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B!IG9. LUIZ BDMORDO CARRIJO COUBE, Prefeito Munlcip;ll de 

Bauru, Estado de são Paulo, fas saber ~· a Chara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promu~qa a ••quinte Leia-

Artigo 19 ~ Ba~ lei 41ac1plina a atividade tribatlria do Muniofpio -

§ ftnico -

.. 
de BaQl'U • eatabeleoe nomes oompl-ntarea de direlt:o -
t:rlbatlrio a ela rela~lv ... r:_· - . 

Bata lei tem. a denominação de •c&!iCJO Tributlrio do Muni
c!pio 4e Baaru•. 

L?VRO PRDe:~ 

PAR'l'B OftAL 
~·:x 

DAS lfORMAS GDA?S'lt ~!'ARES 
CAP!TULô I 

DA t.mt&Uexo ft!ButllttA 

Artiqo 29 - A expressão •1eqialaçã~ trib11tlr1a• ccapreende aa leia, -
dearet:oa e noEIU8 oamp1-nt:ares que ver~ n<• todo ou em 
parte,-aobre t:rihutoa de Oéxapetlncia do Mmlic!pto e rela
çõea jur!dicaa i''ele• pel.ti~t ... 

~Uqo 39 - s ... t. a lei poc\e. ••tab9J•o.r1-
. ··~ .l· - -

I - a inati~ç~ de t:r~utoe ou a na extinf{aor 
II' - • majoraçÍo de trib~~oa ou. a liua raduçãor 
III - a definiçã~ do fata' q.ra4or da obriqação t:ribut:lria 

principal e de aea aujeito paaaivor 
IV - a fixação da alfquota de tributo e da au~ base de -

, cãlc:alor ... / 
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V - a in•tttui9lo de penalidade• para as ações ou omi• -

•tia• cont:rlrla a ••WI 41apoeitlvos, ou para outras 
infraçõea nela definida•, -' 

VI - aa hip&teaea d• suspensão, extinaão e exclusão de -
c~ditoa tributlrios, ou de dispensa ou redução d• -

penalidadesº 

Artiqo 49 - Não constitui majoração de tributo, para os efeito• da i,! 
oiao II do art190 anterior, a atualisação do valor monet,! 
rio da respectiva base de cllauloo 

§ Onico - A atualisaçio a que se refere este artiqo aerl feita anual -.. nte por Decreto do Prefeii:o. 

Artiqo 59 - o Prefeito requl-ntarl, por Deoreto, u leia que vorsorn 
sobre matlria tributlria de caapetlnoia do Municlpio, 
obsarvando1-

§ ~iao -

I - aa.nol'J&ll• aomatttucionai• vtqent••• 
II - u noraaa qeraia de direito tributlrio estabeleci -

daa pelo c:ltiqo 'l'ributlrio lfacional (Lei n9 5172,de 
25 ele ou~\lbro ·de 1961) e le91alação !aderal poate -
rior1 

III - a 41apoaiç~ 4•te C&diqo e daa leia municipais a 
ele subaequenteao 

O oonteGcso e o alcande dos requlaaen1:oa reatrinq6r-se-ão 
aoa 4aa leia - f111'9ão du quais tenham sido expedid~, -

não podendo, - eapeo1•~1:--
I - dispor sobre aatlria não ~atada em lei• 
It - acre~oentar ou apqar diapoaiqõea leqaia1 
ItI - aupr~ °'1 lindtar 4iapoaiçõea leqais, 
IV - interpretar a lei 4e modo a reatrinqir ou amplii!u!' o 

atcanae 40tf •eua diapositivos. 

. .. / 
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Artiqo 69 - são normas ccnplementares daa leis a decretoaa-
I - - o• atos normativo• expadidm pelas autorid~1des adm!f~ 

aiatrativui 
II - as decisões pr~feridaa pelas aut~ridadaa jad.iciais 

de primeira e aequnda inatlncia, nos termr1a estabe
leciáos na Parte Prcceaaual (Livro Primei~o - T!tu
io II) deste c&diqo: 

III - as prltioas raiteradament:e observadas ~·L~s autori-. 
dadea administrativasi 

IV - oa convênios celebrado• antre o Munto!pio e os gove~ 
nos federal ou estadualº 

Artigo 79 - Nenhum tributo serl cobrado, em e: ada exerolcio financeiro 
.. m que a lei que o houver inatituido ou aumentado esteja 
ew vigor antes do inicio desse exercElo. 

§ Õn:l.co - Entra em vigor no primeiro dia do exerc!cio seqllinte aqU!. 

le ~• que ocorra a sua publicação, a lei ou o dispositivo 
de lei que1-
I - defina novas hip&t .. es de incidlncia1 
II - extinga ou reduza isenções, salvo se dispuser de ma

neira maia favorlvel ao contribuinte. 

CAP!'rULo II 

DAS IMtJlfIDADBS 'l'RIBU'l'WAS 

Artigo 89 - t vedado ao M\11lic!pio1 
I - instituir ou ,.....ntar ~ibuto sem que a lei o est.! 

b~lec;ai 

II · - estabelecer limitações ao trlfego da p~••oa• ou mar 
~ -cadoriaa, por -10 4e ui~to• intermQfticipaia, 

Ill - estabelecer difenn9a trU>atlria entre bens de <ii.IA_! 

quer natureza, em raslo de sua procedlncia 
IV - instruir imposto. sobrei-

... / 

·., 
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§ 1'nico -

a) o patrimonio, a renda ou os serviços da União, dos -
Betadoa e Mwlio!pioa1 

b) 08 templos de qualquer Olllto1 
e) o patriaonio, a renda ou 08 aerviço• doa partidos po

l!tloos e de inatituiçõea de ed~ação ou de asaiatên
aia aocial, observados oa IJZ'&quiaitoa da lei1 e 

d) o livro, o jornal e os peri&!icoa, assim como o papel 
destinado 1 sua iapreaaãoo 

o taapoato na al!n.ea •a• do item IV 5 extenaivo la auta~ 
quiaa no que ae refere ao-patrimonio, l renda e aos •er
'Vt.çoa vinaaladoa ãa auaa finalidades eaaenclai• ou de
lu decorrente•, mas não •e estende aoa serviço• pGblicoa 
conm414oa, nem exonera o prcnltente oomprador da obriq.! 
ção de paqar o lmpo•to que incidir aobre o im&vel objeto 
de p~ome••• de oompra e venda. 

CAP!'l'ULO III 

DA ~MINISTRAÇlO 'l'RIBOTIRtA 

Artiqo 99 - 'l'odaa •• funções referentes a cadaatr-nto, lançamento ... 
cobrança a fiacalisação doa trlbutoa .amnicipaia, c~liea
ção de sanções por infração 1 leqialação tributlria cít.. 

Munici~!o, bem caao aa medidas de prevenção e repreaaão 
ãs frauc!ea, serão exercidl\a pelos &rqãoa fasendlrioa e -
repartições a elee hierlrquica ·ou funcionalmente aubord! 
nadu ae(jUDdo as atribuições oonatantes da lei de orqan.:_ 
aaçi\ó administrativa do Munia!pio e doa respectivos req! 
mentoa internos. 

Aos orqãoa referidos neste artiqo naae.rv,11-ae a denomina~ 
ção de •~soo~ ou •fazenda municipal•. 

' ... , 
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Artiqo 109 - os Õr9ão• e servidores incumbido& do lançamento, cobr8_! 
ça e fiacaliza9ão doa tributos, sem preju!so 4o riqor e 

viqillncia indiapenslveia ao bom de•empenho de suu •t,! 
vidadea, darão assistência tlcnica aos oontribuinte• e 

.·- ! ~ ~ 

· reaponslnta, pres~8*!o-1heà ••cl~é:riaentoa -sobre ~ 1!, 
terpretaQão e fiel obaervlncia 4a 18<Ji•lac;io tributlria. 

a,..••'J" J. "~ - f t!'~~~&~:; a qualquer in~reaaado 4id91r 901U111lta d 

repartiçÕ.• acnpetentes sobre uaat:o. relacionad011 aca 
a interpretação _e aplicaçlo da ~egl•laçlo tributlria. 

