
                                          
            LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2000, DE 27/04/2000 
 

 

“Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e   Remuneração   do  Grupo  
Trabalhadores da Educação Básica de Coxim-MS., e Anexos, e dá outras 
providências”. 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim-MS., faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
 
TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
Art. 1º -  Esta Lei Complementar institui o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração do Grupo Trabalhadores da Educação Básica de Coxim-MS., de acordo com 
o Inciso V, art. 189 da Constituição Estadual e art. 67, da Lei nº 9.394, de 26 de 
dezembro de 1996 e Inciso II, do art. 10, da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. 

 
Art. 2º -  Integram a carreira do Grupo de Trabalhadores da Educação Básica os 

profissionais que exercem atividades de docência, os que oferecem suporte pedagógico 
direto e(sic) tais atividades, incluídas as de direção ou administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. 

 
Art. 3º -  Para efeito desta Lei, o Quadro Efetivo do Pessoal do Sistema Público 

Municipal de Educação é formado pelos servidores que exercem as funções dos cargos de 
carreira de nível fundamental, médio e superior, voltados ao atendimento direto dos 
objetivos da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. 

 
Parágrafo Único -  Compõe o Quadro Permanente do Pessoal do Sistema Público 

Municipal de Educação os cargos, nos respectivos quantitativos constantes do Anexo I, 
II, III e IV, desta Lei, criados e oriundos de transformação de cargos existentes, 
resguardada a correspondência de suas atribuições e funções. 

 
Art. 4º -  A implantação do Plano de Cargos, Carreira e de Remuneração do Grupo 

de Trabalhadores da Educação Básica, será feita pela Secretaria Municipal de 
Administração em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 
levando em conta: 

 
I - a respectiva estrutura básica e regimento; 
 
II - os respectivos planos, programas, projetos e atividades em desenvolvimento; 
 
III - a aprovação da lotação específica, qualitativa e quantitativa, segundo os 

levantamentos apurados; 
 
IV - a existência de recursos para fazer face às despesas; 



 2

 
V - as condições estabelecidas em Lei. 
 
Art. 5º -  São atribuições do Grupo Trabalhadores da Educação Básica, para efeito 

deste Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, as relacionadas com: 
 
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio; 
 
II - educação de jovens e adultos; 
 
III - educação profissional; 
 
IV - educação especial; 
 
V - atividades pedagógicas. 
 
 
TÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO  
GRUPO TRABALHADORES DA  
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CAPÍTULO I 
DOS CONCEITOS BÁSICOS 
 
 
Art. 6º -  Para efeito desta Lei, entende-se: 
 
I - Sistema Municipal de Ensino: é o conjunto de Instituições e de Órgãos, de 

natureza pública e tem por objetivo a formação de melhores níveis educacionais da 
população, através de promoção, orientação, coordenação, execução e do controle das 
atividades relacionadas com o ensino no município; 

 
II - Professor: o membro do magistério que exerce atividade docente, objetivando a 

educação do discente; 
 
III - Especialista de Educação: o membro do magistério que exerce atividades de 

orientação, supervisão, planejamento, administração e inspeção, na área educacional; 
 
IV - Cargo: o conjunto de deveres, responsabilidades, atividades, tarefas ou 

atribuições cometidas a titulares, denominados servidores regidos por esta Lei. 
 
V - Trabalhador em Educação: profissionais que exercem atividades de docência, os 

que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, compreendendo direção ou 
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. 

 
VI - Categoria Funcional: profissão definida, integrada de classes hierárquicas, 

constituídas de cargos da mesma natureza, classificados em níveis crescentes de 
habilitação; 
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VII - Classe: conjunto de cargos da mesma natureza funcional de igual padrão ou 
escala de vencimentos e do mesmo grau de responsabilidade; 

 
VIII - Carreira: conjunto de classe da mesma natureza de trabalho, escalonada 

segundo a responsabilidade e a complexidade das atribuições; 
 
IX - Quadro do Grupo Trabalhadores em Educação Básica: conjunto de cargos e 

funções, compreendendo as atividades dos docentes, profissionais que oferecem suporte 
pedagógico direto e tais atividades, privativos da Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte e Cultura; 

 
X - Nível: grau de habilitação exigido para as categorias funcionais de Professores e 

Especialistas em Educação; 
 
XI - Progressão funcional: passagem de um nível de habilitação para outro superior, 

na mesma classe; 
 
XII - Ascensão funcional: passagem de uma classe para a imediatamente superior, 

dentro da mesma categoria funcional. 
 
 
CAPÍTULO II 
DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 
 
 
Art. 7º - A Educação Básica é exercida por ocupantes de cargos integrantes das 

categorias funcionais de Professor e Especialista em Educação, que constituem o Grupo 
Trabalhadores da Educação Básica do Quadro do Sistema de Ensino Público do Município 
de Coxim-MS. 

 
 
SEÇÃO I 
DA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR 
 
 
Art. 8º - A categoria funcional de Professor se refere a atividade docente no 

Sistema público Municipal de Educação. 
 
 
SEÇÃO II 
DA CATEGORIA FUNCIONAL DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
 
 
Art. 9º - A categoria funcional de Especialista em Educação se desdobra nas 

seguintes habilitações: 
 
I - Planejamento Educacional; 
 
II - Administração Escolar; 
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III - Supervisão Escolar; 
 
IV - Orientação Educacional; 
 
V - Inspeção Escolar. 
 
Parágrafo Único -  A área de atuação, formas e requisitos para movimento das 

categorias funcionais de Professor e Especialista em Educaão são as constantes do Anexo 
I desta Lei Complementar. 

 
 
CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA DOS CARGOS E CARREIRA 
 
 
Art. 10 -  O Grupo Trabalhadores da Educação Básica constitui as categorias 

funcionais de Professor e Especialista em Educação, integrados em classes em número de 
15 (quinze) cada uma. 

 
§ 1º - As classes das categorias funcionais de que trata este artigo, desdobram-se 

em níveis de habilitação, em número de 6 (seis) para a de Professor e 4 (quatro) para a 
de Especialista em Educação. 

 
§ 2º - A classe, código, nível e escolaridade das categorias funcionais de Professor e 

Especialista em Educação são as constantes do título VI desta Lei Complementar. 
 
§ 3º - As atribuições dos integrantes do Grupo Trabalhadores em Educação Básica 

estão descritas no Anexo I desta Lei Complementar. 
 
§ 4º - O número de cargos previstos nesta Lei, é o constante no Anexo II, o  qual é 

parte integrante da mesma. 
 
Art. 11 - A categoria funcional de Especialista em Educação é constituída de cargos, 

cujos ocupantes serão identificados pela Habilitação em Planejamento Educacional, 
Administração Escolar, Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Inspeção Escolar. 

 
Art. 12 - As classes constituem a linha de Ascensão Funcional do Professor e 

Especialista em Educação, sendo designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, 
N, O e P. 

 
Art. 13 - Os níveis constituem a linha de Habilitação de Professor, Especialista em 

Educação e objetivam a progressão prevista na Lei Federal nº 9.394, de 26 de dezembro 
de 1996. 

 
Art. 14 - Os níveis de Habilitação correspondem: 
 
I - para o Professor; 
 
a) Nível I - Habilitação específica de Ensino Médio, obtida em três séries; 
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b) Nível II - Habilitação específica em Ensino Médio, obtida em quatro séries ou três 
seguidas de estudos adicionais, correspondente a um ano letivo; 

c) Nível III - Habilitação específica em Curso Superior ao nível de graduação, 
correspondente à Licenciatura Plena; 

d) Nível IV - Habilitação específica de pós-graduação obtida em Curso na área de 
Educação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas; 

e) Nível V - Habilitação específica obtida em Curso de Mestrado; 
f) Nível VI - Habilitação específica obtida em Curso de Doutorado. 
 
II - Para o Especialista em Educação: 
 
a) Nível I - Habilitação específica em Curso Superior ao nível da graduação 

correspondente à Licenciatura Plena; 
b) Nível II - Habilitação específica de pós-graduação, obtida em Curso na área da 

Educação, correspondente à Licenciatura Plena; 
c) Nível III - Habilitação específica obtida em Curso de Mestrado; 
d) Nível IV - Habilitação específica obtida em Curso de Doutorado. 
 
§ 1º - Os profissionais da Educação Infantil devem ser formados em Cursos de Nível 

Médio ou Superior, que contemplem conteúdos específicos relativos a essa etapa da 
educação. 

 
§ 2º - Entende-se estudos adicionais uma seqüência organizada de estudos de uma 

área, com o mínimo de 720 (setecentas e vinte) horas, proibida a soma de curso de 
extensão. 

 
 
TÍTULO III 
DA PROGRESSÃO E ASCENSÃO FUNCIONAL 
CAPÍTULO I 
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
   
Art. 15 - Progressão funcional é a elevação de nível do Trabalhador em Educação, 

de acordo com a correspondente habilitação ou escolaridade, desde que cumprido o 
Estágio Probatório. 

 
Art. 16 - A Progressão Funcional dar-se-á, de acordo com o número de vagas, 

desde que o Trabalhador da Educação possua o correspondente Diploma ou Certificado 
devidamente registrado no órgão competente acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar, e se habilite na forma estabelecida em Regulamento, observado o disposto neste 
Lei. 

 
Art. 17 - A Progressão Funcional será concedida, uma vez comprovada a nova 

habilitação ou escolaridade e o direito dar-se-á a partir de 30 (trinta) dias após a entrada 
do processo na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, devidamente 
instruído. 

 
Art. 18 - O nível dar-se-á de acordo com a habilitação específica do Servidor 

ocupante de cargo de Professor e de Especialista em Educação, que o conservará na 
Ascensão Funcional. 



 6

 
Art. 19 - O benefício da Progressão indevida será obrigado a restituir o que a mais 

houver recebido, devidamente corrigido, caso tenha havido má-fé de sua parte, 
comprovada em processo administrativo disciplinar, independentemente das demais 
sanções legais. 

 
CAPÍTULO II 
DA ASCENSÃO FUNCIONAL 
 
 
Art. 20 -  Ascensão Funcional é a elevação do membro do Grupo Trabalhadores da 

Educação Básica pelos critérios de antigüidade, à classe imediatamente superior, dentro 
da mesma categoria funcional. 

 
Art. 21 - O interstício para Ascensão Funcional é de 02 (dois) anos e será apurado 

pelo tempo de efetivo exercício do Trabalhador da Educação, após o cumprimento de 
Estágio Probatório. 

 
§ 1º - O tempo de efetivo exercício, de que trata este artigo, refere-se àquele 

dedicado ao exercício do cargo ou em atividades correlatadas(sic) às respectivas funções, 
e que, em ambos os casos sejam cumpridas exclusivamente em Unidade da Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte e Cultura, e nos casos de afastamentos previstos neste 
Plano, que permitam a Contagem de Tempo de Serviço para essa finalidade. 

 
§ 2º - A Ascensão Funcional será concedida, independente do número de vagas e 

automaticamente, a partir do dia imediato àquele em que o Trabalhador da Educação 
completar o interstício previsto no artigo 21 deste Plano. 

 
§ 3º - No caso de mudança de cargo ou Progressão Funcional denta dos membros 

do Grupo do Magistério, não sofrerão os mesmos qualquer mudança da classe a que se 
refere o parágrafo 2º deste artigo. 

 
 
TÍTULO IV 
DA COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO 
 
 
Art. 22 - A  Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura constituirá uma 

Comissão de Valorização dos Trabalhadores da Educação Básica com a seguinte 
competência: 

 
a) analisar as solicitações sobre a Progressão Funcional; 
b) emitir Parecer nos casos de reclamação sobre Progressão e Ascensão Funcional; 
c) elaborar boletins de Ascensões Funcionais; 
d) pronunciar-se, anualmente, sobre os aspectos técnicos e administrativos da 

valorização dos Trabalhadores da Educação; 
e) atribuir níveis de habilitação ou escolarização aos Trabalhadores da Educação, 

nomeados em virtude de  Concurso Público; 
f) participar diretamente do processo eleitoral de Diretor e Diretor-Adjunto das 

escolas e Centro de Educação Infantil do município. 
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§ 1º - A Comissão de Valorização dos Trabalhadores da Educação Básica será 

composta de 06 (seis) membros efetivos, contemplando, o Trabalhador de Educação 
Básica, todos do Quadro Permanente, sendo: 

 
I - 03 (três) indicados pelo órgão de classe; 
 
II - 02 (dois) indicados pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura; 
 
III - 01 (um) indicado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
 
§ 2º - A Comissão de Valorização dos Trabalhadores da Educação Básica será 

presidida por um de seus membros, escolhido pelos seus pares, designado no ato da 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. 

 
§ 3º - As designações, seu prazo de duração, normas funcionais e atribuições 

complementares da Comissão de Valorização dos Trabalhadores da Educação Básica 
serão objeto de Resolução da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. 

 
§ 4º - É vedado ao membro da Comissão de Valorização dos Trabalhadores da 

Educação Básica de reunião em que for julgado assunto de seu interesse ou de parente 
consangüineo ou afim, na linha reta ou colateral, até 3º (terceiro) grau. 

 
 
TÍTULO V 
DO INGRESSO NO GRUPO TRABALHADORES  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
CAPÍTULO ÚNICO 
DO CONCURSO PÚBLICO 
 
 
Art. 23 - O ingresso dos Servidores no quadro Permanente de Pessoal do Sistema 

Municipal de Ensino dar-se-á através do Concurso Público nos termos da legislação 
vigente. 

 
Art. 24 - O Edital de Concurso deverá conter o Programa das provas com dados 

precisos e claros do objeto do Concurso, como jornada de trabalho, remuneração e 
habilitação. 

 
Art. 25 - Será constituída Comissão de Concurso composta por representantes da 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de 
Administração, do Sindicato da Classe e da Comissão de Valorização do Magistério. 

 
Art. 26 - O resultado do Concurso será homologado pela Secretaria Municipal de 

Administração, publicando-se no órgão oficial a relação dos candidatos aprovados, em 
ordem de classificação, até 60 (sessenta) dias após a realização do Concurso. 

 
Art. 27 - Na existência de 10% (dez porcento) de cargos vagos no Sistema Público 

de Ensino Municipal o Concurso será realizado, em âmbito municipal, no máximo a cada 
02 (dois) anos. 
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Parágrafo Único - O prazo de validade do Concurso para o ingresso em cargos do 

Grupo de Trabalhadores da Educação Básica será de a té 02 (dois) anos, contados sua 
homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 

 
Art. 28 - O Concurso para as categorias funcionais de Professor, Especialista em 

Educação obedecerá ao disposto no respectivo regulamento. 
 
Parágrafo Único - As provas de habilitação de Concurso para o cargo de Professor e 

Especialista em Educação, versarão conforme o caso, sobre o conteúdo da Língua 
Portuguesa, Fundamentos da Educação, atribuições e disciplinas específicas a serem 
exercidas pelo Trabalhador da Educação Básica. 

 
TÍTULO VI 
DA NOMEAÇÃO, DA POSSE, DO EXERCÍCIO  
E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
SEÇÃO I 
DA NOMEAÇÃO 
 
Art. 29 - As nomeações serão feitas: 
 
I - em caráter efetivo, nos casos de provimento mediante Concurso Público. 
 
II - em Comissão, quando se tratar de Cargo de Confiança e que, em virtude de lei, 

deva ser assim provido. 
 
III - em substituição, nos casos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Coxim, em razão de afastamento do titular. 
 
Art. 30 - A nomeação dos candidatos aprovados em Concurso Público dar-se-á 

obrigatoriamente, nas seguintes condições. 
 
I - pela ordem de classificação em Concurso Público; 
 
II - na classe inicial, do respectivo cargo. 
 
 
SEÇÃO II 
DA POSSE 
 
 
Art. 31 - São competentes para dar posse o Prefeito Municipal ou Secretário 

Municipal de Educação, Esporte e Cultura. 
 
Parágrafo Único - A posse dos Professores e Especialistas em Educação será dada 

pelo titular da Pasta de Administração ou outro órgão de atribuições afins, cuja 
competência esteja no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Coxim. 
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Art. 32 - A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, 
se foram satisfeitas as condições estabelecidas em lei ou regulamento para a investidura 
no cargo. 

 
Art. 33 - Será tornado sem efeito o ato de nomeação, se a posse não se verificar no 

prazo estabelecido nesta Lei. 
 
Art. 34 - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. 
 
§ 1º - O início, a interrupção e o reinício de exercício serão registrados no 

assentamento, ao órgão competente, pelo Chefe da Repartição ou Serviço em que estiver 
lotado o Professor e Especialista em Educação. 

 
Art. 35 - O Chefe da Repartição do serviço em que for lotado o Professor e 

Especialista em Educação é a autoridade competente para dar-lhes o exercício. 
 
Art. 36 - O exercício do cargo terá início do prazo de 30 (trinta) dias, contados; 
 
I - da data da posse; 
 
II - da data da publicação oficial do ato, no caso remoção, reintegração, 

reaproveitamento, reversão, redistribuição e transferência. 
 
§ 1º - Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados por 30 (trinta) dias, 

a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente, devidamente 
justificados. 

 
§ 2º - O exercício de Função Gratificada dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da publicação do ato de designação. 
 
§ 3º - No caso de remoção, o prazo para exercício de Professor e Especialista em 

Educação em férias regulamentares, tratamento de saúde na pessoa do servidor ou 
dependente e licença-prêmio por assiduidade será contado da data em que retornar ao 
serviço. 

 
§ 4º - O exercício em Cargo de Provimento Efetivo nos casos de reintegração, 

reaproveitamento e reversão, dependerá da prévia satisfação dos requisitos atinentes à 
capacidade física e sanidade mental, comprovada em inspeção médica oficial. 

 
§ 5º - O Professor e Especialista em Educação que não entrar em exercício dentro 

do prazo fixado, será exonerado ou dispensado. 
 
Art. 37 - A transferência ou a ascensão não interrompemo tempo de exercício, a 

que é candidato a novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do 
alto que transferir ou ascender o Professor e Especialista em Educação. 

 
Art. 38 - O Professor e Especialista em Educação deverá apresentar ao órgão 

competente, no ato da posse, os elementos necessários à abertura do assentamento 
individual. 
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Art. 39 - Salvo os casos previstos nesta Lei Complementar, o Professor e o 
Especialista em Educação que interromperem o exercício, por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos, ficarão sujeitos a pena de demissão por abandono de cargo. 

 
 
SEÇÃO III 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 
 
Art. 40 - Ao entrar em exercício, o Professor e Especialista em Educação nomeados 

para cargo de Provimento Efetivo, ficarão sujeitos a Estágio Probatório por período de 03 
(três) anos durante os quais sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos: 

 
I - idoneidade moral; 
II - assiduidade e pontualidade; 
III - aptidão e disciplina; 
IV - eficiência e produtividade; 
V - iniciativa; 
VI - responsabilidade. 
 
§ 1º - Dois meses do prazo fixado neste artigo, a autoridade competente ficará 

obrigada a pronunciar-se sobre o atendimentos dos requisitos fixados para o Estágio 
Probatório. 

 
§ 2º - O Estágio Probatório está regulamentado por ato da autoridade competente, 

conforme Decreto Municipal nº 169, de 31 de maio de 1993. 
 
§ 3º - Não está sujeito a novo Estágio Probatório o Professor e Especialista em 

Educação que nomeados para outro cargo público na Prefeitura Municipal de Coxim e que 
já tenha adquirido estabilidade. 

 
§ 4º - As avaliações do Estágio Probatório será feita por uma Comissão composta 

de: 03 (três) professores, coordenadores, diretor e diretor-adjunto. 
 
 
CAPÍTULO I 
DA LOTAÇÃO, REMOÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 
SEÇÃO I 
DA LOTAÇÃO E REMOÇÃO 
 
 
Art. 41 - A lotação e a remoção do Trabalhador da Educação Básica, serão 

efetuadas de acordo com as normas de procedimento baixadas através de 
regulamentação desta Lei Complementar. 

 
§ 1º - Lotação é a indicação da localidade da Escola ou órgão do sistema Público 

Municipal de Ensino ao ocupante do cargo de Trabalhador da Educação Básica. 
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§ 2º - Remoção é o deslocamento a pedido do Trabalhador da Educação Básica, 
entre as escolas municipais, jurisdições e órgãos jurisdicionadas ao Município de Coxim. 

 
Art. 42 - O Grupo dos Trabalhadores da Educação Básica, obrigatoriamente, será 

lotado em Unidade Escolar, ou em órgão do Sistema Público Municipal de Ensino, 
observados os respectivos Quadros de lotação, obedecendo os seguintes critérios: 

 
I - maior tempo de serviço na Unidade Escolar; 
II maior tempo de efetivo exercício no Magistério Público Municipal de Coxim. 
III - Ordem do Concurso; 
IV - o de maior idade. 
 
Art. 43 - Conservará sua lotação no órgão de origem, o Trabalhador da Educação 

Básica, legalmente afastado de suas funções para: 
 
I - exercer mandato na Entidade de Classe; 
II - exercer cargo em comissão ou função gratificada nos órgãos da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte e Cultura. 
III - exercer o Cargo de Presidente da Comissão de Valorização do Magistério. 
IV  - exercer Cargo de Diretor e Diretor-Adjunto nas Unidades Escolares e Centro de 

Educação Infantil jurisdicionados à Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. 
 
Art. 44 - A remoção dar-se-á por uma das seguintes formas: 
 
I - a pedido; 
II - por permuta, mediante consentimento da Administração Municipal; 
III - “ex-oficio”, por conveniência do ensino na forma estabelecida em Regulamento. 
 
Art. 45 - Para efeito de remoção apedido a Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura, divulgará entre os respectivos órgãos, no período de 01 a 31 de 
dezembro de cada ano, as vagas existentes nas escolas do Município. 

 
Art. 46 - O Requerimento de remoção, por parte dos interessados, deve ser 

protocolizado(sic) na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura até o término 
do ano letivo, acompanhado dos documentos exigidos. 

 
Art. 47 - Na remoção, a pedido, os candidatos serão classificados de acordo com a 

seguinte ordem de prioridade: 
 
I - o mais antigo, isto é, o de maior tempo de efetivo exercício no Magistério Público 

Municipal de Coxim; 
II - o mais antigo no Serviço Público Municipal de Coxim; 
II - ode maior idade. 
 
Parágrafo Único - Para cada vaga será considerado o nível de habilitação mínima 

exigida. 
 
Art. 48 - A remoção, por permuta, ocorrerá em qualquer época do ano, coma 

anuência por escrito dos interessados. 
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Parágrafo Único - A remoção por permuta será deferida sempre que não houver 
prejuízo para o bom andamento do ensino. 

 
Art. 49 - A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura terá o prazo de  30 

(trinta) dias após o encerramento das inscrições para proceder a classificação e os atos 
de remoção dos candidatos. 

 
 
SUBSEÇÃO I 
DA CONVOCAÇÃO 
 
 
Art. 50 - Convocação é o cometimento dos cargos no magistério, em caráter 

temporário, na forma da legislação vigente. 
 
Art. 51 - No ato da convocação deverá constar: 
 
I - atividade, área de estudos e disciplina; 
II - período de convocação; 
III - origem da vaga e/ou substituição. 
 
