível I .....................................................     0,027                        0,27 
                              Nível II ....................................................     0,022                        0,22 
                              Nível III ...................................................     0,018                        0,18 
 

3.33 cinemas e teatros: 
Nível I ....................................................     0,018                         0,18 
Nível II ...................................................     0,016                         0,16 
Nível III ..................................................     0,014                         0,14 

 
3.34 boliches e similares: 

 
                               Nível I ...................................................     0,049                          0,49 
                               Nível II ..................................................     0,045                          0,45 
                               Nível III .................................................     0,040                          0,40 
 

3.35 exposições, feiras de amostras: 
 
                               Nível I ...................................................     0,022                          0,22 
                               Nível II ..................................................     0,018                          0,18 
                               Nível III .................................................     0,013                          0,13 
 



3.36 circos e parques de diversões: 
 
                               Nível I ...................................................    0,009                           0,09 
                               Nível II ..................................................    0,008                           0,08 
                               Nível III .................................................    0,007                           0,07 
 

3.37 quaisquer espetáculos ou diversões 
não incluídos no item anterior: 

 
                               Nível I ...................................................     0,009                           0,09 
                               Nível II ..................................................     0,008                           0,08 
                               Nível III .................................................     0,007                           0,07 
 
                   004              AGROPECUÁRIA 
 
                                        Nível I ...........................................     0,023                           0,23 
                                        Nível II ..........................................     0,018                           0,18 
                                        Nível III .........................................     0,013                           0,13 
 
                   005              demais atividades, não constantes 
                                        Nos itens anteriores: 
 
                                        Nível I ...........................................     0,027                           0,27 
                                        Nível II ..........................................     0,022                           0,22 
                                        Nível III .........................................     0,018                           0,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA V 
TAXA DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 
 

 
 

 
 
 
 

COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE                                                QUANTIDADE UFM 

                                                                                                  DIA         MÊS        ANO 
Barraquinhas ou quiosques                                                  0,04        1,0          10,0 
 
Venda de miudezas ( bijuterias, produtos de beleza,        
Alimentos, vendas de roupas, enxovais e similares )       0,09        1,7           10,0 
 
Espetáculos, diversões e similares                                       0,12        2,4           12,0  
 



TABELA VI 
TAXA DE LICENÇA PARA APROVAÇÃO DE OBRAS 
 

  
CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS                                  BASE DE CÁLCULO          ALÍQUOTA EM % 
                                                                                                                                      SOBRE A UFM 

 
1. Aprovações de projetos de edificações                          m² ou fração de área        
                                                                                                               coberta                                20 
 
2. Construção de:                                                                     m² de área construída                
- Edificação de até 2 pavimentos                                                                                                   10 
- Edificação com mais de 2 pavimentos                                                                                        20 
 -Dependências em prédios residenciais                                                                                       10 
- Dependências em prédios não residenciais                                                                               10 
- Barracões e galpões                                                                                                                        10 
- Fachadas e muros                                                                                                                            10 
- Marquises, cobertas e tapumes                                                                                                    10 
 
3. Demolições em geral                                                           m² de área construída                  30 
 
4. Reconstruções, reformas e reparos                                  m² de área construída                  10 
 
5. Alterações de projetos aprovados                                              por projeto                            01 
 
6. “ Habite-se ”                                                                          m² de área construída                  10 
 
7. Arruamentos, excluídas as áreas destinadas  
a logradouros públicos                                                                   metro quadrado                      05 
 
8. Loteamento:                                                                                metro quadrado  
- Excluindo as áreas destinadas a vias e logradouros 
públicos e a prestação de serviços públicos, bem  
como as áreas doadas ao Município 
- Até 10.000 m²                                                                                                                                    
02 
- Acima de 10.000 m²                                                                                                                          
1,5 
 
9. Quaisquer outras obras não especificadas nesta 
tabela                                                                                              m² de área construída                
02 

 
 