§ tbtioo .. 
. ~- . . .. . . ' . 

A~~ c.tev-.1 -M~-.formla4a.,. objeUv14ad• e cJ11• 
nsa _, amatie pqd.eitl fooallsar 49Yidu ou cirClll!stan
oias atin•ntes 1 •i~açloa 
I - do contribuin'te ou re•ponalvel1 
II de teroei~, ,ujett•, no• termoa cSa leqialação 

tributlria, ao cumprimento da ?briqaçio tributl
rla. 

Artiqo 129 - A autoridade julqadora 4arl aoluqlo 1 consulta no ~raso 
fb:a4o~- reg11lan..H1Eo; aeaWo da data da sua &prea~nt.! 
ção. 

§ 19 - A solução dada a consulta tradus unicamente a orL•~taçlo 
do Srqão aendo que a reaposta deafavorlvel ao CC"ntribuin• 
te ou reaponalV.1 obrlqa-o de•d• loqo ao paqaent.o do tr! 
bu~ ou da pena114ade peounllria, •• for o caa<í 1 i121depen
dent:emente 4o reaur•o que ooaber. 

§ 29 - A foraulação da OOD8ul~a aio terl efeito aU8pen•ivo na 
cobrança dos trihutos e pena114al!•• pecunilrias~ 

• 
§ 39 - Ao co~tribuinte ou reaponslv•l que procedeu de ~oaf omid~ 

de oom a aolução dada 1 .,. OÇID8Ql~, não pederlo aer -
aplicadas penalidade• qu• ~'-~ 4e decisão d.t..verqente 
profetid• pela in•itanoia . aaperior, 11aa ficarl um ou ou- · 

a tro obrigado a aqir de aoorcto cem eaaa decisão, tio loqo 
el~ lhe seja ccmanioadao ,~AI 

· .. 6 
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CAP!TULO IV 

DA OBRIGAÇXO TRIBUTARIA 
Seção I · 

DAS MODALIDJDES 

Art190 139 - A Obriqação tributária Clll*Pr.ende as sequintes modali
dades a-

~· 

f 19 

§ 49 

§ ~9 

I - obriqação tributária pr1ncipalr 
II • obriqação tributária acê••ôria. 

A obriqação tributária principal 3 a que surqe com a -

ocorJ'ênci• do fato gerador e tem por objeto o paglUtten
fto ~i:J;'ibutes ou de y'9nalldadP.11 pecuniária, extingui~ 
4o-se '1an~nt•oom o· crlc!ito dela decorrente. 

Obriq~ção tributária acessória é a que decorre da le 
qislação tribut~a e tem por objet6 a prltica ou a --' ~ abstençao de atos nela previstos no interesse do lanç.! 
mento da cobrança e da fiscalização doa tribut~s. 

A obrlg•ção tr1batlriaaoee-3ria prlo •imoles fato de 

sua inobservância converte-se em principal, relativa -
.mente a penalidade pecunilriao. 

Seção II 
Do Fato Gerador 

Artiqo 149 - o fato qerador da obriq8ção tributária principa' 1 a -

•ltaação definida nesi:e ~iqo CfOllO necessária e sufi
cieau para jusH~ícsar o lanç ... nto e a cobrança de C,! 

da Ulll dos tributos de competâ~c1a do Munic!pio. 

Art:i90 159 - Pato qerador da obriqação tributária acessória é qual
quer situação que, na forma da legislação tributlria , 
imponha a prltlca ou abst:enção de ato que não configure 
cbrlqação prlnclnal, ••• 
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Artiqo 169 -

§ 19 

29 

Secão rt:: 
Do sujeito Ativo 

Na qualidada,;de sujeito ativo da obrigação tributária, 
o Municlpio d~ Bauru ê a pe~soa de ~reito público ti
tular da caapetâna~a par;B lanç•r.1. oobrar e fiscalizar 
oa tributos es~i.~iaad~- aeste CÕc!iqos e nas leis '-' -
ele subsequentes. 

A OOIÇ!etincia trlbutlria é indeleqãv.al, salvo a atri -

buição da função de ar1!8oadar oo fiscãliz~r ~rlbutos,
ou ele exeautar leia, aerviçoa, atos ou deciaõe11 admi -

nistrativaa 811 matéria trdl>•tlria, oonferida a outra -
pea.oa de. di~it.o pGblioo. 

Não constitui deleqação d~ canpetênc.a o cometimento a 
pe~soas de direito privado do encarqo ou função de ar~ 
recadar tributos. 

Seção IV · 

Do suje~to Passi~o ... 
. S~-seção I 

Das Disposições Gerais 

Art:iqo 179 - Sujeito paseivo da abriqação tributãJ:ie pr1n~1pal 3 a 
pessoa ftsica ou jurldic.la obriqada, nos te~s deste -
C&diqo a~_paq ... nto de· tributos da _competência do Mun! 
clpio. 

§ Onico o sujeito passivo da·abriqação princinal aerl coa~ida
rado1-
I - contribuinte• quando tiver relação pessoal e di

reta com a aituação que constitua o respectivo -
fato qerador1 

... / 
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189 -

II - reeponslvel1quando, sem revestir a condição de -
cont:rib\linte, sua obriqação decorrer de disposi -
ções expreaaaa deab! CÕdiqo • 

• 

' ' ' ~ '. '. ' :;. . . " •t;· ., 

Sujeito paHivo da.obriqaçt:o ·aeesaória é a n•ssoa obr! 
' . ' ·~. ' . . .. ' .. ; ' .. 

q•da 1 prltica ôu abstenção de atos discriminados na -
legislaçã~ tributlria d~-~":lctpio que não confiqurem 
obrigação principal. 

·Ar1t1qo 199 - ·SalYO os auoe exy>rea~,,,revi9~oa em lei, as con-

' 

: •nçõe• • ~eoatratoa relatst-.0.·:1- reeponaabilidade pe~o 
paq~tso a. trllnatoll ....,,~ aer opostos à fazend~ 
munlo!pa1~ pat"a llcdirica!' • ~flni9ão leqal do sujeito 
passivo daa Obriqações trib~ias correspondente•. 

· Sub-S~ão IY 

Da Solidarltidade ·' 

Art:iqo 209 - são aol14ari ... nte obriqados1-
I - ae peaaoaa expressamente desiqnadaa neste CÕ41gos 
II • aa pess0al que ainda que não expreasam•ntetd~siq

nadaa neai:e C&diqo, tenham interesse comum na si

tuaç~o que constitua o fato gerador~da obrigação 
principal o \ 

ArtiCJO 219 · - .salvc)O. casos exprNÍiait-'l'te 'J')r~vistos em lei, a soli
dariedade produz os aequinb!a eteitoa1-
I - :~ paqamento efetuado por um dos obriqadoa apro-

·· :vet:ta a09 demal•• 
II - .ª isenção ou remissão do··ci:r'ad1to exo~era todos os 

Obrlt;Jac!Os ,· ·•a1co M otttarqada pessoalmente a um -

del .. ,. •--l•t:.11140;.;ne•ae caso, a solidariedade -
quanto aos ctaals pelo saldo1 
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III - a interrupção da prescri~ão - favor ou contra -
um doa obrigados, fawrece ou prejudica aos de
maia. 

Sub-Seção III 
Do Dc:ninio Tributlrio 

Artigo 229 - Ao contribuinte ou responalvel 1 facultado ea\JOlher e 
indicar 1 repartição f aaendlria, na f ornaa a nos prasOil 
previstos em ragulamantoa, o seu dc:nicilio. trtbutlrio 
no Municlpio, assim entendido o. luqar onde a pessoa f! 
•ioa ou jurldica desenvolve a eua atividade, responde 
por •aas obrigaçõee peran~e a Paaenda Mtinicipal e pra
tica a. demais atos t'JUe constituam ou possam vir a cons -

§ 19 

§ 29 -

titulr obrigação tributlriao 

Na fal~a de eleiçlo 11910 contribuinte ou re•ponalvel -
do damicilio triba~o, oonalderar-a-1 oomo tal.1-
I - quanto as pessoas naturais• a sua residhcia habi -

tual ou sendo esta incerta ou desconhecida, o cen -tro habitual de suas atividad.esr 
II - quanto la pe8soas jur!dicu de dire.!t~ r~rivado O\l 

la firmas individuata1 o lugar de sua a!lde ou em 
relação aos-atos ou fatos que darem origa• a obri -qação tributária, o de· cada eatabeleoi•ntor 

III• quanto h P••oaa jurl4icu de direito "Plblioo1 -
. qualquer de •uas repartições no terr1 t'-1.o do Mu

niclpio. 