Art. 52 - A convocação de Professor para regência de classe far-se-á por processo 

seletivo, observados os seguintes critérios quanto à ordem de preferência: 
 
I - aprovado em Concurso Público Municipal de Coxim, ainda não nomeado, 

observada a ordem de classificação; 
II - registrado no órgão competente mediante habilitação específica e ainda não 

aprovado em concurso público municipal de Coxim. 
 
Parágrafo Único - Não poderá haver atribuição de aulas por convocação para 

professor leigo onde haja pessoal habilitado e disponível para ministrar aulas. 
 
Art. 53 - O Professor convocado por prazo superior a 90 (noventa) dias, passará por 

inspeção médica credenciada, antes de entrar em exercício. 
 
Art. 54 - O valor da hora/aula do Professor convocado será igual ao fixado para o 

início da carreira, no nível correspondente a sua habilitação. 
 
Art. 55 - A convocação fica limitada a cada ano letivo, não podendo ter início 

durante as férias, salvo necessidade imperiosa de reposição de aulas. 
 
Art. 56 - A convocação ocorrerá nos casos de ausência de Professor, em razão de 

licença ou afastamento previsto em lei, e para freqüência ou participação em eventos 
educacionais, quando autorizados pelo Secretário Municipal de Educação, Esportes e 
Cultura. 

 
Art. 57 - A convocação em vaga pura cessará quando o provimento em caráter 

efetivo, de candidatos aprovados em Concurso Público Municipal de Coxim. 
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Art. 58 - As aulas correspondentes às ausências de Professor, em virtude de faltas 
abordadas ou justificadas ou decorrentes de afastamentos permitidos em lei, por razão 
não superior a 15 (quinze) dias, poderão ser repostas pelo Professor titular, ainda no 
semestre em que as mesmas ocorreram. 

 
Parágrafo Único - A reposição de aulas eqüivale a encargos especiais e com estes 

fundamentos serão remunerados. 
 
Art. 59 - O Professor convocado fará jus durante o período de convocação: 
 
I - à remuneração consoante o disposto neste Estatuto; 
II - aos incentivos financeiros pelo desempenho da função de Trabalhador de 

Educação Básica, capitulados neste Estatuto. 
 
Parágrafo Único - Em se tratando de portador de diploma de cursos superior que 

não tenha sido na forma de legislação vigente, terá vencimento igual ao valor da Classe 
A, Nível II, desde que, após edital publicado para esse fim, não haja habilitado 
interessado na sede do município. 

 
Art. 60 - Não poderá ocorrer convocação de Professor nas seguintes condições: 
 
I - quando ocupante de cargo ou emprego que implique em acumulação ilícita de 

cargo; 
II - quando aposentado por invalidez, compulsoriamente; 
III - quando a gestante se encontrar com mais de sete meses de gestação; 
IV - quando ocupante do cargo no Magistério e/ou Estado, a somadas cargas 

horárias da convocação e do exercido ultrapassar 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais. 

 
Art. 61 - É vedada a designação de Professor, na condição de convocado, para 

exercício de Função Gratificada. 
 
 
SEÇÃO II 
DA CARGA HORÁRIA 
 
 
Art. 62 -  Os integrantes do Grupo Trabalhadores da Educação Básica ficarão 

sujeitos as seguintes cargas horárias: 
 
I - professor; 
 
a) a básica, correspondente a 22 (vinte e duas) horas/aulas semanal; 
b) a máxima, correspondente a 44 (quarenta e quatro) horas/aulas semanal. 
 
§ 1º - O Professor terá hora/atividade, que é tempo remunerado, de que disporá 

prioritariamente, para preparação de aulas, correção de provas dos alunos e participação 
de reuniões pedagógicas, assim distribuídas: 
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a) 04 (quatro) horas/aulas/atividades para Professor com 22 (vinte e duas) 
horas/aulas semanal, sendo 03 (três) horas/aulas na Unidade Escolar e 01 (uma) 
hora/aula em local de livre escolha pelo docente; 

b) 08 (oito) horas/aulas/atividades para o Professor com 44 (quarenta e quatro) 
horas/aulas semanal, sendo 06 (seis) horas/aulas na Unidade Escolar e 02 (duas) 
horas/aulas em local de livre escolha pelo docente. 

 
II - Especialista: 
 
a) O Especialista em Educação ficará sujeito a uma carga horária correspondente a 

36 (trinta e seis)  horas/aulas semanal, em período concomitante ao do Professor, 
podendo optar por 44 (quarenta e quatro) horas/aulas semanal e perceberá a 
remuneração compatível a do Professor com 44 (quarenta e quatro) horas/aulas 
semanal. 

 
§ 1º - A hora/aula e a hora/atividade terão a duração mínima de 50 (cinqüenta) 

minutos no período diurno e de 45 (quarenta e cinco), 48 (quarenta e oito) ou 50 
(cinqüenta) minutos no período noturno. 

 
 
 
TÍTULO VII 
DOS DIREITOS E VANTAGENS 
CAPÍTULO I 
DO VENCIMENTO 
 
Art. 63 - Vencimento Base: é a retribuição ao Trabalhador em Educação Básica pelo 

exercício do cargo correspondente à classe e ao nível de habilitação, independente do 
nível de ensino em que exerça sua função, considerada a carga horária. 

 
Art. 64 - Remuneração: é o vencimento do cargo efetivo das vantagens 

permanentes e temporárias estabelecidas em Lei. 
 
Art. 65 - Piso Salarial: é o fixado para a Classe A, da respectiva categoria funcional, 

ao nível de habilitação mínima correspondente à carga básica semanal. 
 
§ 1º - O valor do vencimento de cada classe e de cada nível de habilitação das 

categorias funcionais é representado pelo piso salarial a que se refere este artigo 
aplicados os coeficientes seguintes e na forma indicada, consoante nos Anexos II e III 
desta Lei Complementar. 

 
I - Quanto às categorias funcionais de Professor, Especialista em Educação; 
 
a) em relação às classes: 
 
Classe A, coeficiente 1,00                   Classe B, coeficiente 1,05 
Classe C, coeficiente 1,102                 Classe D, coeficiente 1,158 
Classe E, coeficiente 1,216                 Classe F, coeficiente  1,277 
Classe G, coeficiente 1,340                 Classe H, coeficiente 1,407 
Classe I, coeficiente  1,477                  Classe J, coeficiente  1,551 
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Classe L, coeficiente 1,629                  Classe M, coeficiente 1,710 
Classe N, coeficiente 1,795                  Classe O, coeficiente 1,885 
Classe P, coeficiente 1,979 
 
a) em relação aos níveis de habilitação, para a categoria funcional de Professor e 

Especialista em Educação. 
 
b) Professor                                 Especialista  36 h/a 
 
Nível I, coeficiente     1,00            Nível I, coeficiente    3,06 
Nível II, coeficiente    1,15            Nível II, coeficiente   3,50 
Nível III, coeficiente   1,75            Nível III, coeficiente  3,93 
Nível IV, coeficiente   2,00           Nível IV, coeficiente  4,37 
Nível V, coeficiente    2,25 
Nível VI, coeficiente   2,50 
 
§ 2º - Para efeito de determinação do vencimento do Professor serão aplicados 

sobre o piso salarial, os seguintes pesos, segundo a respectiva carga horária: 
 
I - para 22 (vinte e duas) horas/aulas semanal, peso 1,00; 
II - para 44 (quarenta e quatro) horas/aulas semanal, peso 2,00.   
 
§ 3º - Para efeito de determinação do vencimento do Especialista em Educação será 

aplicado sobre o piso salarial do Professor, para uma carga horária de 36 (trinta e seis) 
horas/aulas semanal os seguintes coeficientes da Tabela acima. 

 
§ 4º - Os pisos indicados nos § 2º e 3º serão aplicados em classe e nível de 

habilitação, e o indicado no § 4º será aplicado em cada classe e nível de escolarização 
após a incidência dos coeficientes de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso I deste 
artigo.  

 
Art. 66 - Ressalvadas as permissões contidas neste Plano e outras previstas em Lei, 

a falta ao serviço acarretará desconto proporcional ao vencimento mensal do Trabalhador 
da Educação. 

 
Art. 67 - Para o Professor, o desconto proporcional, referido no artigo anterior, será 

considerado a unidade de hora-aula, atribuindo-se o valor da divisão do vencimento 
mensal respectivo pelo número de aulas semanal obrigatórias, multiplicando-se por 4,5 
(quatro e meio). 

 
Art. 68 - Os incentivos financeiros serão calculados sobre o vencimento base, 

respeitando-se a classe e nível conforme os percentuais determinados a seguir: 
 
I - Gratificação de férias no valor de 50% (cinqüenta por cento) do vencimento, 

acrescida dos incentivos financeiros; 
II - Pelo exercício em escola de difícil acesso ou provimento, 15% (quinze por 

cento); 
III - pelo exercício em escola pertencente a Rede Municipal de Ensino em classe de 

alunos com necessidades especiais, 40% (quarenta por cento); 
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IV - pelo exercício na educação infantil com crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos nos 
Centros de Educação Infantil, 10% (dez por cento) 

V - pelo exercício em Pré-escolar e 1ª série, 5% (cinco por cento) acima de 20 
(vinte) alunos; 

VI - pelo exercício em classe multisseriada, 15% (quinze por cento) igual ou acima 
de 20 (vinte) alunos; 

VII - pelo exercício em classe multisseriada, 10% (dez por cento) de 15 (quinze) a 
19 (dezenove) alunos; 

VIII - pelo exercício em classe multisseriada, 5% (cinco por cento) de 10 (dez) a 14 
(catorze) alunos; 

IX - pela responsabilidade no preparo da merenda independentemente da regência 
de um ou dois períodos de aula, 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da Classe A, 
Nível I; 

X - pelo efetivo exercício no ensino noturno, a partir das 18 (dezoito) horas, mais 
10% (dez por cento); 

XI - pelo exercício em escolas da zona rural, 10% (dez por cento). 
 
§ 1º - Entende-se por escola de difícil acesso a que se encontra em localidade fora 

da sede do Município e do Distrito, as quais não sejam servidas de transporte coletivo 
diário. 

 
§ 2º - Entende-se por escola de difícil provimento: 
 
I - a que se encontrar em localidade que só seja servida por transporte 

interestadual ou intermunicipal, desde que o professor não resida na localidade; 
II - a que, localizada na zona rural, onde não haja professor habilitado, acarrete a 

obrigação de o professor fixar, junto à escola, nova residência, em face do 
distanciamento do seu domínio habitual. 

 
§ 3º - A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura divulgará, após 

aprovação do Conselho Municipal de Educação, até 15 (quinze) dias antes do início do 
ano letivo, a relação das escolas consideradas de difícil acesso ou provimento, bem como 
as salas multisseriadas. 

 
§ 4º - Fica assegurado ao Trabalhador da Educação Básica, à disposição da entidade 

de classe o incentivo financeiro que determina o Capítulo I, Título VII, deste Estatuto. 
 
 
CAPÍTULO II 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
 
Art. 69 - O adicional por tempo de serviço será calculado sobre o valor da referência 

em que se encontra classificado o Trabalhador da Educação, correspondente a 5% (cinco 
por cento). 

 
Art. 70 - O adicional por tempo de serviço é a vantagem calculada sobre o valor da 

referência do cargo efetivo a que faz jus o Trabalhador da Educação por qüinqüênio de 
efetivo exercício. 
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§ 1º - O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o Trabalhador da 
Educação completar o qüinqüênio, automaticamente. 

 
§ 2º - O Trabalhador da Educação investido em Cargo de Provimento em Comissão 

continuará a perceber o Adicional por Tempo de Serviço, calculado sobre o valor da 
referência de cargo efetivo. 

 
Art. 71 - Os incentivos de que trata este Estatuto deixarão de ser pagos ao 

Trabalhador da Educação Básica que se afastar de suas funções exceto nos casos de: 
 
I - férias; 
II - casamento ou luto, até 10 (dez) dias; 
III - licença para tratamento de saúde na pessoa e na família; 
IV - participação em Congresso, Seminário, Conferência ou outros eventos 

diretamente ligados à área educacional, desde que autorizado  pela Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte e Cultura; 

V - prestação de serviços obrigatórios por lei; 
VI - gozo de licença-prêmio; 
VII - licença à disposição de entidade de classe do Grupo Trabalhadores da 

Educação; 
VIII - acidente em serviço ou moléstia profissional; 
IX - licença gestante; 
X - adoção prevista em lei; 
XI - licença paternidade; 
XII - afastamentos para estudos regulamentares na forma da lei; 
XIII - exercer as funções de Diretor e/ou Diretor-Adjunto. 
 
Art. 72 - Quando ocorrer aproveitamento ou reversão, serão considerados os 

qüinqüênios anteriormente atingidos, bem como a fração de biênio interrompido, para 
efeito de adicional por tempo de serviço, a partir do novo exercício. 

 
Art. 73 - O tempo de serviço será apurado em dias de efetivo exercício, 

considerando-se o biênio como sendo 730 (setecentos e trinta) dias. 
 
 
 
CAPÍTULO III 
DAS FÉRIAS 
 
Art. 74 - O Trabalhador da Educação Básica, em efetivo exercício na Unidade 

Escolar, gozará de 30 (trinta) dias de férias regulamentares e 15 (quinze) dias de 
recesso escolar entre as 02 (duas) etapas letivas. 

 
§ 1º - A designação do Trabalhador da Educação para trabalhos de exame e outros 

que se hajam de realizar nos períodos das férias previstas neste artigo, será feita com a 
concordância do mesmo e remunerado na forma estabelecida em legislação. 

 
§ 2º - Se entre os períodos letivos regulares houver recesso na Unidade Escolar, o 

Trabalhador da Educação poderá incorporar, além das férias regulamentares, o recesso 
referido, desde que não fique prejudicado o cumprimento da legislação de ensino. 
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Art. 75 - Gozarão férias de 30 (trinta) dias, os Trabalhadores da Educação Básica 

que: 
 
I - não estiverem em efetivo exercício na Unidade Escolar. 
 
 
CAPÍTULO IV 
DOS AFASTAMENTOS 
 
Art. 76 - Os Trabalhadores da Educação poderão ser afastados do cargo, 

respeitando o interesse da administração pública, para os seguintes fins. 
 
I - prover Cargo em Comissão; 
II - exercer atividades inerentes ou correlatas às da Educação em cargos ou funções 

previstas nas Unidades e nos órgãos da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Cultura e nos Conselhos de Educação, de acordo com quantitativo a ser estabelecido, por 
ato do Poder Executivo. 

III - exercer, por tempo determinado, atividades em órgãos ou entidades da União, 
ou de outros Estados, Município, em outras Secretarias, em Autarquias e em outros 
Poderes Públicos ou junto a entidades conveniadas com a Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Cultura, desde que com prejuízo dos vencimentos e demais 
vantagens específicas dos Trabalhadores em Educação. 

IV - para, sem prejuízo do ensino, ter exercício em outro estabelecimento, quando 
isto lhe permitir freqüentar curso regular de formação de Professor ou Especialista em 
Educação, pelo período de duração do curso, mediante, comprovação de matrícula e 
respectiva freqüência. 

V - para Entidades Filantrópicas Educacionais. 
 
§ 1º - Por Entidades Filantrópicas Educacionais de que trata o Inciso V, deste artigo, 

entende-se àquelas que atuam especificamente na área da educação especial. 
 
§ 2º - Os afastamentos previstos nos Incisos II, IV e V deste artigo, ocorrerão sem 

prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo. 
 
Art. 77 - A cessão funcional para outros estados ou municípios somente será 

permitida com ônus para o órgão de origem, se, em contrapartida, houver cessão de 
outro funcionário, de igual categoria funcional, para vir prestar serviço ao Município de 
Coxim, até o limite de 3% (três por cento) do Quadro. 

 
§ 1º - Para exercer, por tempo determinado, atividades em outros Estados, ou em 

órgãos municipais ou estaduais, sem vencimentos, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
§ 2º - Cabe à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, o controle dos 

servidores permutados, na forma deste artigo, bem como a lotação daqueles que forem 
colocados à disposição do Município, em regime de contrapartida. 

 
 
CAPÍTULO V 
DA APOSENTADORIA 
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Art. 78 - O Trabalhador da Educação será aposentado de acordo com o que 

estabelece as Legislações Federal, Estadual e Municipal. 
 
Parágrafo Único - Completando o tempo para aposentadoria e decorrido 90 

(noventa) dias, do protocolo do processo no órgão competente, o Profissional da 
Educação aguardará a publicação do ato afastado de suas funções. 

 
Art. 79 - Além do vencimento, integram o provento as seguintes vantagens obtidas 

durante a atividade: 
 
I - adicional por tempo de serviço; 
II - gratificações ou parcelas financeiras outras, percebidas em caráter permanente; 
 
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, considera-se percepção em caráter permanente 

a vantagem pecuniária ao cargo, desde que o seu exercício abranja, sem interrupção, os 
últimos cinco anos. 

 
§ 2º - A base de cálculo para a incorporação no provento das vantagens a que se 

refere no Inciso II será: 
 
I - quando o valor da vantagem for variável, considerar-se-á para efeito da fixação 

do correspondente quantitativo o respectivo limite máximo. 
II - quando o valor da vantagem não for variável, o quantitativo será fixado em 

importância igual a percebida pelo funcionário ao tempo de passagem para 
aposentadoria, nos demais casos, observar-se-á a proporcionalidade ao tempo de 
serviço. 

 
 
TÍTULO VIII 
DOS DIRIGENTES DAS ESCOLAS E CENTROS  
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL 
 
 Art. 80 - As funções de Diretor, Diretor-Adjunto e Diretor do Centro de Educação 

Infantil, deverão pertencer ao Quadro Efetivo do Magistério e serão providas por eleição 
direta na comunidade educacional, regulamentadas pela Secretaria Municipal de 
Educação e designados por ato do Poder Executivo. 

 
§ 1º -  Só terá direito a diretor-adjunto a escola que possuir igual ou superior a 500 

alunos devidamente matriculados. 
 
§ 2º - O mandato de Diretor, Diretor-Adjunto e Diretor dos Centros de Educação 

Infantil deverá ser de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito po ruma única vez 
consecutiva. 

 
Art. 81 - O Trabalhador da Educação designado para a função de Diretor, Diretor-

Adjunto e Diretor do Centro de Educação Infantil, não sofrerão prejuízos em seus 
vencimentos, vantagens e direitos, sendo assegurados sobre o vencimento, gratificação 
pelo exercício da função e o seu retorno à função e local de origem após o término do 
mandato. 
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Art. 82 - O Trabalhador da Educação, que acumular cargo de Professor e 

Especialista em Educação, se designado para a função de Diretor, Diretor-Adjunto e 
Diretor do Centro de Educação Infantil terá sua gratificação calculada sobre o vencimento 
do cargo de maior valor, ficando assegurado a remuneração do cargo de menor valor 
com todos os direitos e vantagens de carreira. 

 
Art. 83 - O professor, detentor de um único cargo de 22 (vinte e duas) horas aulas 

semanais, designado para a função de Diretor, Diretor-Adjunto e Diretor do Centro de 
Educação Infantil, aplica-se o peso 2.00 (dois) sobre o seu vencimento base, acrescido 
da gratificação. 

 
Parágrafo Único - O especialista, detentor de um único cargo de 36 (trinta e seis) 

horas/semanal, designado para a função de Diretor, Diretor-Adjunto e Diretor do Centro 
de Educação Infantil, perceberá por mais 50% (cinqüenta por cento) do professor nível 
III, acrescido da gratificação. 

 
Art. 84 - O Diretor das Escolas Municipais e dos Centros de Educação Infantil 

perceberão sua gratificação sobre o seu vencimento base, de acordo com o número de 
aluno: 

 
I - de 1.000 alunos acima, 50%; 
II - de 500 a 999 alunos, 45%; 
III - 500 alunos abaixo, 40%. 
 
Art. 85 - O Diretor-Adjunto perceberá sua gratificação de acordo com o número de 

alunos, sendo 80% (oitenta por cento) da gratificação do diretor. 
 
Art. 86 - O Secretário das escolas municipais e do Centro de Educação Infantil 

perceberão sua gratificação de acordo com o número de alunos, sendo 70% (setenta por 
cento) da gratificação do diretor. 

 
Art. 87 - Será considerada como habilitação mínima para o exercício da função de 

Diretor, Diretor-Adjunto e Diretor do Centro de Educação Infantil, habilitação de nível 
superior. 

 
Art. 88 - Os Trabalhadores da Educação, designados para a função de Diretor, 

Diretor-Adjunto e Diretor do Centro de Educação Infantil, cumprirão carga horária de 40 
(quarenta) horas semanal. 

 
 
TÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS      
 
       
Art. 89 - Quando a oferta de Professor legalmente habilitado para o exercício do 

cargo, não bastar para atender as necessidades de uma dada disciplina, permitir-se-á, 
em caráter excepcional e mediante autorização prévia e específica do Secretário 
Municipal de Educação com a cópia do Edital para tal fim, que as aulas sejam ministradas 
por professor com habilitação diversa da exigida. 
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§ 1º - O portador de diploma de curso superior que não tenha habilitação legal para 

lecionar, caso venha ser convocado por falta de professor habilitado, será admitido na 
forma da legislação vigente e sua remuneração será equivalente a 90% (noventa por 
cento) da remuneração do Professor Habilitado Nível III, Classe A. 

 
§ 2º - O portador do diploma do 2º Grau de curso técnico-profissionalizante sem 

habilitação legal para lecionar, caso venha a ser convocado por falta de professor 
habilitado, será admitido na forma da legislação vigente e sua remuneração será 
equivalente a 90% (noventa por cento) da remuneração do professor habilitado Nível I, 
Classe A. 

 
§ 3º - Na falta do Professor habilitado para ministrar aulas nas escolas em zona 

rural, considerada de difícil acesso, será convocado o auxiliar de ensino com os seguintes 
níveis. 

 
I - auxiliar de ensino I, 85% (oitenta e cinco por cento) do Professor habilitado, 

correspondente ao Nível I, Classe A. 
II - auxiliar de ensino II, 90% (noventa por cento) do Professor habilitado, 

correspondente ao nível I, Classe  A. 
 
Art. 90 - Os servidores aposentados, enquadrados na categoria funcional de 

Professor e Especialista em Educação, terão proventos previstos nos termos do § 4º do 
art. 40, da Constituição Federal. 

 
Art. 91 - Ao Profissional da Educação Básica, detentor de 02 (dois) cargos, fica 

assegurado o direito de opção por 1 (um) cargo de 44 (quarenta e quatro) horas/aulas 
semanais, desde que a diferença de tempo de serviço do primeiro para o segundo, não 
seja superior a 50% (cinqüenta por cento) do cargo mais antigo. 

 
Art. 92 - Ficam transformados os atuais níveis dos cargos de Professor e de 

Especialista de Educação conforme a seguinte escala: 
 
I - de Professor MAG 
Nível V para o Nível III; 
Nível VI para o Nível IV. 
 
II - para o Quadro de Especialista de Educação MAG: 
Nível II para o Nível I; 
Nível III para o Nível II. 
 
Art. 93 - O Especialista em Educação que optar pela carga horária de 44 (quarenta 

e quatro) horas/aulas semanal,  terá o vencimento de um professor com o mesmo nível 
de habilitação e referência salarial que ocupa na época da opção   GAIVOTA 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 024/2000, DE 07  DE JUNHO  DE 2000 

 

 

“Dispõe sobre a Criação da tarifa de Conservação e Manutenção da Rede de 
Iluminação Pública (TCMRI) no Município de Coxim-MS.,  e dá outras 
providências”. 