TABELA VII 
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
 

    CARACTERÍSTICA DA OBRA 
 

       BASE DE CÁLCULO 
 

   ALÍQUOTA EM % 
SOBRE A UFM 

1. Residencial de até 60 m²         m² área construída                  10 



2. Residencial maior que 60 m² ou 
ampliação de qualquer natureza  

       m² de área construída                 15 

3. Salão Comercial até 400 m²  m² de área construída                   15 

4. Salão Comercial acima de 400 m²        m² de área construída                   20 

5. Salão Industrial até 400 m²        m² de área construída                   15 

6. Salão Industrial acima de 400 m²        m² de área construída                   20 

7. Barracões e Galpões ( sem 
fechamento lateral )  

       m² de área construída                   15 

8. Barracões e Galpões ( com 
fechamento lateral )  

       m² de área construída                   20 

 
 
TABELA  VIII 
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO  
 

 
TABELA IX  
TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS VIAS E LOGRADOUROS 
 

 

D – Médio Produtor        MENSAL        0,5 UFM 

TIPO DO IMÓVEL BENEFICIADO PELO SERVIÇO             BASE DE CÁLCULO        ALÍQUOTA EM UFM/ANO 
____________________________________________________________________________________ 
 
Residencial:                                                                                                 Unidade                          Custo do 
Serviço 

 - até 50 m²                                                                                                                                                      1,50 
 - de 51 a 100 m²                                                                                                                                             1,92 
 - acima de 101 m²                                                                                                                                          2,52 
  
Comercial, Industrial ou de prestação de serviços                       M² de área edificada              Custo do 
Serviço 

- até 50 m²                                                                                                                                                         1,68 
- de 51 a 100 m²                                                                                                                                                2,01 
- acima de 101 m² a 250 m²                                                                                                                            3,42 
- acima de 251 m²                                                                                                                                             3,96 
 
                                                                                                        por metro linear de testada          Custo do 
serviço 
Varreção                          
                                                                                                                                                                               0,20 
                                      
                                                               

                                    ATIVIDADES                                  EM UFM 

I – FEIRAS LIVRES               

A – Grande Expositor                                   MENSAL             2,0 UFM 

B – Grande Produtor        MENSAL 1,5 UFM 

C – Médio Expositor                                                                  MENSAL             1,0 UFM 



E – Avulso         DIÁRIA       0,3 UFM 

   

II – RODOVIÁRIA    

a) – Guiche para venda de passagem          MENSAL       5,0 UFM 

b) – Guiche para venda de revistas          MENSAL       2,0 UFM 

c) – Guiche para venda de bebidas e cigarros         MENSAL       6,0 UFM 

d) – Guiche para depósitos de bagagens e volumes         MENSAL       12,0 UFM 

e) – Táxi           ANUAL        5,0 UFM 

 
 

  

III – OUTROS PONTOS DE TÁXI          ANUAL        3,0 UFM 

   

IV – HANGAR AEROPORTO          MENSAL        4,0 UFM 

   

V – COMÉRCIO DE QUALQUER NATUREZA          MENSAL      0,20 UFM² 

 
 
TABELA X   
 TAXA DE LICENÇA PARA ABATE DE ANIMAIS 
 

 BASE DE CÁLCULO                                                                 ALÍQUOTAS 

                      
                         UNIDADE ABATIDA                                                                   EM UFM 
 

- Bovinos                                                                                                                                  0,5 

- Caprinos                                                                                                                                0,2 

- Ovinos                                                                                                                                   0,2 

- Suínos                                                                                                                                    0,2 

- Coelhos                                                                                                                                 0,1 

- Aves                                                                                                                                      0,1 

- Peixes                                                                                                                                   0,1 

- Outros                                                                                                                                  0,1                      

 
 
TABELA XI  
TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE 

                     TIPO DE PUBLICIDADE 
 

    ALÍQUOTA 
      UFM 

  BASE DE 
  CÁLCULO 

PERÍODO DE 
INCIDÊNCIA 

1. Publicidade afixada na parte externa 
de estabelecimento industriais, 
comerciais, agropecuários, de prestação 
de serviços e outros. 