Quando não couber a aplicação da• regras nreviataa en· 
quaisquer dos inciaoa do parlqrafo anterior, oot1a!&i. -

rar-•e•I 00110 domicilio tributlrio do contribuinte nu 
reaponalvel o luqar da situação doa bens ou d~ ocorrln .... 
eia doa atos ou f at:oa qae d~r- ou J>Oderão dar or:l r, ~ :"l 

1 obrigação ~ibutlria. 
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§ 39 A aut:oridade administ:rat:iYa pode recaaM o domt.eilio -
eleito quando saa localiaação, acesso ou quaisquer ou
tr .. caracter!aticas impoasibilitem ou dificultem a 
arreaáclação e a fiscalização do tributo aplicando-se , 
entw, a L"eqra ·do parl<Jrafo ant:erior. 

Ari:iqo 239 .• o daú.cilio tributlrio serl obriqatorimnente conaiqnado 
nu petições, requerimentos, oonaultu, reclamações, -
rec:nars09, dealaraç3ea, quiaa e quaisquer outro• doeu 
lien'toa 41r1qldos ou apresentados ao fieco municipalº 

Seção v 
Da Re•ponaabilidade Tributlria 

Sub-Seção I 
Da Reaponaabilidade doa suceeaorea 

Ar1:1CJO 2'9 • Oa erlditoa trib~tlrioa referen~a ao imposto pr.edi~l 
e brrltorial ubano, Is tua• pela prestação de aerv! 
Ç08 q119 qra9ea oa bens ill&Ye1a e a contribuição de me
lhoria eab-rocrmn-•• na peaaoa dos respectivos adqui~e.!l 
tea 1 . a alvo quando conste do ti talo a prova de sua qui- · 

tação., 

§ OnJ.cio - No oaao de arrematação .. ~--~ pública a sub-rogação 
ocorre llobl"e o nspeRiYo preço. 

ArU90 25f - fião pessoalmente responalveiat• 
I ·-o adquirente oo reaitente, pelos tributos relat! 

vos iJill NU adcttiridoa ou remidos sem que tenha 
. -ha-vido prcma de eua quitação, 

Yr - o sucessor a qualquer ~ftulo e o oonjuqe meeiro, 
'19109 triblttoa 'deYt•o• atl a data de partilha 'ou 
adjudicaçlo U.m!tac!a esta responsabilidade ao -
montante do quinhão do leqado ou da meação. 
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III - o esp31io, pelos t:ributos devidos pelo de cujus 
até a data da abert:ura da sucessão. 

~~qo 219 - A pessoa jurldica de direito privado que resultar. de -
fusão, tran•formação ou inoÔrporação de outra ou ean o:; 
tra 1 Ee•ponsâvel pelo• trlbatoa devidos atl a data do 
ato pelas peaaoaa jur!diaaa de direito privado fu•ion! 
das, transformadas ou incorporadas. 

§ ·hfoo - o di8l)()Sto nesta artiqo aplica-se aos caso• de eztin -
çio de peaaoaa jur!dicas de direi~ privado quando a -
exploração da rea~ctiva ativicla4• seja conti1'luada por 
qualquer aocio ?elll&neacente ou aeu espolio sob a mesma 
ou outra razão social, ou aob firma individu~l • 

.llrtiqo 279 - A pessoa natural ou jurtdica ele direito priv&do que 
adquirir de outro, a qualqaer t:!tulo, fundo de comlr -
cio o estabelecimento comercial ou prof iaaiortal, e CO,!l 

tinuar a respectiva exploração, aob a meama ou outra -
razão social ou aob firma oa n ... individual, rti-ponde 
pelo. tributos devidos atl a data do ato, relativos ao 
fundo ou estabelecimento adquiridoº 

I • inteqralmente ae o alienante ceaaar a 9xploração 
do aomlrcio, indúatria ou atividade, 

II - aubaidiariamente com·o alienante, se e&te prosee
quir na eXploração ou iniaiar, dentro de seis me~ 
Ha a oontar da data da alienação, novas ativid~
de no meamo ou 8Bl outro ramo de com&rcio, tndGs ,. 

.tria ou "'°ftaaão. 

Sub-Seção II 
Da Responsabilidade de Terceiros 

Artiqo 289 - Nos casos de impossibilidade de exigência f!o awr.primJ:,!! 

to da obriqação principal pelo "QO~tr~buinte, reapondaJD 
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§ On.tco 

solidarimnt!nte caa esta nos atos em que intervirem ou 
pelas omiaa8ea pelas quais forem responslvaisa 

. I - oa pais pelos tribato• devidos por 1eus filhos -
J11aBOrea 1 

II 
~ . . . 

- os tutores e curadores, peloa tributos devid09· -
pelos aaua tutelados • curateladosr. 

• III - os administradores de bens de terceiros, µelon -
tributo• c!evidoa por eatear 

IV - o inventar! .... , pelo• tributo• devidos pelo ••
p31101 

$V - o s!ndioo e o ocmi· .. 1rto, pelos tributos devido• 
· pela ma•aa falida ou pelo concordatlrior 

VI - os tabeltloa, eaoriYles • demaia atn'Ventulrios de 
offcio* pelo• trih,~.devidos sobre 01 atos pr.! 
t:icadoi. por ele• ou ~ran~ &!ea em razão do eeu 
ot!cior 

VII - os a&cioa no aa.o c!e liquidação da sociedade de 
pe880Uo 

, l.. \... 

, o .. 41,•.P~to D••i;e artiq~ f~, ....... aplica, em matlria ~' 
.nal14adea, u de aarlter,)~lorat&rioo ' ; 

Artigo 299 - · slo pessoal.mente responalveia pelos crlditos correspô!l 

dent.. a obriqaçõea tributlriaa resultAntes de atos 
pra~foadoa .oom exceii~é poderes ou in~ração da lei , 
oon~a~. •ooial. ~u,eataba~••-

: r - aa. peeaoaa ·.nfertctaa no artiqo anterior, 
Il - os mandatlrJ.08, pritpoato. e erapreqadosr 
III - oa diretores, qerenta• oa ~representantes de P•!. 

soas jurldio .. de direito privado. 

f:Ub-Seção rn: 
Da Reaponaab!lidade por Infrações 

Artiqo 309 - Sal,Yo a. oaao. eapreea-nt:e ressalvados em lei, a re~ 
polüiabilic!ad.e por infrações 1 leqialação t::-1.butlria tlp 

... / 
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Maniclpio independe da intenção do aqente ou do re•po.! 
•âvel, bem como da natu.reft.e da extensão doa efeito• 
do atoo 

Artiqo 319 - A ~Jtponaabilidade 1 pea•oal ao aqente1 ' 

I - quanto Is infraÇÕt.• oonceitaadaa por lei como -
crime• ou oontravenqõea, lálh'o quando praticada. 

\ 

no mrclcio reqular da adminlatrac;ão, mandalo,-
fun função, carqo ou empreqo, 011 no cumprimento de -

ordea expreaaa mnitida -por quem de direito1 

II - quanto la infraçõe• em aaja definição o dolo •=
pacifico do aqente aej4 el ... ntarr 

III - quanto 18 infraçõea que decorram 4ireta e exc' ~1-
•i~.smente de dolo eapeolflaoa 
a) du peaaoaa referi4u no artlqo 28, contra -

aquela• 'POX' qU• reapond•1· 

b) do• 11andatlrlos, prepoeto• e empreqadoa, con• 
tra seu mandante•, preponente• ou empreqado
rea 1 

=> ~oa diretores, parente• ou representante• de 
passou jurldicu de cUreit:o privado, contra 

••tu. 