 
 
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei 
Complementar: 

 
Art. 1º -  Fica criada a Tarifa de Conservação e Manutenção da Rede de Iluminação 

Pública (TCMRI) no Município de Coxim-MS., destinada a atender as despesas de 
manutenção e conservação da rede de iluminação pública, bem como de operação e 
melhoramento dos serviços prestados neste setor pelo Município de Coxim-MS., que 
incidirá sobre cada unidade imobiliária autônoma edificada e unidade não imobiliária 
diversa, existentes no município de Coxim-MS. 

 
§ 1º -  Considera-se unidade imobiliária autônoma edificada, para efeitos de 

lançamento da Tarifa instituída pelo “caput” deste artigo, os apartamentos, salas, lojas, 
sobrelojas, boxes e demais unidades em que o prédio for dividido. 

 
§ 2º -  A Tarifa incidirá sobre as unidades imobiliárias autônomas edificadas, 

localizadas: 
 
a)  em ambos os lados das vias públicas, mesmo que as luminárias estejam 

instaladas em apenas em um deles; 
b)  em todo perímetro circunvizinho das praças e logradouros públicos, 

independentemente da distribuição das luminárias; 
c)  em toda a área do município, mesmo nos locais que não possuam iluminação 

pública, desde que constituam em vias de acesso às principais vias e logradouros que 
possuam tal serviço. 

     
§ 3º -  A Tarifa incidirá ainda sobre unidades não imobiliárias diversas, 

permanentes ou não, tais como “trailers”, barracas, palco para “shows” e assemelhadas.         
 
§ 4º -  Será responsável pelo pagamento da Tarifa de Conservação e Manutenção 

da Rede de Iluminação Pública o proprietário, o possuidor ou aquele que detenha, a 
qualquer título, a unidade imobiliária autônoma ou a unidade Não imobiliária diversa. 

 
Art. 2º -  Entende-se por rede de iluminação pública, para fins de aplicação desta, 

aquela que esteja direta e regularmente ligada à rede de energia da Empresa Energética 
de Mato Grosso do Sul (ENERSUL), ou empresa que lhe seja sucessora, e sirva 
exclusivamente à via pública, às praças ou a qualquer logradouro de livre acesso 
permanente ao público. 

 
Art. 3º -  O valor da Tarifa de Conservação e Manutenção da Rede de Iluminação 

Pública será cobrado em duodécimos, sempre baseado em percentuais sobre o consumo, 
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no caso das unidades imobiliárias autônomas edificadas e unidades não imobiliárias 
diversas, até os limites estabelecidos nas Tabelas Anexas. 

 
Art. 4º -  Estão isentos do pagamento da Tarifa criada por esta Lei as unidades 

imobiliárias autônomas com ligações monofásicas residenciais, cujo consumo de energia 
elétrica mensal for igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Kwh. 

 
Art. 5º -  O produto da Tarifa de Conservação e Manutenção da Rede de Iluminação 

Pública constituirá receita destinada a cobrir os custos dos serviços e demais dispêndios 
da Municipalidade, decorrentes da instalação, manutenção, conservação, operação e 
consumo de energia elétrica para iluminação pública, bem como para melhoramento e 
ampliação do serviço. 

 
Art. 6º -  A cobrança da Tarifa  será efetuada pelo Município, diretamente, através 

de terceiros ou de convênios com concessionárias de serviços públicos, neste caso, 
prioritariamente, por intermédio da ENERSUL, através das contas mensais de 
fornecimento de energia elétrica. 

 
Art. 7º -  Fica a cargo do Município a execução de projetos especiais de iluminação 

de avenidas, ruas, praças, alamedas e vias públicas em geral, bem como de parques, 
jardins, monumentos, pátios internos e demais logradouros públicos, correndo as 
despesas com  manutenção, operação, administração e as de instalação de indicadores 
luminosos de ruas e execução de iluminação temporária, decorativa ou festiva, de 
caráter provisório ou definitivo, por conta do Erário Municipal. 

 
Parágrafo Único -  O Município fará comunicação à ENERSUL sobre a execução de 

iluminação do tipo que se enquadre entre aqueles mencionados no “caput” deste artigo, 
para efeito de exame da viabilidade técnica da ligação à rede de distribuição e registro da 
carga instalada para fim de faturamento da conta de energia elétrica. 

 
Art. 8º -  O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, regulamentará a 

presente Lei Complementar. 
 
Art. 9º -  Esta Lei  Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.,  07  DE JUNHO  DE 2000. 
 
 
OSWALDO MOCHI JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM 
GABINETE DO PREFEITO 
 
TABELA I 
 
PARA CÁLCULO DA TARIFA DE ILUMINAÇÃO SOBRE IMÓVEIS EDIFICADOS 

(CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIAL) 
 
FAIXA DE CONSUMO (Kwh)         % SOBRE A TARIFA                        VALOR 
       000  A   030                                          ISENTO 
       031  A   100                                                5,00                                      3,25   
       101  A   200                                              10,00                                      6,50 
       ACIMA DE 200                                         15,00                                      9,75 
  
 
TABELA II 
 
PARA CÁLCULO DA TARIFA DE ILUMINAÇÃO SOBRE IMÓVEIS EDIFICADOS (CONSUMO 

RESIDENCIAL) 
 
FAIXA DE CONSUMO (Kwh)         % SOBRE A TARIFA                 VALOR 
       000  A   050                                          ISENTO 
       051  A   100                                                2,00                                      1,50   
       101  A   200                                                5,00                                      3,74 
       201  A   300                                                6,00                                      4,49 
       301  A   500                         7,00             `                        5,23 
       ACIMA DE 500                                             9,00                                      6,73 
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LEI COMPLEMENTAR Nº.  027/2000 

 

 “DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO     MUNICIPAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSS O DO SUL, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e, ele sanciona a seguinte Lei 
Complementar: 

 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS  

CAPITULO I - SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 
 

Art. 1º - Esta Lei regula os direitos e obrigações de ordem tributária, relativos ao fisco 
municipal e às pessoas obrigadas ao pagamento de tributos municipais ou penalidades pecuniárias. 

Art. 2º - Compõe o Sistema Tributário do Município: 
 
I – Impostos : 
a)- Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 
b)- Imposto sobre Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis e de Direito a eles relativos (ITBI) 

e  
c)-Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN); 
 
II – Taxas 
 
a)-  Taxas de Serviços Públicos; 
b)- Taxas de Licenças,  
c)- Taxas de Serviços Administrativos; 
 
III – Contribuição de Melhoria. 

Art. 3º - O Município ao prestar efetivamente serviços facultativos, cobrará preço público, 
conforme dispuser o Poder Executivo. 

 
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo considera-se facultativo o serviço, sempre que a 

utilização depender da vontade do usuário ou de sua livre provocação.  

                            

TITULO II 

IMPOSTOS 

CAPITULO I 
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   IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ( IPTU ) 

                                   Seção I - Fato gerador e contribuinte 

Art. 4º - O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como 
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

 
Parágrafo único – O lançamento do imposto ocorre anualmente, no dia primeiro de janeiro. 

Art. 5° - Para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana: 
 
I - Zona em que exista pelo menos, dois dos seguintes melhoramentos, construídos, ou 

mantidos pelo poder público: 
 
a) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
b) abastecimento de água; 
c) sistema de esgotos sanitários; 
d) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 
e) escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 03 (três) Km do imóvel 

considerado. 
 
II - A área urbanizável, as constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, e as 

áreas de expansão urbana, constante de projetos de parcelamento do solo aprovados pela Prefeitura 
Municipal, destinados à habitação, à industria ou ao comércio, mesmo que localizada fora da zona 
definida nos termos do item anterior. 

 
Parágrafo único - Estão também sujeitos ao imposto predial e territorial os sítios de recreio, 

mesmo localizados fora da zona urbana. 

Art. 6° -  Os limites urbanos  serão definido em lei específica, observado os interesses 
peculiares do Município. 

Art. 7° - O sujeito passivo ou contribuinte do imposto é a pessoa física ou jurídica, tida como 
proprietária,  titular do domínio útil ou  possuidora a qualquer titulo, de bem imóvel. 

Art. 8° -  Os imóveis objetos de loteamento somente serão tributados à partir do ano 
subseqüente à aprovação do loteamento 

Art. 9° - O bem imóvel, para efeito deste imposto, será classificado como não edificado ou 
edificado. 

§ 1° - Considera-se não edificado o bem imóvel: 
a) em que houver construção paralisada ou em andamento; 
b) em que houver edificação interditada, condenada, em ruínas ou em demolição; 
c) cuja construção seja de natureza temporária ou provisória, ou possa ser removida sem 

destruição, alteração ou modificação. 
 
§ 2º - Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação 

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

Art. 10 - A incidência do imposto independe: 
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I - Da legitimidade dos títulos de aquisição da propriedade, do domínio útil ou da posse do 
bem imóvel. 

II - Do resultado financeiro da exploração econômica do bem imóvel. 
III - Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas 

relativas ao bem imóvel. 

 

                              Seção II   -  Da Base De Cálculo 

Art. 11 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, excluídos os bens móveis 
nele mantidos, em caráter permanente ou temporário, para efeito de utilização, exploração, 
embelezamento ou comodidade. 

Art. 12 - O valor venal do imóvel será apurado através de dados constantes na planta genérica 
de valores, levando-se em conta os seguintes fatores: 

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

edificação, aplicando os fatores corretivos dos componentes da construção e do estado de conservação, 
pela metragem da construção, somando o resultado ao valor do terreno, observada a tabela de valores 
de construção. 

II - Tratando-se de terreno, levando-se em consideração as suas medidas, aplicando os fatores 
corretivos, observada a planta de valores de terrenos.  

 
§ 1° - Quando no mesmo terreno houver mais de um imóvel de uma unidade autônoma 

edificada, será calculada a fração ideal do terreno, conforme a fórmula: T x U, onde T = Área total do 
terreno; U = Área da unidade autônoma edificada e C = Área total construída. 

 
§ 2° - Para os distritos e povoados será considerado como referencial para se determinar o 

valor venal da construção, 50% (cinqüenta por cento) dos valores utilizados, na sede. 
 
§ 3° - Não se beneficia do dispositivo do parágrafo anterior os imóveis localizados em distritos 

industriais. 
 
§ 4° - A Planta Genérica de Valores, de que trata o caput deste artigo, será atualizada 

anualmente, antes do término do exercício, através de uma comissão especial, criada por decreto do 
Poder Executivo, composta de 04 (três) membros , sendo três membros com conhecimento técnico na 
área e um Vereador representando o Poder Legislativo Municipal.  

 
§ 5° - O valor venal dos imóveis será atualizado anualmente, antes do término do exercício, 

em função dos equipamentos urbanos e das melhorias decorrentes de obras públicas recebidas pela área 
onde se localizem, bem como os preços de mercado. 

Art. 13 - O imposto será calculado sobre o valor venal do bem imóvel mediante a aplicação 
das alíquotas a seguir: 

 
 I - 1,0% (um por cento), para imóveis  edificados; 
II - 3,0% (três por cento) tratando-se de terrenos sem construção, elevando-se anualmente à 

razão de 0,25%, cumulativamente, até o limite máximo de 10% (dez por cento). 
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                                           Seção III -  Das Isenções 

Art. 14 - São isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) os 
contribuintes que atendam a uma das seguintes condições: 

I - Sejam associações culturais, beneficentes, religiosas, esportivas, recreativas e políticas, sem 
fins lucrativos, relativamente aos imóveis ocupados para práticas de suas finalidades essenciais ou 
destinados ao uso de seu quadro social; na forma da lei. 

          II - Sejam ex-integrantes da FEB que tomaram parte da ativa em combate nos campos 
da Itália, bem como suas viúvas, com relação a um único imóvel residencial; 

         III - sejam aposentados, pensionistas ou incapacitados ao trabalho que comprovarem 
renda familiar de até 02 (dois) salários mínimo vigente no País, desde que sejam possuidores de uma 
única propriedade urbana; 

        IV - sejam proprietários de um único imóvel no Município cuja área edificada não 
ultrapasse a área construída de  70,00 m2 d com renda familiara até  02 salários minímo; 

Art. 15 - As isenções constantes do artigo anterior, só serão efetivadas após a comprovação 
pelo interessado do preenchimento das condições e requisitos previstos em decreto a ser editado pelo  
Executivo 

.§ 1° - Os requerimentos de isenção deverão ser encaminhados ao Poder Executivo até o dia 
28 de fevereiro do mesmo exercício. 

 
§ 2° - Qualquer outra edificação existente no mesmo terreno, mesmo que contígua à da 

residência será considerada como outro imóvel conforme parágrafo primeiro, do artigo 12, desta Lei. 
 
§ 3° - Não serão alcançados pela isenção os imóveis que trata o inciso primeiro do artigo 

anterior, que sejam objeto de locação. 

  Art. 16 -  As isenções de que trata o Art. 14 e seus incisos poderão ser revistas ou canceladas, 
jsutificadamente,  assim que as limitações  da Lei de Reponsabilidade Fiscal  exigirem como   
equilíbrio orçamentário.                      

 

                                    Seção IV –   Das Imunidades 

Art. 17 - É vedado o lançamento do Imposto Predial e territorial Urbano sobre: 
 
I - Imóveis de propriedade da União e do Estado; 
 
II - Imóveis que abriguem  templos de qualquer culto; 
 
III - Imóveis de partidos políticos, inclusive suas fundações e das entidades sindicais dos 

trabalhadores; 
 
IV - Imóveis de propriedade das instituições de educação e de assistência social, sem fins 

lucrativos. 
§ 1°- O disposto no inciso primeiro deste artigo é extensivo às autarquias e fundações no que 

se refere a imóveis efetivamente vinculados a suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não 
exonera o promitente comprador, da obrigação de pagar o imposto que incidir sobre o imóvel objeto de 
promessa de compra e venda. 
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§ 2°- As vedações do inciso I, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e 

aos serviços, relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas as normas 
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 
tarifas pelo o usuário, conforme artigo 150, inciso VI, parágrafo terceiro, da Constituição Federal. 

 
§ 3°- O disposto no inciso II deste artigo, aplica-se a todo e qualquer imóvel em que se 

pratique, permanentemente, qualquer atividade que, por suas características possa ser qualificadas 
como culto; a imunidade, todavia restringe ao local do culto, e que seja de propriedade da entidade. 

 
§ 4°- O disposto no inciso IV, deste artigo, é subordinado à observância dos seguintes 

requisitos: 
 
I - Não distribuírem parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou 

participação no seu resultado; 
                 II - Aplicarem integralmente no País seus recursos na manutenção dos seus 

objetivos institucionais; 
               III - Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurarem sua exatidão. 
 
      § 5°- Na falta de cumprimento do disposto no parágrafo anterior, ou, quando o imóvel se 

afastar da finalidade precípua, a entidade ou associação perderá a imunidade, sendo que no caso de 
fraude ou dolo o imposto será  exigido  retroativamente à constatação do fato ocasionar,facultado o 
direito ao contraditório. 

 

                         Seção V   -  Da Inscrição 

Art. 18 - A inscrição no cadastro fiscal é obrigatória, devendo ser promovida, separadamente 
para cada unidade autônoma de que o contribuinte seja proprietário, titular do domínio útil ou 
possuidor a qualquer título, mesmo que o beneficiado por imunidade ou isenção. 

 
§ 1° - São sujeitas a uma só inscrição, requerida com apresentação de planta ou croqui: 
I - As glebas sem quaisquer melhoramentos; 
                 II - As quadras individuais das áreas arruadas. 
 
§ 2° - A inscrição é obrigatória, também para os casos de reconstrução, reforma ou acréscimo. 

Art. 19 - O contribuinte é obrigado a promover a inscrição em formulário próprio, no qual, sob 
sua responsabilidade, sem prejuízo de outras informações que poderão ser exigidas pela Prefeitura, 
declarará: 

                 I - Seu nome, qualificação, e endereço; 
               II - Localização, dimensão, área e confrontações do terreno; 
              III - Uso a que efetivamente está sendo destinado o imóvel; 
             IV - No caso de imóvel construído, dimensões e área de construção, número de 

pavimentos e data da construção; 
               V - valor constante do título aquisitivo. 

Art. 20 - O contribuinte é obrigado a promover a inscrição ou alteração cadastral, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da: 



 30

I - Notificação eventualmente feita pelo o Município; 
                 II - Demolição ou perecimento das edificações ou construções existentes no terreno; 
                III - Aquisição ou promessa de compra e venda; 
               IV - Aquisição ou promessa de compra e venda de parte do terreno não construída, 

desmembrada ou ideal; 
                V - Posse do terreno exercida a qualquer título. 

Art. 21 - Os responsáveis pelo parcelamento do solo ficam obrigados a fornecer, mensalmente 
ao Cadastro Imobiliário Fiscal, relação dos lotes que no decorrer do ano tenham sido alienados 
definitivamente, ou mediante compromisso de compra e venda, mencionando o nome do comprador e o 
endereço do mesmo, o número da quadra e do lote, a fim de ser feita a devida anotação no Cadastro 
Imobiliário. 

Art. 22 - Os contribuintes omissos serão inscritos de ofício, observando o disposto no artigo 
18 desta Lei. 

§ 1° - Equiparar-se-á ao contribuinte omisso o que apresentar formulário de inscrição com 
informações falsas, erros ou omissão dolosa. 

§ 2º - A Prefeitura promoverá a qualquer tempo levantamento dos imóveis urbanos para 
atualização do Cadastro Imobiliário Fiscal. 

 
 

                                       Seção VI -  Do lançamento 

 Art. 23 - O lançamento do imposto será anual e distinto, um para cada unidade imobiliária 
independente, ainda que contíguos ou vizinhos e pertencentes a um mesmo contribuinte, observando-se 
o estado do imóvel em 31 de Janeiro do ano  que corresponde o lançamento. 

 
Parágrafo único - Na caracterização de unidade imobiliária a situação de fato que deverá ser 

verificada pela autoridade administrativa, terá ascensão sobre a descrição do bem imóvel contida no 
respectivo título. 

   
Art. 24 - O imposto será lançado em nome do proprietário, detentor do domínio útil ou 

possuidor do imóvel, levando-se em conta os dados ou elementos constantes do Cadastro Imobiliário 
Fiscal. 

 
  § 1° - No caso de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, o lançamento será 

mantido em nome do promitente vendedor até a inscrição do compromissário comprador. 
  § 2° - O lançamento do imposto de imóvel objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso, será 

efetuado em nome do enfiteuta, do usufrutuário ou fiduciário. 
   
  § 3° - Nos casos de condomínio, o imposto será lançado em nome de um, de alguns ou de 

todos os co-proprietários, sendo que, nos dois primeiros casos, sem prejuízos da responsabilidade 
solidária dos demais pelo pagamento do tributo. 

 Art. 25 - O primeiro imposto será lançado independentemente da regularização jurídica dos 
títulos de propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel, ou da satisfação de quaisquer exigências 
administrativas para sua utilização. 

Art. 26 - O contribuinte do Imposto Predial Territorial Urbano será notificado do lançamento 
por simples entrega pessoal, ou,  por via pessoal, desde que contenha contra fé, sendo que, na 
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impossibilidade ou na recusa,  a notificação poderá ser efetivada, por  edital, ou por publicação nos 
órgãos de imprensa  local  

Art. 27 - O Imposto Predial Territorial Urbano sempre que possível, poderá ser lançado em 
conjunto com outros tributos e taxas que recaem sobre o imóvel. 

 

                     Seção VII –  Da Arrecadação 

Art. 28 - O Imposto Predial Territorial Urbano, será lançado em moeda corrente e quantificado 
em Unidade Fiscal Municipal tomando-se como base de cálculo o valor da Unidade Fiscal do mês do 
lançamento, sendo o parcelamento e prazo fixados anualmente, por decreto. 

 
      Parágrafo único - Será concedido descontos de: 
 
              I - 20% (vinte porcento) para pagamento em parcela única até a data do vencimento 

da primeira prestação; 
            II - 10% (dez porcento) para a quitação em parcelas, para o pagamento até o 

vencimento da referida parcela. 
 

Art. 29 - Nenhuma prestação poderá ser paga sem a prévia quitação da antecedente. 

Art. 30 - O pagamento do imposto não implica no reconhecimento, pela Prefeitura Municipal, 
para quaisquer fins, da legalidade da propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel. 

 

                     Seção VIII   -  Das Penalidades 

Art. 31 - Será aplicada ao contribuinte que não cumprir o disposto no artigo 18, multa 
equivalente a 03 unidades Fiscais do Município podendo ser acrescida do valor do IPTU. 

Art. 32 - Ao contribuinte que não cumprir o disposto no artigo 19, será imposta a multa 
equivalente a 03 Unidades Fiscal Municipal. 

Art. 33 - As multas a que se refere os artigos 30 e 31 não serão objeto de parcelamento. 

Art. 34 - A falta de pagamento do imposto nos vencimentos fixados sujeitará o contribuinte: 
I - A atualização monetária do valor do credito tributário’ 
 
II - cobrança de juros a razão de 1% (um porcento) ao mês, que incidirá sobre o valor 

corrigido monetariamente. 

III - Multa de 02 % (dois porcento) sobre o valor  total, obtido pelas operações anteriores. 

 

                              CAPÍTULO II  

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

                         Seção I  -  Fator Gerador e Contribuinte 
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Art. 35 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. (ISSQN), tem como fator gerador a 
efetiva prestação de serviço por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, 
dos serviços da lista  constante do Anexo I desta Lei. 

 
§ 1° - Excluem-se da incidência desse imposto os serviços compreendidos na competência 

tributária da União, dos Estados e suas respectivas autarquias, desde que estejam de conformidade com 
o artigo 150, da Constituição Federal. 

§ 2° - Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao imposto previsto neste artigo, 
ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, salvo nos caso dos itens 31, 33, 41, 
68, e 76 da lista de serviços, constante do Anexo I; 

 
§ 3° - O contribuinte que exercer, em caráter permanente ou eventual, mais de uma das 

atividades relacionadas na Lista de Serviços, ficara sujeito ao imposto que incidir sobre cada uma 
delas, inclusive quando se trata de profissional autônomo; 

 
§ 4° - Os serviços prestados nos hospitais, clínicas, sanatórios, casas de saúde, de repouso e 

recuperação e seus congêneres no que se refere ao fornecimento de alimentos e remédios feito em 
virtude de atendimento por este estabelecimentos, serão tributados pelo ISS. 

Art. 36 - O contribuinte do imposto é o prestador do serviço especificado na lista constante do 
artigo anterior. 

 
§ 1° - As pessoas fisicas ou jurídicas são solidariamente responsáveis pelo pagamento do 

imposto relativo aos serviços a elas prestadas, se não exigirem do prestador do serviços comprovação 
da respectiva inscrição no cadastro de contribuintes do imposto. 

 
§ 2° - Será responsável pela retenção e recolhimento do imposto, todo aquele que, mesmo 

incluídos nos regimes de imunidade e isenção, utilizarem-se de serviços de terceiros, quando: 
I - O prestador for autônomo, deverá o contribuinte emitir recibo, contendo no mínimo, nome, 

endereço e documento de Identidade; 
            II - Quando o serviço for prestado em caráter pessoal, por profissional autônomo ou sociedade 
de profissionais, não apresentar comprovante de inscrição no cadastro municipal; 
           III - O prestador do serviço alegar e não comprovar imunidade ou isenção; 

§  3° - A fonte pagadora dará ao prestador do serviço o comprovante de retenção a que se 
refere o § 2°, o qual servirá como comprovante do pagamento do imposto devido. 