 
0,5 

 
M² 

 
Anual 

    

2. Publicidade no exterior de veículos 
destinados a propaganda como ramo de 
negócio 

 
0,5 

 
Unidade 

 
Anual 

3. Publicidade no exterior de veículos 
destinados a propaganda 

1,5 Unidade Anual 



 
TABELA XII 
TAXA DELICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL 
 

 
                BASE DE CÁLCULO                                                                 ALÍQUOTA EM UFM  

 
1. Bares, lanchonetes, restaurantes e similares 1,5 

 
 
TABELA XIII 
TAXA DE VISTORIA TÉCNICA 
 

            BASE DE CÁLCULO                                                                         ALÍQUOTA EM UFM 
                                                                                                                  Distância/ KM 

 
Avaliação, análises, instruções, ratificação de localização,                                  0,3 
medição e outros 

 
 
TABELA XIV 
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO 
 

BASE DE CÁLCULO QUANTIDADE EM UFM 

    

4. Publicidade sonora em veículos e/ou 
alto-falantes.  

0,2/ 1,2/ 4,0 Unidade Dia/ Mês/ Ano 

    

5.Publicidade em cinemas, teatros, 
boates e similares. 

1,5/ 5,0  Unidade Mês/Ano 

    

6. Publicidade em terrenos, campos de 
esportes, clubes, associações, por 
qualquer meio, desde que visíveis em 
quaisquer vias e logradouros públicos, 
inclusive em vias asfaltadas e caminhos. 

 
 
4,0 

 
 
Unidade 

 
       
Anual 

    

7. Publicidade em colégios, muros, 
pontes, viadutos e passarelas. 

 
10,0 

 
Unidade 

 
Anual 

    

8. Faixas  Por n° de 
faixas 

Semana 

- De 1 a 3 2,0  Semana 

- De 4 a 10 4,0  Semana 

- De 11 a 20 6,0  Semana 

- Acima de 21 8,0  Semana 



1 - Certificações Negativa ou Positiva de Tributos 
2 - Certidões, Atestados, Declarações e outros 
3 - 2ª ( segunda ) via e Prorrogações 
4 - Fotocópias comuns ( por face ) 
5 - Históricos 
6 - Certificados ( prestação de serviço, técnicos e outros) 
7 – Títulos ( Posse, Privilégios e outros ) 
8 – Autorizações 
9 - Fotocópias Heliográficas ( por face )  
10 – Licença p/ Extração Mineral 
11 – Atestado de “Habite-se” 
12 – Averbação de Escrituras 
13 – Outros não citados acima 
 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
1,00 
0,80 
0,50 
0,50 
2,00 
1,00 
1,20 
0,50 

 
TABELA XV 
TAXA DE CEMITÉRIO 
 

Inumação de sepultura rasa por 5 anos para maiores     3,0 UFM 

Inumação de sepultura rasa por 3 anos para menores 2,0 UFM 

 
INUMAÇÃO DE CARNEIRA 
 

Do Adulto  2,0 UFM 

Do Menor 1,0 UFM 

 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
 

De sepultura rasa por 5 anos 2,0 UFM 

De sepultura rasa por 3 anos 2,2 UFM 

De Carneira para Adulto 1,2 UFM 

De Carneira para Criança 1,0 UFM 

 
 PERPETUALIDADE 
 

Compra de área de Cemitério de 3 x 0,25 m² 2,0 UFM 

Compra de área de Cemitério na parte velha 2 x 1 m² 3,0 UFM 

 
EXUMAÇÃO  
 

Após 5 anos 2,0 UFM 

Antes de 5 anos 1,0 UFM 

 
 
 
TÍTULO DE FOREIROS 
 

1ª Via  1,0 UFM 

2ª Via 0,8 UFM 



Transferência 0,8 UFM 

 
 
TABELA XVI 
TAXA DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS 
 

                BASE DE CÁLCULO                                                                           ALÍQUOTAS 

           UNIDADE APREENDIDA                                                                    EM UFM / DIA 
 
- Bovinos                                                                                                                   2,0 
- Caprinos                                                                                                                 2,0  
- Ovinos                                                                                                                     1,0 
- Suínos                                                                                                                      1 ,0 
- Caninos                                                                                                                    1,5 
- Aves                                                                                                                          0,3 
- Outros                                                                                                                      1,0 

 
 
 