Artiqo 32ry - A reaponaabllidacte 1 excluida pela denGnoia eapo.ritânea 

§ . t!nico -

. da infração, acampanlia&t!,' se for o caso, do pqami•nto -
c:!o tributo devido e c:!oa juros de mora, ou do dep1$•i~ 
c:!a i1'J>ortlncia 9rbitrada pela autoridade adminia::rati
va, qaancto o montante do tribato depen<'er de ap\'4.~sção. 

do ••ri oon•iderada e8~ea a dtânuncia apreaentada 
ap&s o inicio de qualquer procedimento administrativo 
ou medida de flscali•ação, relaci~n•daa com a infração • 

. . .,/ 

, . 
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CAP!'l'tJLO V 

DO CRIDI'l'O 'l'RIBO'l'WO 
SEçlO I 

DAS nISPOSI~BS GERAIS 

-14-

Artiqo 339c - o arléu.~ ~ibut:lrio 4ecorre.dá obriqação principal e 
~ a .;.... naturesa 4ee-la. 

Art..190 349 • M cti:C'ftftatâaaiu que aoilfl.oam • crldi~ tributlrio • 
••• ex1:eneão oa .... efe1to8 ou ae qarantia• ou oa pri 

. -
Ylleqloe a ele atribaldoa oo qae excluem •ua exiqibil! 
4a4e, a~ afet- a ob1rl9a9lo·tribatlria que lhe deu -

,oriq-. 

Artiqo 359 - o arlclito t:rlhatlrio r.q,llar.ente con•tltuldo somente 
•• ilOdlflca ou •• atlngue·, oa tem a aua uiqibilidade 
1aspen9a ott exclêid• nos caaoa expressamente previstas 
neeu c5cliqo, oa..4eoi4o• 09 preceito• blsicoa fi•ado_s 

.ao a&u.90 Tribu~ ... ional (Lei s.112, de 25 d~ ou
tabro 4e lHS) fora doa quais não podUl aer dispensa -
du, sob ~na de re~ponaabilldade fUncional, na fc;rma 
da lei, a na efetivação ou u reapeatlvaa qarantiaa. 

SEçlO II 
DA CORS'l?TtJiçlo DO edDI'IO ftI88'1'lRIO 

sua-açlo I 

DO LANÇMEll'l'O 

Arilqo 369 • · Compete privatlvaMnte a aator14ade adminiatrattva 
- ccnett t11ir o arl41 to trihatlrio pelo lançamento aaaim 
eatend14o o proae4J.Mftt:o adld.niauatiYO que t- por obj.! 
ti~. 

I - verificar. a oaorrlnoia do fato gerador da obri~.! 
ção oorreapondente, 

II - detenaiaar a •atlria tributlvel1 
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§ Onico -

III - calcular o montante do tributo devido, 
IV - identificar o sujeito passivo, 

-1s-

V - propor, sendo o caao, a aplicação da penalidade 
cablvel. 

A ativida4e administrativa do lançamento 3 vinculada e 
obriqat8ria, sob pena de reapon•abilidade funcional~ 

Artigo 379 - o lançamento reparta-•• 1 data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação a reqa-aa pela lei então viq~nte, 
a!nt!s ~.:.·:.,'l> ;>oatar1CIP9lenta modificada ou revoqada. 

§ Gnico - Aplioa-ae ao lançamento ~ lecJialação que poateriormen~ 
te l ocorrlncia do fito qarador da obriqação tributl •• 
ria, ~enha instituido novo~ critlrloa de apuração ou 
processos da fiacalisação, amp~iando o• podores de 1,!!. 

989t19ação daa autori•adea admi~istrativ~s, ou outo~g.! 
do ao crldito aaiorea qara~tla oa privilaqio•r exceto, 
n••t• Gltimo cuo, para o efe~tio. da atribuir ~:-asponsa
bilidade tributlria a terceU-os • 

.trtiqo 389 - o lançamento campreande as aequintas modalidade•:-
I • lanç..-nto direto - quando aua iniciativa canp.! 

tir 1 Pasenc!a Municipal, sendo o masm~ procedido 
-Ccn blwe DOll aa4e» apurados diretament• pala re
p~çlo f aa..slria j~o Iro contribuinte ou 

re reaponalnl oa a teree!ro' que disponho de•••• d,! 
'dOllJ 

II • lançamento por hoaoloqação - quando a leqialação 
atribuir ao •ujaito passivo o.dever de •ntecipar 
o paq ... ni:O a.a pr&Vio ·~ da au~oridade f azen 

. . . -
c!lria, operando-•• o lanç-nto pelo at:o em que 
a refericia mtoridade• tomando conhacimenta da -
atividade uaia exaraic!a pelo obriqa4o, exprua~ 
-nt:a o homologuei 

OeeÍ 
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§ 19 

§ 39 

,.., ..... ' 

1 

.... ,. 

-

III - lançamento por declaraçlo - quando for efetuado 
pelo fieco ooa ~ase na declaração do •ujeito -
pu•i•o ou de terceiro, quando, um ou outro, na 
forma da laqislação tributlria presta 1 autori
dade f azendlria informações sobre matg~ia de f a

to incliapanalval 1 •ua efetivação. 

A mi•aão ou erro do lançamento, qualquer quê seja a -

aua ~alidada, não axille o contribuinte da obrigação 
uib11t:lria, nein de qualqaei' .,ao lhe aproveita. 

O pa<J811l8Dto ante~ipado pelo obriqaClo, no• termo• do i~ 
aiaó II da•te artigo, extinque o crldito, sob condição 
reaolu~da de ulterior hOlllÓloqação do lançamentoº 

Ma h.t.p8teae dQ inQi•o II deate artiqo, não influ .. ao-
. ·, . . ' ; . ' 

bn a obriq1t9âo i:rÍbutlri.a qu,aiaquer atos anteriores 1 
heaoloqação/ praticado• pelo suj•ito pa••ivo ou por -

• . ' 1 ' 

taroeiro, vlaando a extinção total ou parcial do cr34i . . . . . ~ 

to1 tais atos serão, porá, oonaiderado• na apuração -
>.l 

do salao perventura devido e, aendo o aaao, na imposi-
ção d~ ~~lidada, ou"ª 6aa grad~bçãu. 

t.4e 5fainoo) ~ .... ooat:.ar 4'a ócorrência do fato ge
r~~·· .o pr•ao p-. • htaoloqação do lançamento que •• 
refere. o ~.-> II detlu ~iqo, expirado esse praso - · 
a-. CJ89 a P.-.nda Municipal· se tenha pronunciado, con
aidera-.. ba.AlocJ.So o lancmaento e definitivamente e.! 
tinto o crlcU to, salvo •• coaprov~a a ocorrência de -
dolo, fraude.ou aillllaç•o~ 

.:·- ~. ·..:· ,,. 
r • . .. • . ..~:· : ,• 

Ra blp&t .. e 4o tnal•o III desi:e artiqó, a retificação 
' .. " .. . .. . . .. ,..... .: ~.· .: ..... , ·: •' . 
ela 4eol&raç~ P,O~ .. ~alatlvia a~ pr6prio decl&::-ar.t~, 
qaui!lo vi~ a rectu~ir oo a extluir tributo, •Õ serl -
.s.laa!wl · aedibÜ ccmprovação do erro em que se fun
de, • ante• 4e eo-tificado o lançamento. 
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1 89 • Oa erroe contido• na daola!'açio a que •• refere o inciso 
III deat• artigo• apurado• quando do seu •xaae, serão I'!. 
tificadoa de offcio pela autoridade administrativa à 
qual 0011pe~~ a reYiaioo 

Artigo 199 - As alteraçõae • eubatituiçõee doa lançaaentos originai• 
aeriofeitaa atravls de novos lanç ... ntoa, a s4bera 