Art. 37 - O imposto sobre serviços será devido ao Município: 
I - no caso das atividades de construção civil, quando a obra se localiza dentro do seu 

território, ainda que o prestador tenha estabelecimento ou domicílio tributário fora dele; 
            II - no caso das demais atividades, quando o estabelecimento ou domicílio tributário do 
prestador se localizar no terntório do Município, ainda que os serviço seja prestado fora dele. 

Art. 38 - A incidência do imposto independe: 
I - da existência de estabelecimento fixo; 

 II - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, 
relativas à atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis; 

III - do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação do serviço; 
IV - da destinação dos serviços. 

Art. 39 - Para efeito deste imposto considera-se: 
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I - empresa: toda e qualquer pessoa jurídica, que exerça atividade econômica de prestação de 
serviço; 

 II - profissional autônomo: toda e qualquer pessoal fisica que, habitualmente e sem 
subordinação jurídica ou dependência hierárquica, exercer atividade econômica de prestação de 
serviço; 
           III - sociedade de profissionais: sociedade civil de trabalho profissional, de caráter 
especializado, organizada para prestação de qualquer dos serviços relacionados nos itens l, 4, 8, 25, 52, 
88, 89, 90, 91 e 92, da lista referida no artigo 34; 

IV - trabalhador avulso: aquele que exercer atividade de caráter eventual, fortuito, casual, 
incerto, sem continuidade sob dependência hierárquica mas sem vinculação empregatícia; 

V - trabalho pessoal: é aquele material ou intelectual, executado pelo próprio prestador, pessoa 
física, sem intervenção profissional congênere de terceiros; não o desqualifica nem descarateriza, a 
contraprestação de empregados para execução de atividades acessórias ou auxiliares não componentes 
da essencia do serviço. 

VI - estabelecimento prestador: o local onde sejam executados, administrados, fiscalizados, 
planejados, contratados ou organizados os serviços, total ou parcialmente, de modo permanente ou 
temporário, sendo irrelevante para sua caracterização a denominação de sede, filial, agência, sucursal, 
escritório, loja, oficina, ou quaisquer outra que venham a ser utilizadas. 

 

                     Seção II  -  Base de Cálculo e Alíquota 

Art. 40 - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço sobre o qual serão aplicadas as 
alíquotas previstas na tabela I anexa. 

I - quando a prestação dos serviços se der sob a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, o imposto será calculdo por alíquota sem considerar as importâncias pagas a título de 
remuneração do respectivo trabalho; 

II - os serviços a que se referem os itens l, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90, e 91 da lista do artígo 
32, forem prestados por sociedades. 

Parágrafo único - Considerar-se-á trabalho pessoal do próprio contribuinte, para os efeitos do 
ínciso I deste artigo, o por ele executado pessoalmente, com auxílio de até O2 (dois) empregados. 

Art. 41 - Preço do serviço é a receita a ela correspondente, sem quaisquer deduções, ainda que 
a título de sub-empreitada de serviços não tributados, frete, despesas, tributos e outros, com exceção de 
fornecimento de mercadorias prevista nos itens 31, 33, 37, 67, 68, e 69 da lista contida nessa Lei. 

 
§ 1° - Considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo do imposto, tudo o que for 

recebido em virtude de prestação do serviço, seja a vista ou a prazo. 
 
§ 2° - Constituem parte integrante do preço: os valores acrescidos e os encargos de qualquer 

natureza, ainda que de responsabilidade de terceiros; os ônus relativos a concessão de crédito, ainda 
que cobrados em separado, na hipótese de prestação de serviço a crédito, sob qualquer modalidade. 

 
§ 3° - Serão diminuídos do preço do serviço os valores relativos a descontos ou abatimentos 

não sujeitos a condição, desde que prévia e expressamente contratados. 
 
§ 4° - Quando a contratação se verificar através da troca de serviços ou o seu pagamento for 

realizado mediante fornecimento de mercadorias, o preço do serviço para base de cálculo do imposto, 
será o preço corrente na praça. 
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Art. 42 - Na prestação de serviços a que se refere os itens 31 a 34 da lista de serviços, o 
imposto será calculado sob e o preço deduzido das parcelas correspondentes: 

I -  ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto; 
II -  ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço; 
 
§ 1º - A dedução referida no inciso II deste artigo, só será admitida relativamente aos materiais 

que se incorporarem ou que se consumam na execução da obra, excluídos:  
I - escoras, andaimes, torres e formas; 
II - ferramentas. Máquinas e respectivas manutenções; 
III - materiais adquiridos para formação de estoque ou armazenagem fora dos canteiros de 

obras de sua efetiva utilização; 
IV - materiais recebidos na obra após a concessão do respectivo “habite-se”.  
 
§ 2° - A dedução referida no inciso I do caput, não será admitida quando subempreitadas 

forem: 
I - realizadas por profissionais autônomos; 
II - executadas por sociedade uniprofissionais;  
III - executadas depois do “habite-se”. 
 
§ 3° - São indedutiveis os valores de quaisquer materiais ou subempreitadas: 
I - cujos documentos não estejam revestidos das características ou formalidades legais, 

previstas na legislação federal, estadual ou municipal, especialmente no que concerne a perfeita 
identificação do emitente e do destinatário, bem como das mercadorias e dos serviços. 

 
II -  relativas a obras isentas ou não tributáveis. 
 
§ 4° - Quando os serviços referidos neste artigo forem prestados sob regime de administração, 

a base de cálculo incluirá, além dos honorários do prestador, as despesas gerais de administração, bem 
como a mão-de-obra, encargos sociais e reajustamentos, ainda que tais despesas sejam de 
responsabilidade de terceiros. 

Art. 43 - Nas incorporações imobiliárias, quando o construtor acumular a sua qualidade com a 
de proprietário, promitente comprador, cessionário, ou promitente cessionário do terreno ou de sua 
frações ideais, a base de cálculo será o preço contratado no parágrafo com os adquirentes de unidades 
autônomas, relativas as cotas de construção. 

 
§ 1° - Na hipótese prevista neste artigo, só será admissível deduzir da base de cálculo o valor 

das subempreitadas e dos materiais de construção proporcionais as frações ideais de terreno, alienadas 
ou compromissadas, observado o disposto inciso I do artigo 41 desta Lei. 

 
§ 2° - Consideram-se também compromissadas as frações ideais vinculadas às unidades 

autônomas contratadas para entrega futura, em pagamentos de bens e serviços adquiridos, inclusive 
terrenos. 

 
§ 3° - A apuração proporcional da base de cálculo será feita individualmente, por obra, de 

acordo com o registro auxiliar das incorporações. 
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§ 4° - Quando não forem especificadas nos contratos os preços das frações ideais de terrenos e 
das quotas de construção, o preço dos serviços será a diferença entre o valor total do contrato e o valor 
resultante da divisão do preço de aquisição do terreno pela fração ideal vinculada a unidade contratada. 

 

Art. 44 - Nos serviços de demolição de prédios considera-se preço total da operação os 
recebimentos em dinheiro ou em material proveniente de demolição.  

 
Parágrafo único- O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de construção civil, nos 

quais a empreiteira principal execute e cobre a demolição englobadamente com o contrato 
deconstrução. 

 

Art. 45 - O imposto será calculado: 
I - na hipótese de inciso II do artigo 39, o imposto será calculado aplicando as alíquotas 

constantes da tabela II que integra este Código, multiplicada pelo número de profissionais habilitados, 
sócio, empregado ou não, que prestem serviço em nome da sociedade, embora assumindo 
responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. 

II - Considerando o preço do serviço, tudo o que for recebido ou devido em conseqüência de 
sua prestação. 

III - pela receita mensal do contribuinte, quando se tratar de prestação de serviço em caráter 
permanente, e o contribuinte for devidamente cadastrado na Unidade de Cadastro do Município. 

IV - pelo preço cobrado, quando se tratar de prestação de serviço em caráter eventual. 
 
§ 1° - Na falta desse preço ou não sendo ele desde logo conhecido, será adotado o corrente na 

praça. 
 
§ 2° - Na hipótese do cálculo ser efetuado na forma do parágrafo anterior, qualquer diferença 

de preço que venha a ser apurada acarretará a exigibilidade do imposto sobre o respectivo montante. 
 
§ 3° - O preço mínimo de determinados tipos de serviços poderá ser fixados pela autoridade 

tributária competente: 
I - em pauta que reflita o real preço praticado no mercado;  
II - por arbitramento, nos casos especificamente previsto; 
III - por estimativa, quando a base de cálculo não oferecer parâmetros para apuração da base 

de cálculo do imposto. 

Art. 46 - Será arbitrado o preço do serviço, mediante processo regular, nos seguintes casos: 
I - quando 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 se não estiver inscrito 
no cadastro municipal; 

II - quando o contribuinte não apresentar guia de recolhimento e não efetuar o pagamento do 
imposto sobre serviços de qualquer natureza no prazo legal; 

III - quando o contribuinte não possuir escrituração fiscal, livros, documentos, talonários de 
notas fiscais e formulários a que se refere o artigo. 

IV - quando o resultado obtido pelo contribuinte, for economicamente inexpressivo, quando 
for dificíl a apuração do preço, ou quando a prestação do serviço tiver caráter transitório ou instável. 

 
§ 1° - Para o arbitramento do preço do serviço serão considerados, entre outros elementos os 

indícios, os lançamentos de estabelecimentos semelhantes, a natureza do serviço prestado, o valor das 
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despesas para manutenção dos serviços com: instalações e equipamentos do contribuinte, sua 
localização, a remuneração dos sócios, o número de empregados e os encargos sociais. 

 
§ 2° - Nos casos de arbitramento, a soma dos preços, em cada mês, não poderá ser inferior a 

soma dos valores das seguintes parcelas referentes ao mês considerado: 
I - valor das matérias-primas, combutíveis e outros materiais consumidos; 
II - total dos salários pagos, encargos sociais; 
III - total da remuneração dos diretores, proprietários, sócios ou gerentes; 
IV - despesas com água, luz, tetefone, correios, assinaturas de revistas e jornais, serviços da 

Internet; 
V - aluguel do imóvel, máquinas e equipamentos colocados a disposição da empresa ou pessoa 

para prestação de servìços ou não, 1 % (um por cento) do valor desses bens, se forem próprios. 
 
§ 3° - O montante do imposto apurado pelo arbitramento poderá ser parcelado para 

recolhimento em prestações mensais, quando da autuação do contribuinte. 
 
§ 4° - O arbitramento do sujeito passivo feito pela Fazenda Municipal deverá ser feito 

individualmente obedecendo as peculiaridades de cada estabelecimento. 
 
§ 5° - A autoridade fiscal poderá rever o arbitramento por sua iniciativa ou por iniciativa do 

próprio contribuinte que deverá faze-lo através de requerimento escrito protocolado na secretária de 
finanças municipal. 

 
§ 6° - O regime de estimativa obedecerá os crítérios adotados através do arbitramento para se 

chegar ao valor do recolhimento mensal, semestral, anual ou por serviço eventual, estimado para o 
contribuinte. 

 

Art. 47 - A autoridade competente poderá, por ato normativo próprio, fixar o valor do imposto 
por estimativa obedecendo aos critérios do artigo 45 desta lei para a apuração dos valores estimados, 
nos seguintes casos: 

I - quando se tratar de atividade exercida em caráter temporário; 
II - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização comercial; 
III - quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais ou deixar, 

sistematicamente, de cumprir as obrigações acessórias prevista na legislação vigente; 
V - quando o contribuinte reiteradamente violar o disposto na Legislação Municipal. 
VI - nos demais casos em que, a critério exclusivo da autoridade pertinente, se evidencie a 

necessidade de tratamento fiscal específico. 
 
§ 1° - O montante de imposto estimado poderá ser parcelado para recolhimento em prestações 

mensais. 
 
§ 2° - Findo o período fixado pela autoridade administrativa para a qual se fez a estimativa, ou 

deixando o sistema de ser aplicado por qualquer motivo ou a qualquer tempo, será apurado o preço real 
dos serviços e montante do imposto efetivamente, devido pelo sujeito passivo no período considerado. 

 

Art. 48 - Verificada qualquer diferença entre o montante recolhido e o apurado, será ela: 
I - Recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação; 
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II - Ser compensada mediante requerimento do contribuinte, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data do encerramento ou cessão do sistema. 

 
§ 1° - A aplicação do regime de estimativa poderá ser suspensa a qualquer tempo mesmo não 

tendo findado o exercício ou período, seja de modo geral ou individual, seja quanto a qualquer 
categoria de estabelecimento, grupos ou setores de atividades, quando não mais prevalecerem as 
condições que originaram o enquadramento, a critério da Fazenda Municipal. 

 
§ 2° - A autoridade fiscal poderá rever os valores estimados para determinado exercício ou 

período, e, se for o caso, reajustar as prestações subsequentes a revisão. 

Art. 49 - Feito o enquadramento o contribuinte do regime de estimativa, ou quando da revisão 
dos valores, a Fazenda Municipal notificá-lo-á do “quantum” do tributo fixado e importância das 
parcelas a serem mensalmente recolhidas. 

Art. 50 - Os contribuintes enquadrados neste regime serão comunicados, ficando-lhes 
reservado o direito de reclamação, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da comunicação. 

 

                     Seção III  -  Da Inscrição 

Art. 51 - O contribuinte deve promover sua inscrição no Cadastro Municipal de Prestadores de 
Serviços no prazo de 30 (trinta) dias contínuos, contados da data do início de suas atividades, 
fornecendo à Prefeitura Municipal os elementos e informação necessários para a correta fiscalização do 
tributo, preenchendo os formulários oficiais. 

 
§ 1° - Para cada local de prestação de serviços o contribuinte deverá manter uma inscrição 

especifica. 
§ 2° - A inscrição não faz presumir a aceitação, pela Prefeitura Municipal, dos dados e 

informações apresentados pelo contribuinte, os quais podem ser verificados para fins de lançamento do 
imposto. 

 

                                 Seção IV  -  Das Obrigações Acessórias 

Art. 52 - A Prefeitura exigirá dos contribuintes a emissão de nota fiscal de serviços e a 
utilização de livros, formulários e outros documentos necessários ao registro de controle e fiscalização 
dos serviços ou atividades tributáveis, sempre que tal exigência se fizer necessária em razão da 
peculiaridade da prestação. 

 
§ 1° - Decreto do poder executivo estabelecerá os modelos de livros, notas fiscais, Guia de 

Informação Mensal, a forma e os prazos para sua escrituração e emissão, podendo ainda dispor sobre a 
dispensa ou obrigatoriedade de manutenção de determinados livros ou documentos fiscais de acordo 
com a natureza dos serviços ou ramo de atividade do contribuinte. 

 
§ 2° - Os documentos fiscais não poderão ser emendados ou rasurados de modo que lhes 

prejudique a clareza ou veracidade. 
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§ 3° - Os livros e documentos fiscais, que são de exibição obrigatória à fiscalização, não 
poderão ser retirados do estabelecimento ou domicílio do contribuinte, salvo pela autoridade fiscal ou 
em casos expressamente previstos em regulamento. 

 
§ 4° - Livros obrigatórios: 
a) registro de entrada, modelo 1; 
b) registro de utilização de documentos fiscais e termo de ocorrência, modelo 2; 
c) registro de apuração de ISS, modelo 3; 
d) registro de entrada de materiais e serviços de terceiros, modelo 4; 
e) registro de apuração do ISS para construção civil, madelo 5; 
f) registro auxiliar das incorporações imobiliária, modelo 6; 
g) registro de apuração do ISS fixo mensal; modelo 7; 
h) registro de apuração do ISS para as instituições financeiras, modelo 8; 
i) registro de impressão de documentos Fiscais. 
 
§ 5° - Regulamento definirá utilização dos documentos fiscais. 
 
§ 6° - a fiscalização poderá exigir a apresentação ou entrega dos documentos fiscais 

necessários para levantamento fiscal e auditoria que poderá ser realizada nas instalações da Prefeitura 
Municipal, não podendo o contribui se esquivar de tal obrigação sob pena de ser multado. 

 

                                Seção V   -  Do Lançamento 

Art. 53 - O lançamento do imposto será feito pela forma e nos prazos estabelecidos por 
Decreto do poder executivo ou pela autoridade fiscal conforme determinar regulamento, que poderá 
ser: 

a) - direto; 
b) - por homologação; 
c) -   por declaração; 
d)  - ex-oficío. 
 
§ 1° - Os contribuintes sujeitos ao pagamento mensal do imposto ficam obrigados:  
I - manter escrita fiscal destinadas ao registro dos serviços prestados, ainda que não 

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

Municipal, por ocasião da prestação dos serviços. 
 
§ 2° - Nos casos de diversões públicas, se o prestador do serviço não tiver estabelecimento 

fixo e permanente no Município, o imposto será lançado diariamente. 
 

Art. 54 - O imposto será lançado pela Fazenda Municipal anualmente nos casos: 
I - da prestação dos serviços a que se referem os itens l, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90 e 91 da 

Lista constante do Anexo I; 
II - quando o serviço for prestado exclusivamente sob forma de trabalho pessoal do próprio 

contribuinte, independentemente de possuir ou não formação técnica, científica ou artística 
especializada, com atuação profissional autônoma. 
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Art. 55 - O prazo para homologação dos cálculos efetuados pelo contribuinte é de 5 (cinco) 
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador ou do início da fiscalização, salvo se comprovada 
a existência de dolo do contribuinte. 

 

                                Seção VI  -  Da Arrecadação 

Art. 56 - O imposto será recolhido obedecendo ao calendário fiscal que será publicado por 
Decreto Municipal do Poder executivo. 

 
Parágrafo único- Nos casos de diversões públicas, se o prestador do serviço não tiver 

estabelecimento fixo e permanente no Município, o imposto será recolhido diariamente, dentro do 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao encerramento das atividades do dia anterior. 

Art. 57 - Nos casos dos incisos I e II do artigo 49, desta Lei, o imposto será recolhido pelo 
contribuinte, anualmente, em uma única parcela no vencimento e local indicado pelo calendário fiscal. 

 
Parágrafo único- O pagamento imposto poderá ser antecipado até 30 (dias) recebendo o 

desconto de 5% (cinco por cento). 

Art. 58- As diferenças de imposto apurado em levantamento fiscal, constarão de Auto de 
Infração e que serão recolhidas no prazo de 20 (vinte) dias contínuos, contados da data do recebimento 
da respectiva notificação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

                     Seção VII –   Das Imunidades 

Art. 59 - É vedado o lançamento do imposto sobre serviços sobre os seguintes serviços: 
I - prestados pela União, Estados 
II - por entidades religiosas, qualquer que seja o culto professado; 
III - por partidos políticos, suas fundações e entidades sindicais de trabalhadores; 
IV - prestados por instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 

atendidos os requisitos exigidos em lei. 
 
§ 1° - A vedação do inciso I, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

 
§ 2° - A vedação do inciso I e a do parágrafo anterior não se aplicara ao patrimônio, à renda e 

aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 
empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo o 
usuário. 

 
§ 3° - As vedações expressas nos incisos II e III compreende somente os serviços relacionados 

com as finalidades essenciais da entidades nelas mencionadas e não se estende a serviços públicos 
concedidos. 

 

                      Seção VIII  -  Das Isenções 
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Art. 60 - Respeitadas as isenções concedidas por lei, ficam isentos do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, os serviços: 

I - prestados por engraxates; 
II - prestados por associações culturais; 
III - de diversão publica, com fins beneficentes ou considerados de interesse da comunidade 

pelo Órgão de Educação e Cultura do Município; 
IV - pessoais, prestados de forma ambulante deficientes fisicos em geral e por maiores de 60 

(sessenta) anos de idade, desde que não ultrapasse um faturamento mensal de 3 (três) salários mínimos; 

 

                  Seção IX   -   Das Infrações e Penalidades 

Art. 61 - As infrações dispostas neste artigo serão punidas com as seguintes penalidades: 
I - multa de importância igual a 10 Unidades Fiscais do Município nos casos:  
a) não houver o comparecimento a repartição própria do Município para solicitar a inscrição 

no Cadastro Fiscal ou anotações de alterações ocorridas; 
b) na falta da inscrição ou sua alteração, e da comunicação de venda ou transferência de 

estabelecimento e encerramento ou mudança de ramo de atividade, após 30 (trinta) dias contados da 
data da ocorrência do evento; 

c) emissão de nota fiscal fora da ordem seqüencial numérica; 
II - multa de importância igual a 30 (trinta) Unidades Fiscais do Municipio, nos casos: 
a) falta de livro fiscais; 
b) falta de escrituração fiscal do imposto devido; 
c) dados incorretos na escrita fiscal ou documentos fiscais; 
d) falta do número de inscrição no Cadastro Fiscal de Atividade Econômica nos documentos 

fiscais; 
e) falta ou inexatidão de dados declarados pelo contribuinte; 
f) emissão de nota fiscal que não reflita o preço do serviço, por nota fiscal;  
g) embaraço à ação fiscal. 
III - multa equivalente a 30 (trinta) Unidades Fiscais do Município, nos casos:  
a) falta de declaração de dados; 
b) deixar de entregar no prazo determinado a Guia de informação Fiscal;  
c) erro, omissão ou falsidade na declaração de dados; 
IV - multa de importância igual a 50 (cinqüenta) Unidades Fiscais, nos casos: 
a) falta de emissão de nota fiscal ou outro documento admitido pela Administração Municipal; 

b) falta ou recusa de exibição de livros, notas ou documentos fiscais;  
c) retirada do estabelecimento ou domicílio do prestador, de livros ou documentos fiscais, 

exceto nos casos previamente autorizados pela autoridade fiscal; 
d) sonegação de documentos para apuração dos preços dos serviços; 
e) embaraço, impedimento e recusa na entrega de documentos para fiscalização; 
f) quando o contribuinte deixar de entregar qualquer documento exigido pela fiscaliza.ção, ou 

quando haja embaraço a fiscalização. 
V - multa equivalente a 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o valor recolhido e o 

valor efetivamente devido do imposto, em caso comprovado de fraude e sem prejuízo da aplicação dos 
juros monetários cabíveis;  

VI - multa equivalente à 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do imposto corrigido 
monetariamente, no caso de não retenção na fonte do imposto devido, nos casos previstos nesta lei. 
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VII - multa equivalente a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto corrigido 
monetariamente, no caso de retenção e não recolhimento do imposto retido na fonte, sem prejuízo da 
aplicação de juros moratórios; 

VIII - juros de 1% (um por cento) ao mês nos casos disposto neste artigo; 
IX - 2 (duas) Unidades Fiscais, por documento impresso, no caso de estabelecimento gráfico 

que emitir nota ou documento fiscal sem a devida autorização, respondendo solidariamente o 
beneficiário, quando a gráfica estiver estabelecida no Município. 

Art. 62 - A falta de pagamento do imposto no prazo fixado em calendário fiscal, sujeitará o 
contribuinte á cobrança  de juros, multa legal , tudo acrescido da atualização monetária 

 

                             Seção X   -   Da Baixa da Inscrição 

Art. 63 - O contribuinte deverá solicitar a Fazenda Municipal o pedido de baixa da inscrição, 
até o 30° (trigésimo) dia subsequente ao encerramento das atividades, para tanto será necessário: 

I -   pedido por escrito; 
II - entregar os livros de registro de serviços e de empregados; 
III - os talonários de notas fiscais emitidas e a emitir; 
IV - balanço anual;  
V - demais documentos solicitados pela fiscalização municipal. 

      

                                     CAPITULO II 

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS ÍMÓVEIS  E DE DIREITOS A                   ELES 
RELATIVOS ( ITBI) 

                                      Seção I  -  Do Fato Gerador e Contribuinte 

Art. 64 - O imposto sobre transmissão de Bens Imóveis e de Direito a Eles Relativos (ITBI), 
mediante ato oneroso “inter-vivos”  tem como fato gerador: 

I - a transmissão da propriedade ou domínio útil de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, bem como cessão de direitos a sua aquisição conforme definido em lei civil; 

II - a transmissão  de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais em garantia; 
III - a cessão de direitos relativos as transmissões referidas nos incisos anteriores. 

Art. 65 - A incidência do imposto alcança os seguintes casos: 
I - a compra e venda de bens imóveis e atos equivalente ou a cessão de direitos deles 

decorrentes; 
II - incorporação de bens imóveis ou direitos reais ao patrimônio de pessoa jurídica, 

ressalvado o disposto nos inciso I e II do artigo 65; 
III - a compra e venda de benfeitorias, excetuadas as indenizações daquelas feitas pelo 

proprietário ao locatário; 
IV - a arrematação, adjudicação e remissão em hasta pública de bens imóveis; 
V - o excesso do quinhão lançado por um dos cônjuges, em separação judicial ou divórcio, na 

divisão do patrimônio comum, para efeito de dissolução da sociedade conjugal; 
VI - a instituição e a substituição fideicomissária; 
VII - a sub-rogação de bens inalienáveis; 
VIII - a constituição de enfiteuse e subenfiteuse; 
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IX - a transmissão da propriedade de bens imóveis, sem prejuízo do disto nos incisos 
anteriores, em conseqüência de: 

a) dação em pagamento; 
b) sentença declaratória de usucapião; 
c) mandato em causa própria e seus subestabelecimento, quando configurar transação e o 

instrumento dos requisitos essenciais a compra e venda; 
d) compromisso de compra e venda quitado, inclusive cessões de direitos dele decorrentes; 
IX - a cessão de usufruto sobre bens imóveis; 
X - a transferência de direito sobre a construção existente em terreno alheio , ainda que feita 

ao proprietário do solo; 
XI - a permuta de bens ou de direitos a eles relativos; 
XII - torna ou reposição que ocorra nas partilhas, em virtude de separação judicial ou divórcio, 

quando qualquer interessado receber, dos imóveis situados no território do Município, quota parte cujo 
valor seja maior do que o valor da quota parte que lhe é devida da totalidade dos bens, incidindo sobre 
a diferença; 

XIII - a aquisição de terras devolutas; 
XIV - quaisquer outros atos ou contratos translativos da propriedade de imóveis e de direitos a 

eles relativos, situados no território do município, sujeitos a transcrição na forma da lei; 
XV - na cessão de uso e usufruto;  
Parágrafo único- Será devido novo imposto: 
I - quando o vendedor exercer o direito de prelação; 
II - no pacto de melhor comprador; 
III - na retrovenda; 

Art. 66 - O imposto é devido quando o imóvel transmitido ou sobre o que versarem os direitos 
transmitidos ou cedidos, esteja situado no Município, mesmo que a mutação patrimonial decorra de 
transcrição ocorrida fora dele. 

Art. 67 - O contribuinte do imposto é: 
I - o adquirente ou concessionário dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos; 
II - na permuta cada um dos permutantes; 
Parágrafo único- Nas transmissões ou cessão que se efetuem sem o recolhimento do imposto 

devido, ficam solidariamente responsável por este pagamento o transmitente e o cedente, conforme o 
caso. 

 

                                   Seção II  -  Da Não Incidência 

Art. 68 - O imposto não incide sobre a transmissão de bens e de direitos a eles relativos 
quando: 

I - efetuada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital  
social; 

II - decorrente de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica; 
 
§ 1° - O disposto nos íncisos I e II deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica 

adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, locação de 
imóveis ou arrendamento mercantil; 

 
§ 2° - Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo anterior, 

quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 
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(dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos seguintes a sua aquisição, decorrer de vendas, administração 
ou cessão de direitos a aquisição de imóveis.  

 
§ 3° - Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores, tornar-se-á 

devido o imposto, nos termos da lei vigente a data da aquisição, sobre o valor atualiza do do imóvel ou 
dos direitos sobre ele. 

 

                     Seção III -  Da Base de Cálculo e Alíquota 

Art. 69 - A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou valor venal 
atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, periodicamente atualizado pelo Município, através de 
valores aferidos no mercado imobiliário. 

I - o valor da base de cálculo do imposto de imóveis urbanos, será apurado através da planta 
genérica de valores, referida no art. 12 desta lei; 

II - o valor da base de cálculo do imposto de imóveis rurais será apurado através da planta de 
valores de imóveis rurais, conforme pauta anexa. 

III - na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, será o valor estabelecido pela 
avaliação judicial ou administrativa, ou o preço pago, se este for maior; 

IV - na concessão real de uso e na cessão de direito de usufruto a base de cálculo será o valor 
do negócio jurídico ou 50% (cinqüenta por cento) do preço do bem imóvel se este for maior; 

V - no caso de acessão física, o valor da indenização ou o valor venal da fração ou acréscimo 
transmitido, se este for maior; 

VI - na transmissão por sentença declaratória de usucapião, o valor estabelecido pela avaliação 
judicial; 

VII - na dação em pagamento, o valor de mercado do imóvel; 
VIII - na permuta, o valor de mercado de cada imóvel ou de direito permutado; 
IX - na transmissão do domínio útil, o valor de mercado do imóvel; 
X - nas tornas ou reposições verificadas em partilhas ou divisões, o valor da parte excedente 

da meação, do quinhão ou da parte ideal consistente em imóveis. 
XI - na instituição da fideicomisso, o valor de mercado do imóvel ao tempo em que o 

fideicomissário entrar na posse dos bens legados; 
XII - nas cessões de direito reais relativos a imóveis, o valor avaliado do imóvel no momento 

da cessão. 
Parágrafo único- A atualização da base de cálculo de que trata o caput deste artigo, será 

realizada anualmente por comissão instituída pelo Poder executivo. 
 

Art. 70 - A impugnação do valor fixado como base de cálculo do imposto será endereçada a 
repartição municipal que efetuou o cálculo, acompanhada de laudo técnico de avaliação do imóvel ou 
direito transmitido. 

Art. 71 - O imposto será calculado sobre o valor do imóvel nos casos de imóveis urbanos, e o 
valor do imóvel acrescido as benfeitorias no caso dos imóveis rurais, utilizando as seguintes alíquotas: 

I - transmissões compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação, em relação a parcela 
financiada - 0,5% (meio por cento). 

II - demais transmissões e cessões - 2,0% (dois por cento). 
Parágrafo único- Nos casos que trata o inciso I deste artigo há que haver confirmação pelo 

agente financeiro oficial, para que a parte possa ser alcançada pela alíquota de 0,5% (meio por cento). 
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Seção IV -  Do Pagamento 

Art. 72 - O pagamento do imposto realizar-se-á: 
I - nas transmissões ou cessão por escritura, antes da lavratura; 
II - nas transmissões ou cessões por documento particular, mediante a apresentação do mesmo 

a fiscalização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua assinatura; 
III - nas transmissões ou cessões por meio de procuração em causa própria ou documento que 

seja assemelhado, antes de lavrado da respectiva escritura pública; 
IV - nas transmissões em virtude de qualquer sentença. judicial, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias do trânsito em julgado da sentença; 
V - na arrematação, adjudicação, emissão e usucapião, até 30 (trinta) dias após ou o trânsito 

em julgado da sentença; 
VI - nas aquisições de terra devolutas, antes de assinado o respectivo título, que deverá ser 

apresentado a autoridade fiscal competente para cálculo do imposto devido e no qual sejam anotada a 
guia de arrecadação; 

VII - mas tronas ou reposição em que sejam os interessados incapazes, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias contados da data da intimação do despacho que as autoriza; 

VIII - na acessão fisica até a data do pagamento da indenização; 
IX - o pagamento do imposto para casos de escrituras lavradas fora do Município, a data do 

registro da escritura no cartório competente, época em que será procedida a avaliação do imóvel, 
levando-se em conta o valor de mercado do mesmo no dia da apresentação da aludida escritura, se este 
for superior ao valor da tabela de valores. 

Art. 73 - O imposto será recolhido através de guia de arrecadação visada pelo órgão municipal 
competente. 

 

                      Seção V   -  Obrigações 

Art. 74 – O sujeito passivo é obrigado a apresentar, no setor de tributação e arrecadação 
municipal, os documentos e informações necessárias ao lançamento do impostos, conforme 
estabelecido em regulamento. 

Art. 75 - Os tabeliães e escrivães não poderão lavrar instrumento, escrituras ou termos 
judiciais sem que o imposto tenha sido pago, sob  as penas da lei. 

Art. 76 - Os tabeliães e escrivães transcreverão, a guia de recolhimento do imposto nos 
instrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavrarem. 

Art. 77 - Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos cuja transmissão constitua ou possa 
constituir fato gerador do imposto são obrigados a apresentar seu título à repartição fiscalizadora do 
tributo dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data em que for lavrado o contrato, carta de 
adjudicação ou de arrematação, ou qualquer outro título representativo da transferência do bem ou 
direito. 

 

 

                                   Seção VI -  Da Restituição 
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Art. 78 - O imposto será restituído no todo ou em parte, quando: 
I - não se completar o ato ou contrato sobre que se tiver pago, depois de requerido com provas 

bastantes e suficiente; 
II - for declarada, por decisão judicial transitada em julgado, a nulidade do ato ou contrato 

pelo qual tiver sido pago; 
III - for posteriormente reconhecida a não incidência ou direito a isenção;  
IV - houver sido recolhido a maior; 
V - nos casos dos incisos I, II, III e IV, o Município fará a devolução, se no prazo de 60 

(sessenta) dias for requerido pela parte. 
 
Parágrafo único – Nenhuma restituição será efetivada sem  a declaração expressa  e motivada 

da Secretaria de Finanças, com o  “de acordo “, do Chefe do Poder Executivo.  
 

                          Seção VII   -  Das Demais Obrigações 

Art. 79 - Os escrivões, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de 
títulos e documentos e quaisquer serventuários da justiça não poderão lavrar  atos que importem em 
transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, bem como suas cessões, sem que o 
interessado apresente comprovante original do pagamento do imposto, o qual será transcrito, em seu 
inteiro teor, no instrumento respectivo. 

 
Parágrafo único- Os serventuários referidos no caput deste artigo, estão obrigados a, no prazo 

de 15 (quinze) dias dos atos praticados, comunicar todos os atos translativos de domínio imobiliario 
com todos os documentos necessários ao cadastro imobiliários do Município. 

Art. 80 - Os serventuários referidos no artigo anterior ficam obrigados a facilitar a fiscalização 
da Fazenda Municipal, os exames em cartórios dos livros, registros e outros documentos e a fornecer, 
gratuitamente, quando solicitada certidão de atos que foram lavrados, transcritos, averbados e 
concernentes a imóveis ou direitos a eles relativos. 

 

                             Seção VIII  -  Das Penalidades 

Art. 81 - O adquirente de imóvel ou direito que não apresentar o seu título à repartição 
fiscalizadora, no prazo legal, fica sujeito a multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do 
imposto. 

Art. 82 - O não pagamento do imposto, nos prazos nesta Lei, sujeita o infrator a multa 
correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido. 

 
Parágrafo único- Igual penalidade será aplicada aos serventuários que descumprirem o 

previsto no art. 77 desta lei. 

Art. 83 - A omissão, inexatidão fraudulenta, e a simulação de qualquer espécie de declaração 
relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto, sujeitará o contribuinte a multa de 200% 
(duzentos por cento) sobre o valor do imposto sonegado. 

 
Parágrafo único- Igual multa será aplicada a qualquer pessoa, inclusive serventuários, que 

intervenha no negocio jurídico ou na declaração e seja conivente ou auxiliar na inexatidão, simulação 
ou omissão praticada. 
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Art. 84 - O contribuinte que deixar de mencionar os frutos pendentes, as benfeitorias que 
valorizem o imóvel, e outros bens transmitidos juntamente com a propriedade, fica sujeita à multa de 
100% (cem por cento) do imposto sonegado. 

 

                         Seção IX  -  Normas Gerais 

Art. 85 - 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 do imóvel, incluída a construção e, ou benfeitoria no estado em que se encontra por ocasião do 
ato translativo da propriedade. 

Art. 86 - 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 
benfeitorias, salvo se comprovar que as obras referidas foram realizadas após o contrato de compra e 
venda, mediante a exibição dos seguintes documentos: 

 
I - alvará de licença para construção; 
II - certidão de regularidade da situação da obra, perante o INSS. 

Art. 87 - O imposto será recolhido de acordo com o preço e dados constantes do cadastro 
imobiliário atualizado no dia do pagamento. 

 
§ 1° - Provado, em qualquer caso, que o preço ou valor constante do instrumento de 

transmissão foi inferior ao realmente contratado, será aplicado a ambos os contratantes multa 
equivalente a 3 (três) vezes a diferença do imposto não recolhido, sem prejuízo do imposto devido; 

 
§ 2° - Todas as multas lavradas e não pagas referentes a este imposto serão lançadas em 

Dívida ativa. 
 
 

CAPITULO I 
DAS TAXAS DE SERVIÇO PÚBLICO 

                                        Seção I  -  Fato Gerador 

Art. 88 - As taxas de serviços públicos têm como fato gerador a utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado pelo Município ao contribuinte ou posto à 
sua disposição. 

 
§ 1º - Para efeitos desta Lei, fica compreendido como serviços públicos de coleta de lixos, a 

coleta, o transporte, o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, semi-sólidos ou líquidos, 
produzidos em qualquer fonte geradora no perímetro do Município. 

 
§ 2º - Os resíduos objetos da coleta, poderão ser classificados, quanto à sua categoria, como 

urbanos, industriais, serviços de saúde, de atividades rurais, de serviços de transporte, rejeitos 
radioativos, além de dividirem-se, quanto à sua natureza, como perigosos, não inertes e inertes, 

 
§ 3º - No caso da coleta de lixo serão definidas, através de instrumento legal pertinente, as 

peculiaridades dos serviços, contemplando todas as situações decorrentes da prestação do mesmo. 
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                   Seção II  -  O Sujeito Passivo da Obrigação 

Art. 89 - O contribuinte da taxa de serviços públicos é o usuário, efetivo ou potencial, dos 
serviços prestados, quer seja proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de imóvel situado na área 
de abrangência onde o Município mantenha com regularidade os serviços públicos de que trata este 
capítulo. 

 

                 Seção III  -  Base de Cálculo da Alíquota do Tributo 

Art. 90 - A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços utilizados pelo contribuinte ou 
colocados à sua disposição, dimensionado, para cada caso, da seguinte forma: 

I - Em relação aos serviços de iluminação pública, de acordo com o convênio assinado com a 
ENERSUL, quando se tratar de imóvel construído, e mediante a aplicação de alíquota estabelecida em 
Lei própria com o consumo de cada um, levando em conta também os metros de testada do imóvel 
beneficiado pelo serviço, quando se tratar de terreno. 

II - Em relação aos serviços de limpeza pública a conservação de vias e logradouros públicos, 
mediante aplicação de alíquota de 3,0% (três por cento) sobre a Unidade Fiscal Municipal, por metro 
linear de testada do imóvel beneficiado pelos serviços; 

III - Em relação aos serviços públicos de coleta de lixo, a base de cálculo será o custo do 
Município com a prestação de serviços, dividido pela quantidade de resíduos produzidos pelo usuário 
do serviço, calculado através de fórmula que contemple os seguintes critérios: 

a) Preço por categoria de imóvel, obtido através da quantidade de resíduos pelo custo do 
serviço; 

b) Tipo de utilização da unidade geradora, classificadas em residencial, comercial, público e 
industrial; 

c) Índice setorial, obtido através da média de produção de resíduos por setor gerador; 
d) Natureza do material, considerando a classificação enquanto perigosos, inertes e não-

inertes. 
 
§ 1º - Tratando-se de imóvel com mais de uma testada, considerar-se-á para efeito de cálculo, 

somente as testadas do serviço. 
 
§ 2º - Quando no mesmo terreno houver mais de uma unidade autônoma edificada, será 

calculada a testada ideal, aplicando-se a fórmula: TI = T x P, onde TI = Testada Ideal, T = Testada do 
Imóvel, P = Número de pavimentos da contrução e U = Número de unidade autônoma da contrução.  

Art. 91 - A atualização do valor das taxas levará em consideração a variação de custo dos 
serviços que, caso se comporte de forma diferente dos índices oficiais de correção monetária, deverá 
ser refletida pela readequação das alíquotas, na forma da lei. 

 
Parágrafo único - Para a obtenção do cálculo da variação de custos referidos no caput, tormar-

se-á como base, o valor da despesa apurada em balanço referente ao exercício anterior, atualizada 
monetariamente.  

                                             Seção IV  -  Do Lançamento do Tributo 
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Art. 92 - As taxas de serviços públicos serão lançadas em nome do contribuinte por ocasião da 
prestação dos serviços, anualmente ou de forma periódica por ocasião da prestação dos serviços, 
anualmente ou de forma periódica, conforme o tipo do serviço prestado, podendo ser lançada isolada 
ou em conjunto com outros tributos ou, ainda, através de convênios com empresas públicas ou 
concessionárias do poder público, juntamente com faturas de outros serviços prestados. 

 

                                   Seção V   -  Da Arrecadação 

Art. 93 - A taxa será paga de uma vez ou parceladamente, na forma e nos prazos 
regulamentares. 

 
Parágrafo único- O pagamento das parcelas vicendas só poderá ser efetuada, após o 

pagamento das parcelas vencidas. 

 

                       Seção VI   -  Das Penalidades 

Art. 94 - Quando a remoção especial de lixo, for realizada de oficio, será aplicada, ao 
proprietário, ao titular do domínio útil ou possuidor do imóvel lindeiro, multa de O5 (cinco) a 20 
(vinte) Unidades Fiscais do Município, a ser graduada pela autoridade fiscal, em função do volume e da 
espécie do lixo recolhido. 

 

                    CAPÍTULO VII 

                   DA TAXA DE LICENÇA 

                            Seção I  -  Do Fato Gerador 

Art. 95 - O fato gerador da taxa e o prévio exame e fiscalização, dentro do território do 
município, das condições de localização, segurança, higiene, saúde, incolumidade, bem como de 
respeito à ordem, aos bons costumes, à tranqüilidade pública, à propriedade, aos direitos individuais e 
coletivos e à legislação a que se submete a pessoa física ou jurídica que pretenda realizar obra, veicular 
publicidade em vias e logradouros público, em local visível ou acesso público e fazer funcionar 
estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço, agropecuário e outros; ocupar vias e 
logradouros públicos com móveis e utensílios; manter aberto estabelecimento fora dos horários normais 
de funcionamento; exercer qualquer atividade ou ainda, manter em funcionamento o estabelecimento 
previamente licenciado. 

 
§ 1° - Estão sujeitos a prévia licença:  
I - a localização e/ou funcionamento de estabelecimento;  
II - o funcionamento de estabelecimento em horário especial;  
III - a veiculação de  publicidade em geral; 
IV - a execução de obras, arruamentos e loteamentos; 
V -  ocupação de áreas em terrenos ou vias e logradouros públicos;  
VI - o exercício de atividade eventual ou ambulante. 
 
§ 2° - A licença não poderá ser concedida por período superior a um ano. 
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§ 3° - As licenças relativas ao inciso I, do parágrafo 1°, serão válidas para o exercício em que 
forem concedidas, observando o disposto nos §§ 4° e 5° do artigo 95; as relativas aos incísos II, III, V e 
VI, pelo período solicitado; a relativa ao inciso IV, pelo prazo do alvará. 

 
 
§ 4° - As licenças serão concedidas sob forma de alvará, que deverá ser exibidos à 

fiscalização, quando solicitado. 
 
§ 5° - Será considerado como abandono de pedido licença, a falta de qualquer providência da 

parte interessada que importe em arquivamento do processo. 
 

                             Seção II -Da Localização e/ou Funcionamento Do Estabelecimento 

Art. 96 - A Taxa de Licença e Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é 
devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e 
ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem e tranqüilidade pública, a que se 
submete qualquer pessoa física ou jurídica, em razão da localização, instalação e funcionamento de 
quaisquer atividades do município. 

 
§ 1° - Incluem-se entre as atividades sujeitas à fiscalização as de comércio, indústria, 

agropecuária, de prestação de serviços em geral e ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou 
associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte ou oficio. 

 
§ 2º - A incidência e o pagamento da Taxa independem: 
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas;  
II - de licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estados ou 

Município; 
III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade; 
IV - da finalidade ou do trabalho econômico da atividade, ou da exploração dos locais; 
V - do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais; 
VI - do caráter permanente, eventual ou transitório da atividade; 
VII - do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importância eventualmente exigidas, 

inclusive para expedição de alvarás de vistorias. 
 
§ 3° - Estabelecimento é o local onde são exercidas, de modo permanente ou temporário, as 

atividades previstas no caput deste artigo, sendo irrelevantes para sua caracterização as denominações 
de sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham 
a ser utilizadas. 

 
§ 4° - Os contribuintes sujeitos ao poder de policia administrativa do Município pagarão 

anualmente, nos prazos estabelecidos em regulamento, a Taxa de Licença e Fiscalização de 
Localização, Instalação e Funcionamento apenas uma vez, no caso de licença para inicio de sua 
atividades por ocasião do requerimento do respectivo alvará. 

 
§ 5° - Nos exercícios subsequentes à concessão da licença, os contribuintes pagarão 

anualmente, nos prazos estabelecidos em regulamento, a taxa de Licença e Fiscalização de localização, 
Instalação e Funcionamento, a título do exercício do poder de policia administrativa, especialmente 
pela fiscalização do respectivo estabelecimento. 
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§ 6° - Os contribuintes que não estão sujeitos ao poder de policia administrativa do Município 
para manter sua atividades, pagarão exclusivamente a taxa a que se refere o § 4 , nas mesmas condições 
nele estabelecidas. 

 

                           Seção III  - Funcionamento de Estabelecimento 

Art. 97- Não estão sujeitos à taxa de funcionamento de estabelecimento em horário especial os 
hotéis, motéis, pensões, hospitais, casas de saúde, jornais, emissoras de rádios, estação de televisão. 

 

                          Seção IV   - Veiculação de Publicidade em Geral 

Art. 98 - A exploração ou utilização de meios de publicidade nas vias e logradouros públicos 
do município, bem como nos lugares de acesso público, fica sujeita a prévia licença da Prefeitura, e 
quando for o caso, ao pagamento da taxa devida. 