I • lança...nto de offcio • quando o lançamento original 
tor ete~ado ou revi1to de otf oio pela autoridade ·~ 
ll!niati-ativa, nos aeguintea aaaosa 
a) quando aio for preatada declaração por qu~M de -

diNito, na ·foraa • no• prazos·- da legiala:ç;\o t:ri• 

butir1a1 
b) quando • pe11oa legai.ente abrigada, tenha pN•t! ~:/~ 

do declaNção noe temes da allaea anterior• dei• · ' 
xar dAI atender, no praao e na forma d• lettblaçio 
tributlria, 4 pedido de eeolar.oiaento fol'llUlad\l 
pela autorid&de adllini•tD1tiva, reouaar-1• a pl'ell -ti-1a ou não o preste aati~fat&riaaente a jufao -
daquela autoridadeg 

c)q\Mllldo •a oclaprovu falaidacla, erro ou o•ia•ão -
quando a qualquer el..anto definido na legislação 
tribut~ia 00110 ••ndo de declaração obrig4tÔria1 

d) qua."\do •• aoaprM• 011ileão ou inexatidão• por par 
~ -

t• da pe1aoa lagalaente obrigada• ft09 ea9o• de -
lanç ... nto por homaologa9io1 

e) quando •• coaprove ação ou oaiaaão do aujeito pa• 
. -

alvo ou de 'teNeiro legalllen'te obrigado, que dê • 
lugar â apliaaqio de pana114ad .. peeaniâ~ia1 

f) qaando •e OOllpl'OYe q•e o aujelto paHi•o, ou tez
aeiN • banetfolo daq•J.e, qi• aoa dolo• fraude 
01l d . ..-1a9ão1 

g) quando ·deva e.r ap11eeiado fato não oonheeldo ou • 
alo J>NMdo poi- oanião elo lan9amen'to anteriors 

Jl) qaan4o •• Gpmpl'O'N 9.•• • lan9 ... nto anterior -
ooorrea IPa.de oa. fa1ta fmaaional da autoridade -
qta• o efetaoa, o. '-i••io pela ..... autoridade, 
de ato ou formalidade ••••noial1 

i) no• deaaia ca•oe exp!'eeeaaente de•ignado1 ne•t• • 
cldi10 ou • lei Mbeequente 

I 



Ref .Lei 1129175. •18 -

II • lan9 .... to ·&di'tivo • quanêlo o lan9aaento originàl • 
ooneipar c'Stfel'9Jl9& a .. nor coritra -~ fi9co, .. d•
oorrênoia de e!'l'O de fato .. qualquer das eua.i fa-

. - . 
••• de exeouc;aoa 

III - lanç-ento eubetit1ativo - qu•do 1 - deco1'14ncia da 
erro de fato, hottV•r n•••••idad• de anule~ão do 18!, 
ç ... ~to'origlnal) 01ij09 defeitos o invalidaa para• 

tod~ oa fina de direitoº 

.-tigo •09 • o lançaaento • auaa al'teN«;Õ.il aerio aoaunioadaa ao con
tribuinte por qualquer Ulla da• ~•guinte• fol'll&et 

I • por notificação dil'eta1 
II • por publioagão no orgão oficial do Haniof pio ou • 

l•tado1 
III • por pubtioação •• orglo da iaprenea looala 
IV • por aeio ele edit~1 afixado na Prefeitara1 
V • por q~alqaer out?ta tona .. tabelecida na 1c1it1l11çit" 

trlbutil'ia do Kunio·fpio1 

1 lt • Quando • do_aiaflio tl'ib'dfr!.a do contribuinte 16c&lisar
•e fora do ~•~it&rio ~o Huniafpio9 a notifioaçlo quand~· 

" d1Nta1 oonaiderar-••··~ feita QOll a reaea1a do avilo por 
via poatal •ooa A.Ro• 

1 29 .. M• iapoaaibilidade de ~'• looalisar pe1•o•l.aente o sujei
to pa11ivo, que atl'àvtte da entNga pe11oal da notifioaçio 
qwer atravl1 da 1ua 'l'fUIQ88& por via po1tal od• •AoR.•, re 
p•m-•e-1 efetuando ~ :Jan9·..ento ou efeti••da• as •uas: 
aiteraçS.111 

'1- • ·Me4iu'te OOIWaioac;ão pélioada na i•pNnea .. ua -
doa eepin'tea 01911oe 1 ilMlioadoe pela orei•• de pN• 

f eNeeiat 
a) ao -.ão ofidal d o Naniafpio i 
h) - q1MlctMJt orgio da iç~n•a local ou de 0011p~ 

Yada oira•la9io no terPitSrio do Munic!pio; 
o) ao oqão ofloial do Estado. 

It • .. diante afixação de edi't&l na Prefei'tura. 

.• 
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Arti!o -19 • A reawsa do euje!to paa•iYO .. reoeber a oomunio4çio ~~ 

lança .. nto ou a !111>0 .. ibilidad• de looal! .. •lo peaaoal
.. nte ou atra•w• de via J»09tal não iapli~ .. dilata9ão 
do pl'aso concedido para o oiuapri.-.nto da obftga9lo tt-"~
lnatlria ou J>&N a aptteaenta9ão de reol .. 9õea ou ~.!'te!:"~ 
poaic;ão de NOUN08o 

Artigo '29 • f fa01altado 1 Faaenda Kunioipal o al"bitra11ento a~ b•••• 
'trib~lriu 1 quando o montante do ulbwto não for conh!. 
cido uat-nteo 

• 19 -

1 29 -

O arbitr••nto detemlnarl, jatifiaadaaent•s ~ ba•• ti-! 
butfl'ia preaintivao 

O arbit~n.to a que •e refere e•t• artj,go não pNjudiaa 
a liqii4e~ do ol'ldito trib•tll'ioo 

!U!SE~~O !I 
DA FISCALIZAÇÃO 

Al'tiro 'ª' • Coa a finalidade de obte~ •lementoe que lhe per.Jtaa •• -rifioar a exatidão daa deela!'açõea api.aentada• pelo• -
con'ti'ib•int•• e reaponal•ei~ e detei.inar ooa preeieão 
a natureaa • o aontante doe oreditoa tribatlrioa, a Fa• 
senda Mun!oipal poderia 

I • exigir• a q .. lq .. r teapo 1 a •xibiçlo doe livr-o& e 
eoapro•aatea do• ato• e opeNçh• q.se oon•tituaa • .. 
ou po~i·aa vir a oonatit11ir fato gerado~ de obriga~ 
9ão ·tribatlr-ia 1 

!I • fasel' in•p•c;Õ.• 1 viatoriae, levantaaentoa • av•l!_: 
çÕe• nor \oeaie e ••tabeleoi .. nto• oad- •• ex•l'Ç.lla 
ativida4'• JJM•f•el• de tributação, ou no• t.eua que 
con•tituaa aatlria trilMlt•••l1 

III • exi1ir lnfo19a9lea .. o.ita• ou ••l'baie1 
IV - notlfi .. r o oont.ibúnte ou re1pou!vel !>Al'• coap~ 

Noer l "partiçlo faaendria1 ' 
V · • Nquieitar o awcflio da fo119a pfbliaa ou l'equerer • 

011de• jadioial, quando indiapensivel l reali••ção • 
de diligêaa6ae 1 inolaaieive inapeçÕ.• n•c*••ârias -
ao ~1i•'t~ doa loaai• • est'a-~eleai-nto•, •••i• ·aa 

••• 1 

.. 
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1 29··· 

• 
ao dos ben• • doowaentoe dos contribuinte6 e r-~s-

o diapoato n•~~a ar-tigo aplioa·•• inclu6ive, 
natu-aia ou jw:-!di.oae que gosea de i~nidade 
neficiadu por., bençôe• ou quabquer outras 
pen8âo ou exelu.io do crédito tributário. 