Art. 99 - Incluem-se na obrigatoriedade do artigo anterior: 
I - Os cartazes, letreiros, programas, quadros, painéis, out-doors, placas, anúncios e 

mostruários, fixos ou volantes, luminosos ou não, afixados, distribuídos ou pintados em paredes, 
muros, postes, veículos ou calçadas; 

II - A propaganda falada; em lugares públicos, por meio de amplificadores de voz, alto-falante 
e propagandistas. 

 
Parágrafo único - Compreendem-se neste artigo os anúncios colocados em lugares de acesso 

público, ainda que mediante cobrança de ingresso, assim como os que forem de qualquer forma, 
visíveis da via pública: 

Art. 100 - Respondem pela observância das disposições desta seção todas as pessoas físicas ou 
jurídicas, as quais direta ou indiretamente, a publicidade venha beneficiar, uma vez que a tenham 
autorizado. 

Art. 101 - Sempre que a licença depender de requerimento, este deverá ser instruído com as 
descrições da posição, da situação, das cores, dos dizeres, das alegorias e de outras características do 
meio de publicidade, de acordo com as instruções e regulamento respectivos. 

Parágrafo único - Quando o local em que se pretender colocar o anúncio não for de 
propriedade do requerente, deverá este, juntar ao requerimento a autorização do proprietário. 

Art. 102 - Ficam os anunciantes obrigados a colocar nos painéis sujeitos à taxa, um número de 
identificação fornecido pela repartição competente. 

Art. 103 - A taxa será paga adiantadamente, por ocasião da outorga da licença. 

Art. 104 - Na renovação anual, a taxa será paga até o dia 3 1 (trinta e um) de janeiro. 

Art. 105 - A publicidade realizada em jornais, revistas, rádio e televisão estará sujeita a 
incidência da taxa, quando o órgão de divulgação estiver no Município. 

Art. 106 - São isentos da Taxa de publicidade, deste que o seu conteúdo não tenham caráter 
publicitário. 

I - tabuletas indicativas de sítios, granjas, chácaras e fazendas; 
II - tabuletas indicativas de hospitais, casas de saúde, ambulatórios e pronto socorro; 
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III - placas localizadas em edificios, portas de consultórios, de escritórios e de residências 
identificando profissionais liberais, desde que contenham apenas o nome e a profissão do interessado e 
que não sejam de dimensão superior a 44 cm x 15 cm; 

IV - placas indicativas colocadas em construçães, contendo o nome da empresa, dos 
engenheiros e arquitetos responsáveis pelo projeto ou obra. 

 

          Seção V  -  Execução de Obras, Arruamentos e Loteamentos 

Art. 107 - Em relação a execução de obras, arruamentos e loteamentos, não havendo 
disposição em contrário em legislação: 

I - a licença será calculada se a sua execução não for iniciada, dentro do prazo concedido no 
alvará; 

II - a licença poderá ser prorrogada, a requerimento do contribuinte, se o prazo concedido no 
alvará for insuficiente para a execução do projeto; 

III - a liberação do prédio e a concessão de "habite-se" implica no pagamento de 30% (trinta 
por cento) do valor da Taxa de Licença; 

IV - a taxa é devida em todos os casos de construção, reconstrução, reforma ou demolição de 
prédio, nas instalações elétricas e mecânicas ou quaisquer obras, dentro da zona urbana do município, 
excetuadas de simples pintura e limpeza de prédios; 

V - nenhuma construção, reconstrução, reforma, demolição ou obra de instalação de quaisquer 
natureza, poderá ser iniciada sem prévio pedido de licença à Prefeitura e pagamento da taxa devida; 

VI - nenhum plano de urbanização de terreno particular poderá ser aprovados ou executado 
sem o prévio pagamento da taxa; 

Art. 108 - A licença constará de alvará, no qual se mencionarão as obrigações do proprietário 
do imóvel, com referência a serviços de obras de urbanização. 

 

                   Seção VI - Ocupação de Áreas em Terrenos ou Vias e Logradouro Público 

Art. 109 - Entende-se por ocupação de solo, aquela feita mediante instalação provisória de 
balcão, mesa, tabuleiro, quiosque, aparelho e qualquer outro móvel ou utensílio, a utilizada para 
depósito de materiais com fins comerciais ou de prestação de serviços e para estacionamento privado 
de veículo em locais permitidos. 

Parágrafo único - Também está sujeita a tributação a ocupação de área em vias e logradouros 
públicos, inclusive por via aérea como ponto de apoio no solo (posteamento, caixa de postagem, 
orelhões públicos) ou através de canalização/tubulação subterrâneas, utilizando-se da parte inferior da 
via ou passeio público, com poço de visita.  

Art. 110 - Sem prejuízo do tributo e multa devidos, a Prefeitura apreenderá e removerá para 
seu depósito qualquer objeto ou mercadoria deixados em locais não permitidos ou colocados em vias e 
logradouros públicos, sem o pagamento da taxa de que trata esta seção. 

 

                   Seção VIII - Exercício de Atividades Eventuais ou Ambulante 

Art. 111 - Considera-se comércio eventual aquele que é exercido em determinadas épocas do 
ano, especialmente por ocasião de festejos ou comemorações, em locais autorizados pela Prefeitura. 
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Parágrafo único - É considerado também como comércio eventual, o que é exercido em 
instalações removíveis colocadas nas vias ou logradouros públicos, como balcões, barracos, mesas e 
outros utensílios. 

Art. 112 - Comércio ambulante é o exercido individualmente sem estabelecimento, instalação 
ou localização fixa. 

Art. 113 - O pagamento da taxa de licença para o exercício de comércio eventual nas vias e 
logradouros públicos, não dispensa a cobrança da taxa de ocupação de áreas. 

Art. 114 - É obrigatória a inscrição, na repartição competente, dos comerciantes eventuais e 
ambulantes, mediante o preenchimento de ficha própria, conforme modelo fornecido pela Prefeitura. 

 
§ 1° -  Não se incluem na exigência deste artigo, os comerciantes com estabelecimento fixo 

que, por oca.sião de festejos ou comemorações, explorem o comércio eventual ou ambulante. 
 
§ 2° - A inscrição será permanentemente atualizada por iniciativa do comerciante eventual ou 

ambulante, sempre que houver qualquer modificação nas características iniciais da atividades por ele 
exercida. 

 
§ 3º - Ao comerciante eventual ou ambulante que satisfizer as exigências regulamentares, será 

concedido um cartão de habilitação contendo as características essenciais de sua inscrição e as 
condições de incidência da taxa. 

 
§ 4° Respondem pela taxa de licença de comércio eventual ou ambulante, os vendedores cujas 

as mercadorias sejam encontradas em seu poder, mesmo que pertençam a contribuintes que tenham 
pago a respectiva taxa. 

 

                                    Seção VIII  -  Do Sujeito Passivo 

Art. 115 - Contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica que se enquadrar em quaisquer das 
condições previstas neste artigo. 

Parágrafo único - Ao requerer a licença, o contribuinte terá que fornecer a Prefeitura os 
elementos e as informações necessárias para sua inscrição no cadastro fiscal. 

 

                     Seção  IX  -  Da Base de Cálculo e Alíquotas 

Art. 116 - A base de cálculo da taxa é o custo das atividades de seu poder de policia, 
dimensionado, para cada licença requerida ou concedida, conforme o caso, mediante a aplicação sobre 
a Unidade Fiscal Municipal, de acordo com as tabelas anexos II e VII desta Lei. 

 
§ 1° - Relativamente a localização e ou funcionamento de estabelecimento, no caso de 

atividades diversas exercidas no mesmo local, sem delimitação fisica de espaço ocupado pelas mesmas 
e exploradas pelo mesmo contribuinte, a taxa será calculada e devida sobre a atividade que estiver 
sujeita a maior alíquota. 

 
§ 2° - Na concessão da licença para localização e/ou funcionamento, a taxa será devida 

integralmente, se requerida até 30 (trinta) de junho. 
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§ 3° - Requerida a Taxa a partir de 1° de julho, será devida com redução de 50% (cinqüenta 

por cento) de seu valor. 
 
§ 4° - Ficam sujeitos acréscimos de 20% (vinte por cento) da taxa, os anúncios de qualquer 

natureza referente a bebidas alcoólicas e cigarros, bem como os redigidos em língua estrangeira. 

 

                             Seção X  -  Do Lançamento 

Art. 117 - A taxa será lançada com base nos dados fornecidos pelo contribuinte constatados no 
local e/ou existentes no cadastro. 

 
§ 1° - A taxa será lançada em relação a cada licença requerida e ou concedida. 
 
§ 2° - O sujeito passivo é obrigado a comunicar a repartição própria do Município, dentro de 

30 (trinta) dias, para fins de atualização cadastral, as seguintes ocorrências relativas a seu 
estabelecimento: 

I - Alteração da razão social ou do ramo de atividades; 
II - Alteração fisica do estabelecimento; 
III - Mudança de endereço. 

 

                 Seção XI  -  Da Arrecadação 

Art. 118 - A arrecadação da taxa, no que se refere a licença para localização e/ou 
funcionamento de estabelecimentos, far-se-á integralmente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ato 
da entrega do requerimento pelo interessado. 

Parágrafo único- A arrecadação da taxa, no que se refere às demais licenças, será feita quando 
de sua concessão. 

Art. 119 - Em caso de prorrogação da licença para execução de obras, a taxa será devida em 
50% (cinqüenta por cento) de seu valor original. 

Art. 120 - Não será admitido o parcelamento da taxa de licença. 

 

                  Seção XII   -  Das Isenções 

Art. 121 - São isentos de pagamento de taxas de licenças: 
I - O exercício do comércio eventual ou ambulante e ou a ocupação de áreas em terrenos ou 

vias e logradouros públicos por vendedores ambulantes de jornais, engraxates ambulantes, vendedores 
de artigos de artesanatos domésticos e arte popular, de sua fabricação, sem aúxílio de empregados; 
deficientes físicos e incapazes que exerçam o comércio eventual e ambulante; feiras de livros, 
exposições, concertos, retretas, palestras, conferências e demais atividades de caráter cultural ou 
científico; exposições, palestras, conferências, pregações e demais atividades de cunho notoriamente 
religioso; candidatos e representantes de partidos políticos, durante a fase da campanha eleitoral, 
observada a legislação em vigor; 

II - as construções provisórias destinadas a guarda de material, quando no local da obra. 
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III - as associações de classe, associações religiosas, escolas sem fim lucrativos, orfanatos e 
asilos; 

IV - as expressões e as placas relativas a hospitais, casa de saúde e congêneres, colégios, 
sítios, chácara e fazendas; empresa, engenheiros, arquitetos ou profissionais responsáveis pelo projeto e 
execução de obra, quando nos próprios locais; propaganda eleitoral, política, atividade sindical e culto 
religioso. 

Parágrafo único - A concessão de isenção será efetivada quando do despacho autorizado pela 
autoridade administrativa para o exercício da atividades requerida. 

 

                               Seção XIII   -  Das Infrações e Penalidades 

Art. 122 - As infrações deste capítulo serão punidas com as seguintes penalidades: 
I - multa de 10 (dez) Unidades Fiscal do Município, no caso da não comunicação ao fisco, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência do evento, sobre a alteração da razão social, 
alteração de endereço ou do ramo de atividade e sobre as alterações fisicas sofridas pelo 
estabelecimento. 

II - multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa pelo exercício de qualquer atividade a ela 
sujeita, sem a respectiva licença. 

III - Suspensão da licença, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos casos de reincidência; 
IV - cassação da licença, a qualquer tempo, quando deixarem de existir as condições exigidas 

para sua concessão; quando, após a suspensão de licença deixarem de ser cumpridas as intimações 
expedidas pelo fisco, ou quando a atividade for exercida de maneira a contrariar o interesse público no 
que diz respeito a ordem, a saúde, a segurança e aos bons costumes. 

 

                       CAPITULO VI  

 DAS TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

                      Seção I   -  Taxa de Expediente 

Art. 123 - A taxa de expediente tem como fato gerador a apresentação de petições e 
documentos às repartições da Prefeitura para apreciação e despacho pelas autoridades municipais, ou 
pela lavratura de termos e contratos com o Município. 

Art. 124 - A taxa é devida pelo peticionário ou por quem tiver interesse direto no ato do 
governo municipal, e será cobrada de acordo com tabela do anexo VIII desta lei.  

Art. 125 - A cobrança da taxa será feita por meio de guia, conhecimento ou processo 
mecânico, na ocasião em que o ato for praticado ou visado, ou em que o instrumento formal for 
protocolado, expedido ou anexado, desentranhado ou devolvido.  

Art. 126 - ficam isentos da taxa, os requerimento e certidões relativas aos servidores 
municipais, ao serviço de alistamento militar ou para fins eleitorais e as certidões para defesa de 
direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. 

 

                    Seção II  -  Das Taxas de Serviços Diversos 

Art. 127 - Pela a prestação de serviços diversos, inclusive quanto a concessão, serão cobradas 
as seguintes taxas: 
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I - numeração de prédios;  
II - apreensão de animais; 
III - apreensão de bens móveis e de mercadorias; 
IV - alinhamento e nivelamento; 
V - cemitério; 
VI - inspeção sanitária;  
VII - inscrição em divida ativa; 
VIII - ocupação de áreas em vias e logradouros e passeios públicos. 

Art. 128  - A arrecadação da taxa de que trata esta seção será feito no ato da prestação do 
serviço, antecipada ou posteriormente, segundo as condições previstas em regulamento ou instruções e 
de acordo com tabelas do anexo IX, desta Lei. 

 

                                    CAPITULO VII 

                        CONTRIBUIÇÃO  DE  MELHORIAS 

                         Seção I  - Fato Gerador e Contribuinte 

Art. 129 - A contribuição de melhoria tem como fato gerador a execução de obras públicas, 
das quais decorram melhorias  na  zona de influência  dos  imóveis abrangidos pela mesma, bem como,  
a valorização dos mesmos. 

Parágrafo único- A obra pública referida no caput deste artigo poderá ser aquela realizada pela 
administração direta ou indireta Municipal, inclusive quando resultante de convênio com a União, 
Estado ou com entidade federal estadual. 

Art. 130 - O contribuinte da contribuição de melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil 
ou o possuidor, a qualquer título, de imóvel situado na zona de influência da obra. 

 
§ 1° - Os bens indivisos serão lançados em nome de qualquer um dos titulares, a quem caberá 

o direito de exigir dos demais, as parcelas que Ihes couberem. 
 
§ 2° - Os demais imóveis serão lançados em nome de seus respectivos titulares. 
 
§ 3° - As seguintes obras, se realizados pelo Município podem ser objeto de contribuição de 

melhoria, inclusive o que determina o parágrafo único do art. 116 deste Código. 
I - Abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros 

melhoramentos; 
II - Construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, túneis e viaduto; 
III - Construção ou ampliação de sistema de trânsito rápido, inclusive, todas as obras de 

edificação necessárias ao funcionamento do sistema. 
IV - Abastecimento de água potável, redes de esgotamento sanitário e instalações de 

comodidades públicas; 
V - Instalação de redes elétricas e suprimento de gás;  
VI - Transporte e comunicação em geral; 
 

Art. 131 - Para cada obra, ou conjunto de obras integrantes de um mesmo projeto, será 
definida a sua zona de influência e os respectivos índices de hierarquização de benefícios dos imóveis 
nela localizados. 
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Parágrafo único- Tanto as zonas de influência como os índices de hierarquização de beneficio 
serão aprovados por Lei, com base em proposta elaborada pelo executivo. 

 

 

                       Seção II  -  Da Base de Cálculo 

Art. 132 - Para o cálculo da contribuição de melhoria, a Secretaria de Obras da Prefeitura 
utilizará como base o custo da obra, apurada pela administração, que adotará os seguintes 
procedimentos: 

I - Delimitará, em planta, zona de influência da obras; 
II - Dividirá a zona de influência em faixas correspondentes aos diversos índices de 

hierarquização de beneficio dos imóveis, se for o caso ; 
III - Individualizará, com base na área territorial, os imóveis localizados em cada faixa; 
IV - Obterá a área territorial de cada faixa, mediante a soma das áreas dos imóveis nela 

localizados; 
V - Calculará a contribuição de melhoria relativa a cada imóvel, mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 
HF           AI 
CMI  =     C   x ---------- x ---------, onde  
HF  AF 
 
CMI =  Contribuição de melhoria relativa a cada imóvel;  C = Custo da obra a ser ressarcido;   

HF = Índice de hierarquização de beneficio de cada faixa; AI = Área territorial de cada imóvel; AF = 
Área territorial de cada faixa; = =Sinal de somatório. 

§ 1º - No custo da obra serão incluidos as parcelas relativas a projetos, fiscalização, 
desapropriações, administração, execução e financiamentos, inclusive encargos respectivos. 

§ 2° - O custo da obra terá a sua expressão monetária atualizada na época do lançamento, 
mediante aplicações de coeficientes de atualização monetária. 

Art. 133 - O custo da obra será rateado entre os contribuintes beneficiados na proporção direta 
ao tamanho da testada do terreno beneficiado. 

Art. 134  - O chefe do executivo, tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para os 
usuários e o nível de renda dos contribuintes, fica autorizado a reduzir em até 50% (cinqüenta por 
cento) o custo da obra a que se refere o artigo anterior. 

 

                  Seção III   -  Da Cobrança 

Art. 135 - Para a cobrança da contribuição de melhoria, o órgão fazendário da Prefeitura 
Municipal deverá publicar edital contendo os seguintes elementos: 

I - memorial descritivo da obra, seus custos parciais e seu custo total; 
II - determinação da parcela do custo a ser rateado entre os contribuintes; 
III - relação das vias ou trechos onde se localizam os imóveis beneficiados; 
IV - relação dos imóveis beneficiados, sua área territorial e o comprimento de sua testada; 
V - valor da contribuição por metro de testada. 
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§ 1° - O disposto neste artigo aplica-se também aos casos de cobrança de contribuição de 
melhoria por obra pública em execução, constantes de projetos não concluídos. 

 
§ 2° - O edital deverá ser publicado no máximo até 30 (trinta) dias antes do inicio previsto 

para execução da obra. 

Art. 136 - Os titulares dos imóveis relacionados na forma do inciso IV do artigo 136 deste 
código, terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do edital, para a impugnação de 
qualquer dos elementos nele contidos, cabendo ao impugnante o ônus da prova. 

Parágrafo único- A impugnação deverá ser dirigida ao órgão fazendário da Prefeitura 
Municipal, através de petição fundamentada, que servirá para o inicio do processo administrativo fiscal 
e não terá efeito suspensivo na cobrança da contribuição de melhoria. 

Art. 137 - Executada a obra na sua totalidade ou em parte suficiente para beneficiar 
determinados imóveis, de modo a justificar o inicio da cobrança da contribuição de melhoria, proceder-
se-á ao lançamento referente a esses imóveis. 

Art. 138 - A notificação de lançamento, diretamente ou por edital, conterá: 
I - identificação do contribuinte e respectivo imóvel beneficiado; 
II - prazo para pagamento em quota única ou parceladamente e respectivos locais de 

pagamento; 
III - prazos para reclamação. 
 
§ 1° - Dentro do prazo que for concedido na notificação de lançamento, não inferior a 20 

(vinte) dias, o contribuinte poderá apresentar reclamação por escrito relativamente a:  
I - Erro na localização ou na área territorial do imóvel; 
II - Prazo para reclamação; 
III - Numero de prestações; 
 
§ 2° - Os requerimentos de impugnação, de reclamação e quaisquer recursos administrativos, 

não suspendem o início ou prosseguimento das obras, nem terão efeitos de obstar a Prefeitura 
Municipal, na prática dos atos necessários e cobrança da contribuição de melhoria. 

 

                 Seção IV  -  Do Pagamento 

Art. 139 - A contribuição de melhoria poderá ser paga em quota única ou parceladamente, de 
acordo com os seguintes critérios: 

I - O pagamento em quota única gozará do desconto de 10% (dez por cento) se efetuado até o 
vencimento da primeira parcela; 

II - as parcelas serão corrigidas mensalmente, mediante aplicação dos índices oficiais de 
inflação; 

Art. 140  - O atraso no pagamento das prestações acarretará ao contribuinte: 
I - a cobrança de juros de mora na fração de 1% (um por cento) ao mês; 
II - a multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado de acordo com o índice 

oficial de inflação, até o 30° (trigésimo) dia após o vencimento; 
III - a multa, acrescida de 100 UFM sobre o valor do débito atualizado de acordo com o índice 

oficial de indexação, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia após o vencimento. 
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                    Seção V  - Das Normas Gerais 

Art. 141 - Ficam excluídos da incidência da contribuição de melhoria os imóveis de 
propriedade do Poder Público, exceto os prometidos a venda e os submetidos a regime enfiteuse, 
aforamento ou concessão de uso. 

Art. 142 - Fica o Chefe do Poder Executivo expressamente autorizado a, em nome do 
Município, firmar convênios com a União e ou Estado para efetuar o lançamento e a arrecadação da 
contribuição de melhoria devida por obra pública federal ou estadual, cabendo ao Município 
percentagem na receita arrecadada. 

Art. 143 - O Chefe do Poder Executivo poderá delegar a entidades da administração indireta 
municipal as funções de cálculo, cobrança e arrecadação da contribuição de melhoria, bem como de 
julgamento das reclamações, impugnações e recursos, atribuídas nesta Lei ao órgão fazendário da 
Prefeitura Municipal. 

  
 
                         TÍTULO II 
             OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA  

CAPITULO 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 144 - 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 penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito 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 obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 

principal relativamente a penalidade pecuniária. 

 

CAPITULO 

                        FATO GERADOR 

Art. 145 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 
suficiente à sua ocorrência. 

Art. 146 - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação 
aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

Art. 147 - Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e 
existente os seus efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias 
materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente 
constituída, nos termos de direito aplicável. 



 59

Art. 148 - Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, 
os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados: 

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento; 
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do 

negócio. 
 
Art. 149 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: 
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou 

terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 
 

             CAPÍTULO III 

           SUJEITO ATIVO 

Art. 150 - Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da 
competência para exigir o seu cumprimento. 

 
Art. 151 - Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, que se 

constituir pelo desmembramento territorial de outra, sub-roga-se nos direitos desta, cuja legislação 
tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. 

 

                           CAPÍTULO IV 

                   SUJEITO PASSIVO 

                          Seção I  -  Disposições Gerais  

Art. 152 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo 
ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 

disposição expressa de lei. 

Art. 153 - Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que 
constituam o seu objeto. 

Art. 154 - Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à 
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar 
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

 

             Seção II  - Solidariedade  

Art. 155 - 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 por lei. 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. 
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Art. 156 - Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: 
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos 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 III  -  Capacidade Tributária  

Art. 157 - A capacidade tributária passiva independe: 
I - da capacidade civil das pessoas naturais; 
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do 

exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou 
negócios; 

III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade 
econômica ou profissional. 

 

                        Seção IV   -  Domicílio Tributário  

Art. 158 - Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na 
forma da legislação aplicável, considera-se como tal: 

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou 
desconhecida, o centro habitual de sua atividade; 

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, 
ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; 

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da 
entidade tributante. 

 
§ 1º - Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, 

considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens 
ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 

 
§ 2º - A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou 

dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. 

 

                                  CAPÍTULO V 

   RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

                           Seção I  - Disposição geral  

Art. 159 - Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do 
cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 
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                       Seção II  - Responsabilidade dos sucessores  

Art. 160 - O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente 
constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos 
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida 
data. 

Art. 161 - 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 
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-roga-se na pessoa dos respectivos 
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 

Parágrafo único - No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 

Art. 162 - 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. 

Art. 163 - A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidas até a data do ato pelas pessoas 
jurídicas de direito privado fusionadas, 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 sob firma individual. 

Art. 164 - 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 III  -  Responsabilidade de Terceiros  

Art. 165 - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 
pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões 
de que forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou 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 do seu ofício; 
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 
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Parágrafo único - O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 
moratório. 

Art. 166 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 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. 

 

                          Seção IV   -  Responsabilidade por Infrações  

Art. 167 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação 
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos 
efeitos do ato. 

Art. 168 - A responsabilidade é pessoal ao agente: 
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando 

praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar; 
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico: 
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem; 
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou 

empregadores; 
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra 

estas. 

Art. 169 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, 
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância 
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

 

                      TÍTULO III 

               CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

                      CAPÍTULO I 

             DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 170 - O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. 

Art. 171 - As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, 
ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a 
obrigação tributária que lhe deu origem. 

Art. 172 - O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 
tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 
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dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 
garantias. 

 

 

 

                           CAPÍTULO II 

  CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

                                           Seção I  -  Lançamento  

Art. 173 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 
pelo lançamento, assim entendido 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 o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único - A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. 

Art. 174 - Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em 
moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da 
ocorrência do fato gerador da obrigação. 

Art. 175 - 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 instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado 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. 

Art. 176 - O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em 
virtude de: 

I - impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de ofício; 
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 
 
Art. 177 - A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa 

ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento 
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido 
posteriormente à sua introdução. 

 

                 Seção II  -  Modalidades de lançamento 
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Art. 178 - O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, 
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações 
sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

 
§ 1º - A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou 

a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado 
o lançamento. 

 
§ 2º - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício 

pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. 

Art. 179 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o 
preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, 
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 
judicial. 

Art. 180 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos 
seguintes casos: 

I - quando a lei assim o determine; 
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da 

legislação tributária; 
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do 

inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de 
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste 
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; 

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na 
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; 

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no 
exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; 

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente 
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; 

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com 
dolo, fraude ou simulação; 

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do 
lançamento anterior; 

IX - quando 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. 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito 
da Fazenda Pública. 

Art. 181 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação 
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade 
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

 
§ 1º - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob 

condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. 
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§ 2º - Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, 
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 

 
§ 3º - Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do 

saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 
 
 
§ 4º - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência 

do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de 
dolo, fraude ou simulação. 

 

             CAPÍTULO III 

       SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

                           Seção I  - Disposições gerais  
 
Art. 182 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
I - moratória; 
II - o depósito do seu montante integral; 
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo; 
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 seja suspenso, ou dela conseqüentes. 

Art. 183 - A moratória somente pode ser concedida: 
I - em caráter geral: 
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; 
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às 
obrigações de direito privado; 

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por 
lei nas condições do inciso anterior. 

Parágrafo único - A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua 
aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou 
a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. 

 

                  Seção II  -  Moratória 

Art. 184 - A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter 
individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: 

I - o prazo de duração do favor; 
II - as condições da concessão do favor em caráter individual; 
III - sendo caso: 
a) os tributos a que se aplica; 
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b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, 
podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão 
em caráter individual; 

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter 
individual. 

Art. 185 - 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. 

Art. 186 - 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. 
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da 

moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito; no 
caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. 

 

                               CAPÍTULO IV  

 EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

                              Seção I  -  Modalidades de extinção  

Art. 187 - 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 de depósito em renda; 
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no 

artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º; 
VIII - a consignação em pagamento, na forma definida pelo Art. 194; 
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 
X - a decisão judicial passada em julgado. 
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a 

ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. 

                Seção II  - Pagamento  

Art. 188 - A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. 

Art. 189 - O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento: 
I - quando parcial, das prestações em que se decomponha; 
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II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. 

Art. 190 - Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na 
repartição competente do domicílio do sujeito passivo. 

Art. 191 - Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do 
crédito ocorre 30 (trinta) dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do 
lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 
pagamento, nas condições que estabeleça. 

Art. 192 - O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja 
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da 
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 

 
§ 1º - Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um 

por cento) ao mês. 
 
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor 

dentro do prazo legal para pagamento do crédito. 

Art. 193 - O pagamento deve ser efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal ou 
transferências bancárias; 

 
§ 1º - A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por 

cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda 
corrente. 

 
§ 2º - O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo 

sacado. 
 

Art. 194 - Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo 
para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou 
provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para 
receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em 
que enumeradas: 

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes 
de responsabilidade tributária; 

II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos; 
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição; 
IV - na ordem decrescente dos montantes. 

Art. 195 - A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito 
passivo, nos casos: 

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de 
penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; 

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem 
fundamento legal; 

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre 
um mesmo fato gerador. 
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§ 1º - A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar. 
 
§ 2º - Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância 

consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o 
crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

                    Seção III  -  Pagamento indevido  

Art. 196 - O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição 
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto nesta lei, 
nos seguintes casos: 

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da 
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente 
ocorrido; 

II - erro na “edificação” do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo 
do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

Art. 197 - A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do 
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no 
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 

Art. 198 - A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, 
dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não 
prejudicada pela causa da restituição. 

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da 
decisão definitiva que a determinar. 

 
Art. 199 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) 

anos, contados, conforme a situação em que ocorreu o pagamento, mencionada nesta lei 

Art. 200 - Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar 
a restituição. 

Parágrafo único - O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, 
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante 
judicial da Fazenda Pública interessada. 

 
 

                        Seção IV -  Demais modalidades de extinção  

Art. 201 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em 
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com 
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. 

Parágrafo único - Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os 
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a 
correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da 
compensação e a do vencimento. 
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Art. 202 - A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da 
obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de 
litígio e conseqüente extinção de crédito tributário. 

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada 
caso. 

Art. 203 - A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho 
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: 

I - à situação econômica do sujeito passivo; 
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; 
III - à diminuta importância do crédito tributário; 
IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do 

caso; 
V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. 
Parágrafo único - O  a remissão referida neste artigo não gera direito adquirido e só poderá 

acontecer se houver a devida correspondência, na forma  preconizada pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Art. 204 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 
(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. 

Art. 205 - A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados 
da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único - A prescrição se interrompe: 
I - pela citação pessoal feita ao devedor; 
II - pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. 

 

                                   CAPÍTULO V  

                 EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

                              Seção I  -  Disposições gerais  

Art. 206 - Excluem o crédito tributário: 
I - a isenção; 
II - a anistia. 
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações 

acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente. 



 70

Seção II - Isenção  

Art. 207 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que 
especifique : as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, inclusive, a compensação 
orçamentária, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. 

Parágrafo único - A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade 
tributante, em função de condições a ela peculiares. 

 

 

Art. 208 - Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: 
I - às taxas e às contribuições de melhoria; 
II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 

Art. 209 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas 
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observada as condições 
impostas em lei 

Art. 210 - A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 
despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do 
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua 
concessão. 

 
§ 1º - Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste 

artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a 
partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do 
reconhecimento da isenção. 

 
§ 2º - A isenção  referida neste artigo não gera direito adquirido. 

 

                          Seção III  -  Anistia  

Art. 211 - A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência 
da lei que a concede, só podendo acontecer em função de lei específica, que determine a devida 
compensação; não se aplicando, entretanto: 

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

II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais 
pessoas naturais ou jurídicas. 

Art. 212 - A anistia pode ser concedida: 
I - em caráter geral; 
II - limitadamente: 
a) às infrações da legislação relativa a 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 da entidade tributante, em função de condições a ela 

peculiares; 
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d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja 
fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. 

Art. 213 - A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 
despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do 
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. 

Parágrafo único - O anistia concedida não gera direito adquirido. 

 

 

 

 

                  CAPÍTULO VI  

GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  

                         Seção I  -  Disposições gerais  

Art. 214 - A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédito tributário não 
exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características 
do tributo a que se refiram. 

Parágrafo único - A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza 
deste nem a da obrigação tributária a que corresponda. 

Art. 215 - Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam 
previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de 
qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida. 

Art. 216 – Responde também, conforme artigo anterior, bens gravados por ônus real ou 
cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da 
cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. 

Art. 217 - Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, 
por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito 
como dívida ativa em fase de execução. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados 
pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução. 

 

                   Seção II  - Preferências  

Art. 218 - O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da 
constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho. 

Art. 219 - A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou 
habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento. 

Parágrafo único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de 
direito público, na seguinte ordem: 

I - União; 
II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pro rata; 
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III - Municípios, conjuntamente e pro rata . 

Art. 220 - São encargos da massa falida, pagável preferencialmente a quaisquer outros e às 
dívidas da massa, os créditos tributários vencidos e vincendos, exigíveis no decurso do processo de 
falência. 

 
§ 1º - Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, 

mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos, se a massa não puder 
efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o 
representante da Fazenda Pública interessada. 

 
§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata. 

Art. 221 - São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou 
arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do 
de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. 

Parágrafo único - Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no § 1º 
do artigo anterior. 

Art. 222 - São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou 
vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, 
exigíveis no decurso da liquidação. 

Art. 223 - Não será concedida concordata nem declarada a extinção das obrigações do falido, 
sem que o requerente faça prova da quitação de todos os tributos relativos à sua atividade mercantil. 

Art. 224 - Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem 
prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 

Art. 225 - Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da 
administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou sua autarquia, 
celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que contratante ou proponente 
faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativa à atividade 
em cujo exercício contrata ou concorre. 

 

                                 TÍTULO IV 

                    ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

                                  CAPÍTULO I 

                              FISCALIZAÇÃO 

Art. 226 - A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, 
ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das 
autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. 

Parágrafo único - A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou 
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter 
pessoal. 

Art. 227 - Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições 
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, 
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papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação 
destes de exibi-los. 

Parágrafo único - Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes 
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários 
decorrentes das operações a que se refiram. 

Art. 228 - A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de 
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma 
da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. 

Parágrafo único - Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, 
em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à 
fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo. 

Art. 229 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa 
todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras; 
III - as empresas de administração de bens; 
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
V - os inventariantes; 
VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, 

função, ministério, atividade ou profissão. 
Parágrafo único - A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações 

quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de 
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

Art. 230 - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, para 
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer informação, obtida em 
razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a 
natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente, os casos previstos no 
artigo seguinte e os de requisição regular da autoridade judiciária no interesse da justiça. 

Art. 231 - A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de 
informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 

Art. 232 - As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública 
federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, 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 fato definido em lei como crime ou contravenção. 

 

                      CAPÍTULO II 

                          DÍVIDA ATIVA 

Art. 233 - Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, 
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para 
pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. 
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Parágrafo único - A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a 
liquidez do crédito. 

 
Art. 234 - O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, 

indicará obrigatoriamente: 
I - o nome do devedor e, sendo caso, o 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 os juros de mora acrescidos; 
III - a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que 

seja fundado; 
IV - a data em que foi inscrita; 
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 
Parágrafo único - A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da 

folha da inscrição. 
 
Art. 235 - A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles 

relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 
poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido 
ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 
parte modificada. 

 
Art. 236 - A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o 

efeito de prova pré-constituída. 
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova 

inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. 
 

 
CAPÍTULO III 

CERTIDÔES NEGATIVAS 

Art. 237 - A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,  seja feita por 
certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações 
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o 
período a que se refere o pedido. 

Parágrafo único - A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido 
requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. 

Art. 238 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 
penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 

Art. 239 - Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de 
quitação de tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a 
caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura 
devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja 
pessoal ao infrator. 

Art. 240 - A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a 
Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e 
juros de mora acrescidos. 
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Parágrafo único - O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional 
que no caso couber. 

 
 

TITULO VIII 
PROCEDIMENTOS TRIBÚTÁRIOS 

CAPITULO I 
DAS NORMAS GERAIS 

Art. 241 - Este título regula as disposições gerais do procedimento Fiscal tributário, as 
medidas preliminares; os atos iniciais da exigência do crédito tributário do Município decorrentes de 
impostos, taxas, contribuição de melhoria, penalidades e demais acréscimos, a consulta, o processo 
administrativo tributário e a responsabilidade dos agentes fiscais. 

 

                          Seção I   -  Dos Prazos 

Art. 242 - Os prazos serão, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do 
vencimento. 

Parágrafo único- Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em 
que tramite o processo ou deva ser praticado o ato. 

Art. 243 - A autoridade julgadora, atendendo as circunstâncias especiais, poderá, em despacho 
fundamentado, prorrogar por 15 (quinze) dias o prazo para realização de verificações que se façam 
necessárias. 

 

                  Seção II   -  Da Ciência das Decisões 

Art. 244 - A ciência dos atos e decisões far-se-á: 
I - pessoalmente ou a representante, mandatário ou preposto, mediante recibo datado e 

assinado, ou com menção das circunstâncias em que houve impossibilidade ou recusa de assinatura; 
II - por via postal, através de carta registrada com aviso de recebimento (AR), datado e 

firmado pelo destinatário ou alguém do seu domicílio ou residência; 
III - por edital integral ou resumido, se desconhecido o domicílio tributário. 
 
§ 1° - Quando o edital for de forma resumida deverá conter todos os dados necessários a plena 

ciência do intimado. 
 
§ 2° - Quando, em um mesmo processo, for interessado mais de um sujeito passivo, em 

relação a cada um deles serão atendidos os requisitos fixados nesta seção para as intimações. 

Art. 245 - A intimação presume-se feita: 
I - quando pessoal, na data do recebimento pelo autuado ou da declaração de que fizer a 

intimação; 
II - quando por via posta, na data do recibo de volta, e, se for essa omitida, 15 (quinze) dias 

após a entrega da carta no Correio; 
III - quando por edital, trinta (trinta) dias após a data da afixação ou da publicação. 

Art. 246 - Os despachos interlocutórios que não afetam a defesa do sujeito passivo 
independem de intimação; 
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                         Seção III  -  Da Notificação do Lançamento 

Art. 247 - A notificação do lançamento será expedida pelo órgão responsável pela 
administração tributária, e conterá, obrigatoriamente: 

I - a qualificação do notificado e as características do notificado e as do imóvel, quando for o 
caso; 

II - o valor do crédito tributário, sua natureza. e o prazo para recolhimento e impugnação; 
III - a disposição legal infringida, se for o caso, e o valor da penalidade; 
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor, ou do servidor autorizado, e a indicação do seu 

cargo ou função. 
Parágrafo único- Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo 

mecanógrafo ou eletrônico. 

Art. 248 - A notificação do lançamento poderá ser feita na forma do artigo 243 deste Código. 

 

CAPITULO II 

DO PROCEDIMENTO FISCAL 

Art. 249 - O procedimento fiscal terá inicio com: 
I - a lavratura de termo de início de fiscalização; 
II - a lavratura de termo de apreensão de bens, livros ou documentos;  
III - a lavratura de auto de infração e a imposição de multa; 
IV - a notificação preliminar; 
V - qualquer ato da administração que caracterize o início de apuração do crédito tributário. 
Parágrafo único- O início do procedimento exclui a espontaniedade do sujeito passivo em 

relação a atos anteriores e independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações 
verificadas. 

Art. 250 - A exigência do crédito tributário será formalizada através de Auto de Infração ou 
notificação dependo do tributo ou contribuição. 

Parágrafo único- Quando mais de uma infração a legislação de um tributo decorrer do mesmo 
fato e a comprovação do ilícito depender dos elementos de convicção, a exigência será formalizada em 
um só instrumento e alcançará todas as infrações e infratores. 

Art. 251 - O processo será organizado em forma de auto forense e em ordem cronológica e 
terá sua folha e documentos rubricados e numerados, atendendo as determinações legais. 

Art. 252 - A autoridade que presidir ou proceder a exames e diligência lavrará sob sua 
assinatura, a data do inicio e final, o período fiscalizado, os livros e documentos examinados e as 
penalidades aplicadas, quando for o caso. 

 
§ 1° - O termo poderá ser lavrado no estabelecimento ou local onde se verificar a fiscalização 

ou a constatação da infração, em documento próprio para tal ação e logo após transcrito no livro de 
ocorrência quando for o caso, devendo ser transcrito com clareza, podendo ser preenchido a mão ou 
utilizado instrumento auxiliar. 
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§ 2° - Em sendo o termo lavrado em local que não seja o estabelecimento e nem onde ocorreu 
a infração, ao fiscalizado ou infrator dar-se-á cópia do Auto de Infração autenticado pela autoridade 
administrativa, contra recibo no original. 

 
§ 3° - A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do termo de Fiscalização, 

não implica confissão, nem a sua falta ou recusa agravará a pena. 
 
§ 4° - Iniciada a fiscalização, o Fiscal terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para 

concluí-la, salvo quando houver justo motivo de prorrogação, autorizado pela autoridade superior. 

 

                   Seção II  - Da Apreensão de Bens, Livros e Documentos 

Art. 253 - Poderão ser apreendidos os bens móveis, inclusive mercadorias, livros ou 
documentos existentes em estabelecimento comercial, industrial, agrícola ou profissional do 
contribuinte responsável ou de terceiros, em outros lugares ou em trânsito, que constituam prova 
material de infração tributaria, estabelecia nesta Lei. 

Parágrafo único - havendo prova ou fundada suspeita de que as coisas se encontram em 
residência particular ou lugar utilizado como moradia, serão promovidas buscas e apreensão judicial, 
sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina. 

Art. 254 - Da apreensão lavrar-se-á termo com os elementos do auto de Infração, observando-
se, no que couber, o disposto no artigo 259 deste código. 

Parágrafo único- Do auto de apreensão constarão a descrição dos bens, mercadorias, livros ou 
documentos apreendidos, a indicação do lugar onde ficarão depositados e do nome do depositário, 
podendo recair no próprio detentor, se for idôneo, a juízo do autuante. 

Art. 255 - Os livros ou documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, ser-lhe 
devolvidos, mediante recibo, ficando no processo cópia de inteiro teor da parte que deve fazer prova, 
caso o original não seja indispensável a esse fim. 

Parágrafo único- Os bens apreendidos poderão ser restituídos, a requerimento , mediante 
depósito das quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade competente, e passado 
recibo, ficando retidos até decisão final, os espécimes necessários a prova. 

Art. 256 - Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para liberação dos 
bens apreendidos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apreensão, serão os bens levados a 
leilão. 

§ 1° - Quando a apreensão recair em bens de fácil deteorização, o leilão poderá realizar-se a 
partir do próprio dia da apreensão. 

§ 2° - Apurando-se, na venda, importância superior ao tributo, a multa e acréscimos legais, 
será o autuado notificado para receber o excedente. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ATOS INICIAIS 

                      Seção I  -  Da Notificação Preliminar 
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Art. 257 - Verificando-se infração não dolosa à legislação tributária de que possa resultar 
evasão de receita, será expedida contra o infrator notificação fiscal para que, no prazo de 08 (oito) dias, 
regularize a situação. 

 
§ 1° - Esgotado o prazo que trata este artigo sem que o infrator tenha regularizado a situação 

perante a repartição competente, a notificação fiscal será automaticamente convertida em Auto de 
Infração. 

 
§ 2° - Lavrar-se-á imediatamente, Auto de Infração e imposição de multa quando o sujeito 

passivo se recusar a tomar conhecimento da notificação fiscal. 
 
Art. 258 - Não caberá notificação fiscal, devendo o sujeito passivo ser imediatamente autuado: 
I - quando for encontrado no exercício da atividade tributável sem prévia inscrição; 
II - quando houver provas de tentativa para eximir-se ou furtar-se ao pagamento do tributo; 
III - quando for manifesto o ânimo de sonegar; 
IV quando caracterizada a reincidência.  

 

                 Seção II  - Do Auto de Infração e Imposição de Multas 

Art. 259 - As ações ou omissões que contrariem o disposto na legislação serão, através de 
fiscalização, objeto de autuação com poder de determinar o responsável pela infração verificada, o 
dano causado ao município e seu respectivo valor, aplicar ao infrator a pena correspondente e proceder-
se, quando for o caso, no sentido de obter o ressarcimento do referido dano. 

Art. 260 - O auto de Inflação será lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas 
ou rasuras; e deverá: 

I - mencionar o local, o dia e a hora da lavratura; 
II - conter o nome do autuado e endereço e, quando existir, o número de inscrição no cadastro 

da Prefeitura Municipal; 
III - referir-se ao nome e endereço das testemunhas, se houver; 
IV - descrever o fato que constitui a infração e as circustâncias pertinentes; 
V - indicar o dispositivo legal ou regulamentar o dispositivo violado e a penalidade aplicável;  
VI - fazer referência ao termo de fiscalização em se consignou a infração, quando for o caso; 
VII - conter intimação ao infrator para pagar os tributos, multa e acréscimos devidos, ou 

apresentar defesa nos prazos previstos; 
VIII - assinatura do autuante aposta sobre a indicação do cargo ou função que ocupe; 
IX - assinatura do próprio autuado ou infrator, ou de representante, mandatário ou preposto, ou 

da menção da circunstância em que houve impossibilidade ou recusa de assinatura. 
 
§ 1° - As omissões ou incorreções do Auto não acarretarão nulidade quando do processo 

constarem elementos suficientes para determinação da natureza da infração e do infrator. 
 
§ 2° - A assinatura do autuado não constitui formalidade essencial à validade do Auto, não 

implica confissão, nem a sua falta ou recusa agravará a pena. 
 
§ 3° - Havendo reformulação ou alteração do Auto, será devolvido no prazo para o pagamento 

e defesa do autuado. 

Art. 261 - O auto poderá ser lavrado cumulativamente com o Termo de Apreensão. 
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Art. 262 - Após a lavratura do Auto de Infração, o autuante inscreverá, no livro de ocorrência 
do contribuinte, termo do qual deverá constar relato dos fatos, da infração verificada, e menção 
especificada dos documentos apreendidos, de modo a possibilitar a reconstituição do processo. 

Art. 263 - Lavrado o auto de Infração, terá o funcionário responsável pelo ato o prazo 
obrigatório e improrrogável de 72 (setenta e duas) horas para entregar cópia do mesmo ao órgão 
arrecadador. 

Parágrafo único- A infringência do disposto neste artigo sujeitará o servidor as penalidades 
previstas em lei. 

 

Art. 264 - Nenhum Auto de Infração será arquivado, nem cancelada multa, sem prévio 
despacho de responsabilidade da autoridade administrativa, após exarado  o  “de acordo”, do Chefe do  
Poder Executivo.  . 

 
Parágrafo único- Ao ser protocolado no departamento competente, será de imediato aberto 

processo para o recebimento do crédito tributário objeto do auto de Infração ou do Termo de 
Apreensão, obedecendo os prazos legais e assegurando ampla defesa ao autuado. 

Art. 265 - Não sendo possível a intimação na forma do artigo 258, aplica-se o disposto no 
artigo 243 deste Código. 

Art. 266 - Desde que o autuado não apresente defesa e efetue o pagamento das importâncias 
exigidas no Auto de Infração dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva intimação, o 
valor da multa, exceto a moratória, será reduzida para 25% (vinte e cinco por cento). 