• •• P•••oaa -
ou ••1·~ be-

foraas de aue -
Para 09 efeitoe da Legblàçio trib•tâJ.i• do Municfpio, não 
têa aplica9lo ~•aiaquer dlapoaiçõea legais exalu~~nte• o~ 
liaitativae do di .. ito de ex .. inu- ae!'Cadoriu, liVl'oa, .itr -quivo•, dOllUIJ8ntoa, papila e fei toa COIUINUIH ou fiscais 
doa oo .. roibtH ~ · lndutriaia. ou pl'Odutoree , ou da obriR_! 
qio destes de exibi-loa. 

: Artigo lt~9 - Meliante lntj. .. çio eea'Pi ta, aio obrigados a prestar ã Fa

aenda Municipal toda• u inforaaçõea de que diapoaham, coa 
relação ... bens 1 neaôcio• ou atividades de tercetrosz 

I .- oa t.:>eliôea, eeorivãea t1 de-b serventuârios d• of~ 
cio.1 

II - M vucos, ..... Hlaoâriu, eaixas econôaicae e de• 
aai• insti wiçõee tiaueeiraa 1 •: . . 

III - .. e11presu de adainiatração de ben•1 
IV - 09 oorret01"9a, leiloeiro• e despachante• ofici~is, 
V - oa inventariantes, 
YI - oa afndi008, OCJ11i••arioa • liquidâtârios; 
VII • Otl inqullinoe • o• titulares do direito de uaufru~~. 

uo ou bald~~ • 
VIII- os efndicoa oa qualquer doa con6Ôainoa, nos aaaos de 

propriedade .. oondaafnio1 
IX • 01 reaponaivei• por repartiçiea do Governo federa1 5 

ea1:adual ou aunioipal, da Adainiatraçâo direta o~ i! 
clireta1 

X ·• 09 ~•ponelfti• por coopeNtivaa, aHociaçôea deapor -tiv .. • .. tidade• de olaes•1 
XI • qdiaquer.oiatNe-entidad .. ou peaaoae que.•• r~são 

de eeu O&l'IC't offeio1 fuac;io, 1alnia1:ério, ãividade 
ou profbaào, detenha e• seu poder, a qualqier tt• 
tulo • de qualquer foi.a, info?'lll!çÕee. ·a obre ben•, n~ 

--~' 
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S Onico 

sôaioe ou atividade• de teraeil'08. 

A obriga9âo previeta.neete artigo não abrange a p~••taçâo 
de infol'llações qun'to a tato• e obre o• quais o inf ors..-sat•. 
••t•j a legal•nte obrigado a oba•~•r segredo e! 1 i•asão de 
cargo, olfcio, tun9io, ainiatêrio, a tivi~ade ou profiHio, 

Artigo lfM ~ S~a pr•julao do •!.apoeti na le1i•l~9ão criain~t"l 1 li vedadéo 
a divul1a9âo, .. poil qualquer Mio • para qualquer fi11, por 
parte do fisco.ou de eeua tunaionÍz.108 1 de quaique11 info~ 
.. çio'obtida .. raaio do of!cio aobre a situaçlo eoonôai• 
ca ou flftáaaei•a doe ••,eitOll puaivo. .ou.,de ,.~ ... ~ 
·~·a na~aa e o ea'tado d•• ••ua.aegloioe n a1=ivida-

d••· 

- a pres'tação de .Gtua •••i•t inoia para· a !4scalisa--I 

çâo dos 't:rU>u"to• reapeativoa e· a pera.ta de informa -çiea entre orgâoe federais, eatad~aie • •11ni~ipa~•. 
nos t•l'llO• do artigo 199 do CÕ4J,go trihuririo Macio 

. .'f:·"'- -

II 
na.1 (Lei n9 10172 1 ele 21 d•: ou~ro de 1911) 1 

.. . :at.e .. 
- 01 ouoe de requi•i9ao regulai' da autoridade judie!a 

. f ' -

ria, no intere••• da jatic;a. • 

~rtigo 'ª' - O Muniaf pio poderl !natituil' lfvro• • !'eii•tro•· obrigc~i;
rio• d• b•n•• ••rvi90• • opel'a~le• 'tribu'tlveia, ft fia de 
a;~~=~ os ~lemant09 necesai!'f.o• ao ••u lançaaento • fiaoa -Usação. 

1 dniào • O"NS-laauto diepm aoltN a natueaa • a. earaw·':iriati• 
oae doá liv ... e l"e8i•tlto8 4e q .. tl'ata ••t• a1tti40. 

Artigo -79 - A autoridade adàini1~tiva que--pJ1eoeder ou pr.aidir a • 

~uai•qU.r diligência• d~ f!~aalisa9ão lavrarl -.~ termo• -
neceeaârioa para q11e •• cloOUlleftte o infoio do J. roaedi•n
to. fiaaal 9 na·fOrm& da legbla9io apliolvel qUt' fixará O 

praao miao pare a oonclaio daq•l••· 

1 Único Oa tenaoa a que se Nfere este al"tigo serãc laV?'ado:.., ••!, 
···' 
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pre que po•alvel., • a doa livros fiscais exi1ridót, quan -do lavrados e• ••parado delea •e entregar! l i>•H·=?• su~e! 
ta l fiaaalisaçio• aôpia au~enticada pela autori•~d• que 
proaeder our.1Jr~••1* i dilige•aia. 

'Í 

SUISiçÃO III 
~A COBRANÇA E RECOLHIMElfTO 

Artigo lt89 • A aob-.ad.a e o Ncolhi•nto doa ~!butos ·far-•e-io na for 
... noa pl'all08 estabeleoidos na l'egtalação tl"ibutâria do 
Kanlofpio. : 

APtlp tfl9 • Ah ·eaiidi 'toa ~butistioa do·.ilfunicalpio apl:í.oaa-se as nor
... • eorN91o llOlletbia· ...Ubeleoldae na lAi fedeN.l n9 
lt.H1, de 11 de Julho de 191a.. 

Artigo 509 • .. nh1111 reoolhi .. nto d4a t~ibu~ ou penalidade pecunilria ~ 
aed efetua.do eea que •• expeça a ooapetente guia ou co
nheai .. nto na fóraa ••tabelecida ea Ngulaaento. 

Azttigo 51t - O l'~iJB.Jllento não llaporta ea qUltac;io do cN'dito tfaoal, ".! 
1-'do o recibo ao ... nte coao prova do recolhiaento da ill!'o: 

, 't~ai·a nele Nferida, continuando o contribuinte abrigado 
a ~atiafazer quai•que~ dif~nçaa que vanhaa a ser po~te• 
riol"lil9nte apuradasº 

Artigo &29 • Na oobNnga a .-nor de tributo ou penalir.t.,de pemmiâria, 
1'88pondaa aolidari&IMU\te tanto o ••l'Yidor responsável ~ 

' -
lo erro qaanto o ••1•it.o paaivo. cabendo enu~.;-• o dir3i 
to regressivo de Haver deste o t.otal cio ,., ·1.so. 

1 tfniao • A OhM.-.9io de redolhi•nt.•• -1nada ao sel'Vidor, r,ão Ci 

•xol'li da 'l'MpOMâiltd.- diaaiplinar cabfvel, poria1 -~ 
pl'8Yaleaerâ apS. eagot.adoa oa .. toa legai• de cobrança aa 
devedo .. ·êDll~bwtnte .. 

Artigo 539 - O Prefeito ~- ~i~• coavênioa ooa Htabeleci•ntoa • 
baaoa.loa off.:aiai• • não, coa aede, agência ou ••oritôr! 
ao tewi'tko do;M11DW11io n•ando ao recebiaento de tl'il 

toa e penali4adea pe~i••• vedade a atribuição de qu1 

o o. 
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5 anico 

quer parcela de arreoada9lo a 1:ftulo d• remmeNçao. bc• -
ooao a recebi .. nto d•,jUl'Oe d••••• depÔsito•. 

O regulamento disporá sobre o si•t•~ de arrecadação d• 

tribu:t09 atravêa da Nde bancária• podendo Q":J'tc i-iaar ~ •• 
ca•os eapeoiaie, a incl .. io no convêattõ:0de ~•tabeleci••n
tos banofrios coa ••de, agência ou eaorit&rio ôa 16cai~ · 
foN do territ&rio do.Mmúofpio, quando o nW.ero ãe aontr! 
buint•• ael•• dold.aU.iadoe justifiaar tal ••dida. 