 

                Seção III  -  Termo de Ocorrrência 

 

Art. 267 - Verificando-se omissão não dolosa de pagamento de tributo ou qualquer infração de 
Lei ou regulamento, de que possa resultar evasão de receita, será expedida contra o infrator, Termo de 
Ocorrência para que, no prazo de 08 (oito) dias, regularize a situação. 

 
§ 1° - Esgotado o prazo de que trata este artigo, sem que o infrator tenha regularizado a 

situação perante a repartição competente, lavrar-se-a auto de infração. 
 
§ 2° - Lavrar-se-á, igualmente, auto de infração, quando o contribuinte se recusar a tomar 

conhecimento do Termo de Ocorrência. 

Art. 268 - O Termo de Ocorrência será lavrado em folha destacada de documento próprio, no 
qual ficará cópia com o ciente do notificado e conterá os elementos seguintes: 

I - Nome do notificado; 
II - Local, dia e hora da lavratura; 
III - Descrição do fato que a motivou e indicação do dispositivo legal de fiscalização, quando 

couber; 
IV - Valor do tributo e multa devida;  
V - Assinatura do notificado. 
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Art. 269 - Não caberá Termo de Ocorrência, devendo o contribuinte ser imediatamente 
autuado: 

I - Quando for encontrado no exercício de atividade tributável sem prévia inscrição; 
II - Quando houver provas de tentativa para eximir-se ou furtar-se ao pagamento do tributo; 
III - Quando for manifesto o ânimo de sonegar; 
IV - Quando incidir em nova falta da qual poderia resultar evasão de receita, antes de 

decorrido 1 (um) ano, contado do último Termo de Ocorrência. 

 

  

                CAPÍTULO V  

                   DA CONSULTA 

Art. 270 - Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta sobre 
interpretação e aplicação da legislação tributária municipal, desde que protocolada antes do início da 
ação fiscal e com obediência as normas adiante estabelecidas. 

Art. 271 - A consulta será formulada através de requerimento dirigido ao responsável pela 
unidade administrativa, com apresentação clara e precisa de todos os elementos indispensáveis ao 
entendimento da situação de fado e com indicação dos dispositivos legais aplicados, instruídos, se 
necessários, com os documentos. 

Parágrafo único- O requerente deverá elucidar se a consulta versa sobre hipótese em relação a 
qual ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, e, em caso positivo, a data de sua ocorrência. 

Art. 272 - Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o contribuinte responsável 
relativamente a espécie consultada, a partir da apresentação da consulta até o 20° (vigésimo) dia 
subsequente a data da ciência da resposta. 

Art. 273 - O prazo para resposta à consulta formulada será de 40 (quarenta) dias. 
Parágrafo único- Poderá ser solicitada a emissão de parecer e a realização de diligências, 

hipóteses em que o prazo referido no artigo anterior será interrompido, começando a fluir no dia em 
que o resultado das diligências, ou pareceres, for recebido pela autoridade competente. 

Art. 274 - Não produzirá efeito a consulta formulada: 
I - em desacordo com o artigo 270 deste Código; 
II - por quem estiver sob procedimento fiscal instaurado para apurar fatos que se relacionem 

com a matéria consultada; 
III - por quem estiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta; 
IV - quando o fato já estiver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida 

em consulta, ou litígio em que tenha sido parte o requerente; 
V - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da lei tributária; 
VI - quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver 

as elementos necessários a solução, salvo se a inexatidão, ou omissão for excusável pela autoridade 
julgadora. 

Parágrafo único- Nos casos previstos neste artigo, a consulta será declarada ineficaz e 
determinado o seu arquivamento. 

Art. 275 - Quando a resposta à consulta for no sentido de exigibilidade da obrigação cujo fato 
gerador já estiver ocorrido, a autoridade julgadora, ao intimar o requerente da mesma, fixará o prazo de 
10 (dez) dias. 
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Art. 276 - O requerente poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a oneração de eventual 
crédito tributário, efetuando seu pagamento ou depósito obstativo, cujas importâncias serão restituídas 
do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do interessado. 

Art. 277 - Não cabe pedidos de reconsideração ou recurso voluntário quando de decisão 
proferida em processo de consulta. 

Art. 278 - A solução dada a consulta terá efeito normativo quando adotada em circular 
expedida pela autoridade fiscal competente. 

                                          CAPITULO VI  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

     Seção I - Das Normas Gerais 

Art. 279 - O sujeito passivo poderá contestar a exigência fiscal, independentemente do prévio 
depósito, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da intimação do Auto de Infração ou do termo de 
Apreensão, mediante defesa por escrito, alegando toda a matéria que entender útil e juntando os 
documentos comprobatórios das razões apresentadas. 

Art. 280 - O sujeito passivo poderá, conformando-se com parte dos temos de autuação, 
recolher os valores relativos a essa parte ou cumprir o que for determinado pela autoridade fiscal 
contestando o restante. 

Art. 281 - A defesa será dirigida ao titular do órgão tributário do Município, constará de 
petição datada e assinada pelo sujeito passivo ou seu representante e deverá ser acompanhados de todos 
os elementos que lhe servirem de base conforme artigo 278 deste Código. 

Art. 282 - Anexada a defesa, o processo será encaminhado ao servidor autuante para que no 
prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis a critério da autoridade tributária, se manifestar sobre as razões 
oferecidas pelo autuado. 

Art. 283 - Na hipótese de Auto de Infração, conformando-se o autuado com o despacho da 
autoridade administrativa e desde que efetue o pagamento das importâncias exigidas dentro do prazo 
para interposição de recurso, o valor das multas será reduzido em 15% (quinze por cento) e o 
procedimento tributário arquivado. 

Art. 284 - Amplia-se à defesa, no que couber, a norma relativa à impugnação de lançamento. 

 

                                   Seção II  -  Das Diligências 

Art. 285 - A autoridade administrativa determinará de oficio ou a requerimento, do sujeito 
passivo, em qualquer instância, a realização de perícia e outras diligências quando as entender 
necessárias fixado-lhes prazo e indeferirá as que considerarem prescindíveis, impraticáveis ou 
protelatórias. 

Parágrafo único- A autoridade administrativa determinará o Agente da Fiscalização Municipal 
e/ou períto, devidamente qualificado para a realização das diligências que julgar convenientes. 

Art. 286 - O sujeito passivo poderá participar das diligências, pessoalmente ou através de seu 
preposto ou representante legal, e as alegações que se fizer serão juntadas ao processo para serem 
apreciadas no julgamento. 
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Art. 287- As diligências serão realizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis a 
critério da autoridade administrativa e suspenderão o curso dos demais prazos processuais. 

 

                 Seção III  -  Do Processo Administrativo Fiscal 

Art. 288 - O chefe do Poder Executivo nomeará a cada dois anos uma comissão composta de 
três servidores da área tributária para constituir a primeira instância. 

Art. 289 - A Segunda instância será exercido pela assessoria jurídica do Município por 
nomeação do chefe do Executivo. 

Art. 290 - Das decisões da primeira instância caberá recurso para Segunda instância: 
I - voluntário quando sujeito passivo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da notificação do 

despacho quando a ele contrário no todo ou em parte; 
II - de oficio, a ser obrigatoriamente interposto pela autoridade julgadora, imediatamente e no 

próprio despacho, quando contrárias, ao todo ou em parte, ao Município, desde que a importância em 
litígio, exceda o valor de O5 (cinco) Unidades Municipais. 

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

Art. 291 - A decisão na instância administrativa superior será proferida no prazo de 60 
(sessenta) dias; contado da data do recebimento do processo, aplicando-se para a notificação do 
despacho; as modalidades previstas para primeira instância. 

Parágrafo único - Decorrido o prazo definido neste artigo, sem que tenha sido proferida a 
decisão, não serão computados juros e atualização a partir desta data. 

Art. 292 - O recurso voluntário poderá ser impetrado independentemente de apresentação de 
apresentação da garantia de instância. 

Art. 293 - É facultado ao contribuinte, responsável, autuado ou interessado, durante a fluência 
dos prazos, ter vista do processo em que for parte, pelo prazo de O5 (cinco) dias. 

Art. 294 - Poderão ser restituídos os documentos apresentados pela parte, mediante recibo, 
desde que não prejudique a decisão, exigindo-se a sua substituição por cópias autenticadas. 

                 

             Seção  IV  -  Da Impugnação 

Art. 295 - A impugnação de exigência fiscal instaurada a fase contraditória. 

Art. 296 - O contribuinte, responsável e o infrator poderão impugnar qualquer exigência fiscal, 
independentemente de prévio depósito, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da notificação do 
lançamento ou da intimação mediante defesa escrita e juntada os documentos comprobatórios das 
razões apresentadas. 

Parágrafo único- O impugnante poderá fazer-se representar por procurador legalmente 
constituído. 

Art. 297 - A impugnação será dirigida ao responsável pela unidade administrativa de finanças 
e deverá conter: 
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I - qualificação do interessado, o número do contribuinte no cadastro municipal respectivo e o 
endereço para receber a intimação; 

II - matéria de fato ou de direito em que se fundamenta; 
III - as provas do alegado e a indicação das diligências que pretenda que sejam efetuadas com 

os motivos que as justifiquem; 
IV - o pedido formulado de modo claro e preciso. 
Parágrafo único- O servidor que receber a impugnação dará recibo ao apresentante. 

Art. 298 - A impugnação terá efeito suspensivo da cobrança. 

Art. 299 - Juntada a impugnação ao processo, ou formado esse, o mesmo será encaminhado ao 
autor do ato impugnado, que apresentará contestação às razões da impugnação conforme artigo 281 
deste Código. 

Art. 300 - Recebido o processo com a contestação, a autoridade julgadora determinará 
diligências conforme artigo 284 deste código. 

Art. 301 - Completada a instrução do processo, o mesmo será encaminhado à autoridade 
julgadora. 

Art. 302 - Recebido o processo pela autoridade julgadora, está decidirá sobre a procedência ou 
improcedência da impugnação, por escrito, com redação clara e precisa conforme artigo 278 deste 
Código. 

 
§ 1° - A autoridade julgadora não ficará adstrita as alegações das partes, devendo decidir de 

acordo com sua convicção em face das provas produzidas no processo. 
 
§ 2° - No caso de a autoridade julgadora entender necessário, poderá determinar pesquisas que 

achar necessárias determinando novas provas a serem produzidas e o prazo para sua produção. 

Art. 303 - A intimação da decisão será feita na forma dos artigos 243 e 244 deste Código. 

Art. 304 - O impugnante poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a oneração do crédito 
tributário, efetuando o seu pagamento ou seu depósito obstativo, cujas importâncias, se indevidas, serão 
restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação. 

Parágrafo único- Sendo devido o crédito tributário, a importância depositada será 
automaticamente convertida em renda. 

Art. 305 - A autoridade julgadora recorrerá de oficio, no próprio despacho sempre que a 
decisão exonerar o contribuinte ou o responsável do pagamento de tributo e multa. 

 

                     Seção V   -  Do Recurso 

Art. 306  - Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário, dentro do prazo de 20 
(vinte) dias contados da data da notificação. 

Parágrafo único - O recurso poderá ser interposto contra toda a decisão ou  em parte dela. 

Art. 307 - O recurso voluntário terá efeito suspensivo da cobrança. 

Art. 308 - A câmara da Segunda instância poderá converter o julgamento em diligência e 
determinar a produção de novas provas ou do que julgar cabível para formar sua convicção. 

Art. 309 - A intimação será feita na forma dos artigos 243 e 244 deste Código.  
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Art.310 - O recorrente poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a oneração do crédito 
tributário, efetuando o seu pagamento ou seu depósito obstativo, cujas importâncias se indevidas, serão 
devolvidas ao recorrente dentro do prazo de 40 (quarenta) dias, contados da dada da notificação da 
decisão. 

 

             Seção VI  -  Da Execução Fiscal 

Art. 311 - São definitivas: 
I - as decisões finais de primeira instância não sujeitas ao recurso de ofício, e quando esgotado 

o prazo para recurso voluntário sem que esse tenha sido interposto. 
II - as decisões finais de Segunda instância. 
Parágrafo único- Tornar-se-á definitiva, deste logo, a parte da decisão que não tenha sido 

objeto de recurso, nos casos de recursos voluntário parcial. 

Art. 312 - As decisões definitivas serão cumpridas: 
I - Pela notificação do contribuinte, para no prazo de 10 (dez) dias, satisfazer o pagamento do 

valor da condenação; 
II - Pela notificação do contribuinte para vir receber a importância recolhida indevidamente 

como tributo ou multa; 
III - Pela liberação das mercadorias apreendidas e depositadas ou pela restituição do produto 

de sua venda se houver ocorrido alienação, com fundamento no disposto nesta lei; 
IV - Pela imediata inscrição como dívida ativa e remessa de certidão a cobrança executiva de 

débitos, se não satisfeitos no prazo estabelecido. 

              

                            CAPÍTULO V 

                 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

. Art. 313 –  No prazo máximo de  90 ( noventa ) dias, contados da publicação desta Lei 
Complementar, o Chefe do Poder Executivo constituirá, por ato oficial correspondente,  uma Comissão 
Revisora,  composta de 03 ( três ) experts no assunto, para  efetuar a revisão  geral  do texto, 
excetuando às normas  que reclamam o princípio da anterioridade. 

                

                            CAPÍTULO VIII 

         DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.  314 - Todos os atos relativos a matéria fiscal serão praticados dentro dos prazos fixados 
na legislação tributária. 

 
§ 1° - Os prazos serão contínuos, excluídos no seu cômputo o dia do início e incluído o do 

vencimento.  
 
§ 2° - Os prazos somente se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na Prefeitura ou 

estabelecimento de crédito, prorrogando-se, se necessário, até o primeiro dia útil seguinte. 

Art. 315 - O responsável por loteamento fica obrigado a apresentar à administração: 
I - título de propriedade da área loteada; 
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II - planta completa do loteamento contendo, em escala que permita sua anotação, os 
logradouros, as quadras, os lotes, a área total e as áreas cedidas ao patrimônio municipal; 

III - mensalmente, comunicação das alienações realizadas, contendo os dados indicativos dos 
adquirentes e das unidades adquiridas. 

Art. 316 - Os cartórios serão obrigados a exigir, sob pena de responsabilidade, para efeito de 
lavratura da escritura pública de transferência ou venda de imóvel, certidão de aprovação do 
loteamento e ainda enviar à administração municipal, até dia 10 (dez) do mês seguinte, relação mensal 
das operações realizadas com imóveis, tais como transcrições, inscrições e avaliações. 

Art. 317 - Consideram-se integrados à presente Lei, as tabelas dos anexos I a IX que 
acompanham. 

Art. 318 - Fica instituída a Unidade Fiscal Municipal (UFM) no valor de R$ 15,00 (quinze 
reais), para o cálculo das taxas e das penalidades pecuniárias. 

Parágrafo único - O valor previsto  estipulado para a UFM, será atualizada por ato do 
Executivo, mediante a correspondente publicação, com base nos índices oficiais de correção monetária. 

Art. 319 - Esta Lei será regulamentada, no que couber, por decreto executivo, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

Art. 320 - Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2001, revogadas as disposições em 
contrário, em especial, o Código Tributário Municipal, em vigor, exceto as tabelas de valores que não 
forem modificadas pelos  Anexos desta Lei. 

 

               Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2000. 

 

                 Oswaldo Mochi  Júnior 

                                       Prefeito Municipal 

 

                           ] 
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ANEXO I 

TABELA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE  

       SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 

 

          LISTA DE SERVIÇO DO GRUPO A 
 

1  
Médicos, inclusive análises clínicas, eletrecidades médica, radioterapia, ultra-sonografia, 

radiologia, tomografia e congêneres; 

2 
Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatório, pronto-socorros, 

manicômios, cadas de saúde, de repouso e de recuperação; 

3 
Bancos de sangue, leite, pele, sêmen e congêneres; 

4 
Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoudiólogos, protéticos (prótese dentária); 

5 
Assistência médica e congêneres conforme previsto nos itens l, 2 e desta lista, prestados 

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

6 
Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta lista e que 

se cumpram através de serviços prestados por Terceiros, contratados pela empresa ou apenas por 
elas mediante indicação do beneficiário do plano; 

7 
Médicos veterinários; 

8 
Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres; 

9 
Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e 

congêneres, relativos a animais; 

0 
Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e 

congêneres;  
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1 
Banhos, duchas, saunas, massagens, ginásticas e congêneres; 

2 
Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo; 

3 
Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; 

4 
Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e 

jardins;  

5 
Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres; 

6 
Controle e tratamento de efluentes de Qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos;  

7 
Incineração de resíduos quaisquer; 

8 
Limpeza de chaminés; 

9 
Saneamento ambiental e congêneres; 

0 
Assistência técnica; 

1 
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista, 

organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, 
financeira ou administrativas; 

2 
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou 

administrativa; 

3 
Analise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas ou informações, coleta e 

processamento de dados de qualquer natureza; 

4 
Contabilidade, auditoria, guardas-livros, técnicos em contabilidade e congêneres; 

5 
perícia , laudos, exames técnicos e análises técnicas; 

6 
Tradução e interpretação; 

7 
Avaliação de bens; 

8 
Datitografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres; 

9 
Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza; 

0 
Aerofotogrametria (inclusive interpretação, mapeamento e topografia); 

1 
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras 

hidráulicas e outras obras semelhiantes e respectivas engenharia consultiva, inclusive auxiliares ou 
complementares deduzidas da base de cálculos os valores referentes as subempreitadas 
comprovadas por documentos fiscais e recolhimento do ISS pelo subempreiteiro, e os valores 
referentes às mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação 
comprovadas através de Notas Fiscais, com incidência de ICMS e ainda os materiais empregados 
na prestação; 
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2 
base de cálculo, o valor do contrato, adicionais e reajuste sem apresentação de 

documentos fiscais que produzam deduções no item "a"; 

3 
Demolição; 

4 
Reparação, conservação e reforma de edificio, estradas, pontes, portos e congêneres 

exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da 
prestação dos serviços que ficam sujeito ao ICMS, desde que comprovem com Nota Fiscal; 

5 
Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados 

com a exploração de petróleo e gás natural; 

6 
Florestamento e reflorestamento; 

7 
Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres; 

8 
Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que ficam 

sujeitas ao ICMS); 

9 
Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias; 

0 
ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimento, de qualquer grau ou natureza.; 

1 
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e 

congêneres; 

2 
Organização de festas e recepções: "bufet"(exceto o fornecimento de alimentação e 

bebidas, que fica sujeito ao ICMS; 

3 
Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio; 

4 
Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas pelo 

banco Central); 

5 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de cambio de seguros e de planos de 

previdência privada; 

6 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços 

executados por instituição autorizada pelo Banco Central); 

7 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedades industria.t, 

artística ou literária; 

8 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchise) e de 

faturação (factoring) excetuam-se os serviços prestados por instituição autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central; 

9 
Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, 

guias de turismo e congêneres 

0 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos 

nos itens 44, 45. 46 e 47; 

1 
Despachantes e serviços notoriais (exceto que relativos a registro de escritura pública) 

agentes de propriedade industrial; 

2 
Agentes de propriedades artísticas ou literária; 

3 
Leilão  

4 
Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos 

para cobertura de seguros; prevenção e gerência de risco seguráveis, prestados por quem não seja 
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o próprio segurado ou companhia de seguros; 

5 
Armazena.mento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer 

espécie (exceto depósito feitos em instituiçães  financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central); 

6 
Guarda e estacionamento de veículos automotores Terrestre; 

7 
Vigilância ou segurança de pessoas e bens; 

8 
Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do 

Município; 

9 
Diversões públicas; 

0 
Cinemas, “taxi-drive" e congêneres; 

1 
Bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; 

2 
Exposições, com cobrança de ingresso; 

3 
bailes, "shows", festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também 

transmitidos, mediante compra de direitos a transmissão pelo rádio e televisão; 

4 
Jogos eletrônicos; 

5 
Competição esportiva ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a participação do 

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

6 
Execução de música, individualmente ou por conjuntos ou congêneres; 

7 
Distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios o 

prêmios; 

8 
Fornecimento de músicas, mediante transmissão por qualquer processo, para vias 

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

9 
Gravação e distribuição de filmes e video-teipes; 

0 
Fonografia e distribuição de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem 

sonora; 

1 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelações, cópia, reprodução e trucagem; 

2 
Produção para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas 

e congêneres; 

3 
Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço;  

4 
Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos (exceto 

o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS); 

5 
Concerto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e partes que fica sujeito ao 
ICMS); 

6 
Recondicionamento de motores ( o valor das peças fornecidas pelo prestador do serviço 

fica sujeito ao ICMS, porém é necessário a comprovação com Notas Ficais); 
Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final; 
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7 

8 
Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, tingimento, 

galvanoplastia;  

9 
Anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objeto não 

destinados a industrialização e comercialização; 

0 
Lustramento de bens quando o serviço for prestado pelo usuário final do objeto lustrado; 

1 
Instalação e montagem de aparelho, máquina e equipamento, prestados ao usuário final 

do serviço exclusivamente com material por ele fornecido; 

2 
Montagem individual, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com material 

por ele fornecido; 

3 
cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis ou 

desenhos; 

4 
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia;  

5 
Colocação de moldura e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 

congêneres; 

6 
Locação de bens imóveis, inclusive arrendamento mercantil; 

7 
Funerais; 

8 
Alfaiataria e costura, quando o meterial for fornecido pelo o usuário final, exceto 

aviamento;  

9 
Tinturaria; 

0 
Taxidermia; 

1 
Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, 

mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador do serviço ou por 
trabalhador avulso por ele contratado; 

2 
Propagandista e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas 

ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários 
(exceto sua impressão , reprodução ou fabricação); 

3 
Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por 

qualquer meio (exceto em jornais, períodicos, rádio e televisão); 

4 
Serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aeroporto, atração, capatizia, 

armazenagem interna, externa e especial, suprimento de água, serviços acessórios, movimentação 
de mercadorias fora do cais; 

5 
Advogados; 

6 
Engenheiros, arquitetos, urbanistas e agrônomos; 

7 
Dentistas; 

8 
Economistas; 

9 
Psicólogos; 



 91

00 
Assistentes sociais; 

01 
Relações públicas; 

02 
Cobrança e recebimento por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de 

títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, 
fornecimento de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos (este item 
abrange também os serviços prestados por instituição financeiras autorizadas pelo Banco Central); 

03 
Instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central: fornecimento de talão de 

cheques, emissão de cheques administrativos, transferência de fundos, devolução de cheques, 
sustação de pagamento de cheques, ordem de pagamento e de crédito por quaisquer meio, emissão 
e renovação de cartões magnéticos, consultas em terminais eletrônicos pagamentos por conta de 
terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento, elaboração de ficha cadastral, aluguel de 
cofre, fornecimento de segundas vias de avisos de carnês (nestes item não esta abrangido o 
ressarcimento, a instituição financeira, de gastos com portes do correio, telegramas, telex e 
teleprocessamento, necessários a prestação do serviço); 

04 
Transporte de natureza estritamente municipal; 

05 
Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres ( o valor da alimentação, quando 

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

06 
Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza; 

07 
Abate e esquartejamento de animais, para terceiros; 

08 
Benefeciamento de cereais, para terceiros. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