SUBSEÇÃO IV 
DA RESTITUIÇÃO 

Artigo 5~9 • As quantiae indevid~Dt• Neolhida• :• pag ... nto de crê• 
dite• tribútlrios aerio re•ituidoa, no todo ou ea parte, 
independente .. nte de .... Yio pretesto do ••1•ito paeaivo e 
••1a qual for a aodalidade do ~a~Alflento,no1 ••1ainte1 oa• 
8081 

I - cobrança ou pa1a .. nto espontâneo de tP'ibuto indevi• 
do ou aaior que o devido, a faee da le~ia: .aç&<9 tributá~ 

ria apliolvel ou da nat•reaa ou oiraunstar.~i~• aateriaia 
do fato gera~ar efettv ... nte oaorrido1 
II - erro na identificação do •ajeito paaaivo, na detel"1i -nação da alfqaota aplieâvel, no ci1o•lo do IM>ntant• do de-
bito ou na ela))oração ou conferência de qualquer docuaento 
relativo ao paga .. nto1 
III - reforme, anulação, Nvogaçio ou re•oiaão de decisão 
oondenatôr!.a. 

A!'t'igo 559 - A re•tituiçio total ou paPCtial de tributo• d' lugar ã ~•.:. 
tit11!9io, na u•• propoJ99âo doa jm-o• d• mor.a, J'•nalidade• 
p•eunilria• • d-ie aoi-a•elao• lesai• • el .. Nlati.oa. 

5 Onico • O diepoato ne•t• 11l'tigo nló ise aplica ãa infraçõe1 M .;'6-' 

râter fol"llal que nio aio· afetadaa pela cau1a ••••citlria 
da re•tituição. 

• •• 1 

-----~-
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Ar ' 519 • A reetiniç~o de tributo• que OOSl)oi-te, pela eua natul'! 
sa, 'htaneferênoia do Nepecrtivo encargo financeiro, 10-

mnte po4-ri ••r feita a q- pl'Ove haver aHunido o re -ferido eneargo 1 ou no o .. o de ti-lo trana•erido a ter-
oeh-o, eetar por ele •XJ>N••a-nte aatoriaado a reoebe• 
le. 

1

.Arti10 179 • Q direito de pleitear a 1'8atitui9io extingue·•• com o• 
decnaNo do pNao de 5(ainoo) anoa, 00Atadoe1 

I • na• hip3~eeea doa iaeieoa I e II do Al'~lgo &-, da 
data da extiftçâo do erldito triha~ãrio1 

II • na hip3t••• do inaleo III do artigo 5-, d4 data -
•• q .. ee tornar definitiva a deeieão adainiatra
tiva a.a pu•• - julgado~• deoialo judicial que 
teaha refomado 1 anulado, revogado ou N•aindido 
a ação oondeaat&ria. 

Al't~tro 119 • PlteaONft - :S. ('doia) anoe a ação anulat&ria da deob~o 
adainietrati..- q•• den•Rar a .reati'bliçâo. 

1 Gnioo • ·o praso de pNaoriçâo 1 interrcapido pelo in!cio da ,,.. 
atJão 111di•ial, NGOM9ando o •eu ovao 1 por aetade 1 a 
pal'til' da data da intiaação valid-nte feita ao. Mp~ 
tentante 1tacliaial da Faaenda Kunioipal. 

SEÇÃO III 
DA SUSPEMSlo DO cnDIGO TRIBU'?i•to 

SUISEÇlO I 

DAS MODALIDADBS DE SUSPDSlO 

AJ-ti10 519 • s .. pend•• a exigibil~dade do crldito tributârioa 

I - a •.at&l'iaa 
II • o deplaito do ••a aontante integral, 
III • a1 ~•lwtõea e oa re.....-. no• te"ºª '1efinidow 

na farte Proo .. aual -e Livro. Priaeiro) - Ttwle U.! 

·~t· c&di101 
IV • a eoaoeeeio de Mdida liaiaar •• aandado de ••Q. 

rança. 

···' 
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1 On!~~ • A auepenaão da exigibilidade do orldito tributlrio não 
4i8J)ànaa o caapwiiaento du obrf.«a;õee ace••o1•ia• depen -

•• 

Artigc.. d09 

1 lt 

1 29- -

dent•• da obl'igaqio ~riaoipal cujo arlditr.. aeja euapen -eo, ou dela oonaeqant1ta º 

SUBSEÇÃO XI 
DA MORATt1RIA 

Con1titui aorat3ria a conae11ão de novo·praao ao au~~~ -to pa••iW>, apÕ1 o vanaiaento do praso originai.ente • 
aeeinal•do .para o paaa11ente do ol'ldito t•ibutlrioº 

A .. 1'4t3ria 10 .. nte abrange o• ol'lditoe defin~ti•aaente 
oone!"tuidoe l data da lei oa do deepaaho que a eo"o•d•r 
ou cnajo lanç ... ntio:~jl t4'nh•. •ido inioiado aqu'9la data -
por ato reg11larmente notificado ao aujeito paa•ivo. 

A aorat&ria não aproveita,o• OUOll de dolo, fraude ou 
aiaula9ão ·do eujeito pu•i•o ou de ~•l'Oe6ro• ea lrenef~ 
oio UqUe~o 

Artigo 119 • A aorat&ria e011eate poderá ••r concedidas 
I • ea oarlter gerala por lei, que pode olrcu~eorever 

expreea ... nte a eua aplic.i>ilidade a detel'llinada 
l'egiio do tel'l'ft&rio do Muniofpio ou a detePJl!nsda ala.! 

ee ou oategori~ de eujeitoa paa•i•081 
II • ea carljer indidduala pOI" deapeello da aut~::-tidade 

• 
adllinbtrati••• a Nq•ri•nto do aujeit'> r '"f;11·.,..;. 

Artigo 129 • A lei que conceder •orat&~i• .. oarlter g•r~ d••• 
paaho que a oonoeder • aarlter individual 1rio 
ao• aegaintea 1'9Cl-1•itoa1 
I •na aonoeeaio • oarl'ter geral, a lei e.,..,_,ifiNN 

o praso 4• du.910 do f a•or •• aendo o caeo1 

a) o• trib•to• a que •• aallo&4 
b) o n•ro de preetaoêe• • o. ••• venclaento•~ 

\ ~ . II • na oon ... eao .. aarater ind!vadual. o Mgulac~!!t~ 
eapecifioarl ae fo1"94• • a• •arantia1 para a con-

••• 1 
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oeaaio do favor1 

III • o afaero de preata9ie• aio excederl a 12 (dose) • 
o ••• ••nci .. nto ••~' .. aaal e aonaeautivo, ven• 
oendo j11l"Oa de aora d• lt ('81 por oento) ao •ee • 

ao ao Mêa ou tra~ie>1 
IV • O não pag .. ent~ de uaa daa preataçõea i11pliaarl 

no aanoel-nto autoaltioo do ,aroela•nto, inda -pendent-n"te de l)NYio aviso ou notificação, PI'! 
aovendo-ae de t .. diato a inaorição do aaldo d•••
dor na divida ati•a, para cobrança execnativa. 

Al'ti&~ llt • A aonoe••â6 da llOl'-6t3ria .. oai-lter individual não gera 
direito adq.airido • 1erí rewgada de otfcio, ••11PN que 
•• apure qee o beneficiado não aati1tasia ou deiKou de 
••*i•l•••r a• aondi9õee ou nio cuaprira ou deixou d• ~~ 
prir oa ~qaiaitoa para a oonaeeão do fa•or, oo~4o•ee 
o crédito &C!'eaaido de iuroa de aoraa 

• 19 -

1 29 • 

t - coa iapoai9ão da penalidade oabfvel, nos ºªª""' ~~ ~
dolo, fraude ou eiaulagão do beneficiado, ou de • 
tereeiro •• benef!oio daquele1 

II • ... iapoaição de penalidadea, noa de .. i• caaoa. 

lfo ca•o do inoia6vo deate artigo, o teapo decorrido •!!, 
tre a oonoealo da aora e aua revogação não •• aoap~~ • 
para efeito de pl"eaariçao do direito l cobrança do cri• 
dito a -

Mo caso do inaiaivo I! deete artigo, 6 revogação eô P2 
de oaol'l'er :sint•• de pre•crlto o referido direito. 

SUBSEÇÃO III 
DO DEP8SITO 

Arti10 1-9 • 0·8U~~i.; pa88iYO poder! efat•J• O dep&aito do.aont.nte - - . integral da o~~igaçao tribatariaa 
I • quucSO preferir o da.pôaito l· aonaignaÇio iudieial 

P99•i•ta no artigo 1- deste CÕdigo1 

••• 1 
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II - para a'tribuir efeito •u.pen•ivot 
a) 1 con•ulta formulada na forma do• artigçe 11 • 

12 de•te c&digo1 
b) l 1'9cla::aa9ão e 1 iapugr.açio ref•ren~e• â oont~i 

b•ição de aelhoria 1 · 
e) a qulq•r O\l'tro ato por ele i11petNdo" udai• 

ni•trativa.ou judioialaente, •i•~do &t'difioa
çio, extinção ou exolueão. total oa pnrcial da 
obrigação tributãriao 

Arti10 159 - A legislação 't1'ib•tai.1a poderá eetabeleoer hly13te•e• de 

obrigatoriedade de dep&•ito prlvlos 
I .. p&N farantia de inetanoiat na fOftla prevbta na11 

Mo!Wl• ProoeHub de•t• C3di10 (Li'll'O 1~1•eiro)• 
· TfNlo Ili 

II • aoao gara.atia a ••r ot•recida pele ••j•tto pae11v~ 
no• oa10• de ooapenea9ão1 

I!I • OOll0 1 ooapen1açâo por pai-te do ••jeito pauivo no• 
aaeoe de traneaçioa 

IV - ea quaiequr ouHaa ail'Cl1:Ul•taoia• ~,.~~s •• fiz~~ 
naoeeelrio l'9Sguardar o• lntere•••• d~ fi•co. 

Al-tigo Ht · • A illportanoia a ••r depoaitada aoft'eeponderâ .,o valor 

integral de ol'ldito ~ibstirto .parado1 
! • pelo filoo 11oe ouoa dea . 

a) lan9 ... 11to diretos 
b) lano-to por cleolaN9âo1 
o) al ter&9lo, ou aubatl tai9âo do lmu;-nto oril! 

nal ci"8lqur que tenlla 16do a •• aodalid&dC.1 
d) apli~ç~ de penalidade• pecnaai&ia• 1 

II • pelo proprio ••i•ito paHivo, noa oa•oa det 
a) .lan;-nto por hoaologa9;,, 1 
b) retificação da deol.al-a9ão, no• oaao• •• lança• 

.. nto por declaração, por inioiati•a do proprio 
deol.a!'ant•1 

o> oonfieeão .. pont!n•• da obrigação, ante• do ia~ 
ato de qualquer proaedi .. nto fieoal& 

tII •na decieio adainietrativa desfaYorlvel ne todo oi 
•• pal't•• ao ••jeito p•••ivo. 

···' 
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aediante ••ti .. ti•• ou ara1~ ... nto pro..-tdo ~lo 
fi9ao, ••apre que nio puder aer detft'laiaath o ..
tente integral do cl'idito tributiric. 

Artigo 179 - Conaiderar-••-â •wapen•• a exigibilidade do crédi.1o"t~.~~ 
buHrio a pàtb da data da •'feti vac;ão do depÕd to na. '.?.! 
aoura~ia da Prefeitura, ob•ervando o disposto no artigo 
seguinteº 

Azt'tigcl 189 

1 19 

1 29 

1 Onico 

O depÔaito poderá eer efetuado na• aeguinjee aodalidad•• 
I - •• 110eda oorrent• no para, 
II - por oh••u•i 
III • por vale poetalo 

o depósito efetuado por cheque eoaente wuapende a exigi• 
bilid•de do crédito tributário co:a o reegate de•te ~t) 
sacado .. 

A legb la9io tributária pode~·..&i~ixr nae condiq&ae que 

"'"" -estabelecer, que oe cheques _.en~l'eguea para depoelto, vi• 
eando a eiapen•to da exigiidlidade do crédito tributâri~ 
••jaa prGviaaente viaadoe pelo• e•tabeleciaentoe banaã
rioa aacadoeº 

Cabe ao eujeito pasaivo, por eoasião da efetivação do d,! 
pÕ•ito, e•pecifioar qual o orêdito tributário ou a pare~ 
la do crldito tribetlrio, quando ••te for exigidc •• pl'4 
taçõee, abranfindo pelo •ep3aitoo 

A efetivação do dePóeito não importa •• auepen1io da ·~ 
si~ilidade do crédito 'ti'ibutãríog• 

I • quando parcial, dae preataçõae vincendas •• que ~ 
nha sido deaoapo•to1 · 

II • quando total, de out!'oll crédito• referentes ~~ .. ; 
ao ou a aoutroa 'tl'ibuto1 ou penalidades peouniâri 

SUBSEÇÃO IV 
DA CESSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO 

'o ., 
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Artigo 709 Cessam 011 efeito• suspen1ivoe relaC"lOr!~doe cm a exigi• 
biaidade do CI'êdito tributâr!o: 

Arti10 719 

Ar'tigo 729 

I • pela extinção do crédito tributário, pol' •1ualquer 
das fo4·..Aas previetu no artigo 71. 

II - pela axclusão do orldito tributário, por qualquer 
das foraas p~vi•ta1 no ar~igo 981 

III • pela deci•âo admini•trativa desfavorável, no todo 
ou ea parte, ao sujeito paaeivo; ~ 

IV - pela caaeaçâo da aedida liainar oonce~i .Sa •;;; .:ien•' 

dato de segurançaº 

SEÇÃO IV 
DA EXTINÇÃO DO CR!DITO TRIBUT~IO 

SUBSEÇlO I 
DAS MODALIDADES DA EXTINÇ~O 

Extiag11ea o crédito ~ribu~io1 
I • o paga.entoi 
II - a ~mpanaaçio; 
III • a ~aiarjie1 
IV - a relli.•eio1 
V - & ~re•ori~ão • a deaadenaia1 
vt - a 0011veNio do depóai to • Nnda r · 
VII - o pagaaento antecipado e a homologação de lançamen -to no• terao• do diapo•to n a legislação tri'but:âria 

do Haniofpiof 
VIII• a coneignac;ão •• pagaaento, __ quando julgada proced•J! , 

te no• teiw.ao1 do di•poato n• legitlaçâo tributária 
do Muniafpioa 

IX - a decisão ada!aietrativa ir!'etoraavel, •••i• enten -dida a definitiva n~ Órbita ~dainiatra~iva que, 
não •ai• poa1a ••r objeto de ação anulafôriai 

X • a c.tei't•lo jadioial paaaada •• julgadoº 

SUBSEÇ~O !I 
D O PAGAMEMTO 

o resal ... nto ~ixarã •• f oPllaa • oa prasoa para pag ... n• 

... ·' 

' . 
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Artigo 7:i9 
; "'(' 

1 19 

29 

Artigo 789 

~o do• tributos de compete~ ciD ~ie!p'° • das penal! 
dad•• pecunilriaa aplicada• por· !nfração â sua l•giala• 
ç~,, tributlria. 

• O orêdi 'to não integral.Mnte pag.J no v•nu~í · .ni:o ael"â atre• .. 
oido ... iuroa de ao~a de 1\ ,,.. par cento) ao ••• ou fra -9io• ap&a decorrido• 90 dias do Y91laiaento• seja qual fo1 
o a&~•vo detel'llinante da falta - prejutso~ 
I • da !aposição dai penalidadaa cab!veia1 

.II - da CO?'t'eçio monetlria do ciQ,tto. na fo~ ••tab•i! 
oida neste C3digo1 

III - óa aplica9ão de quaiaquer aedidaa de garant!ia pre 
vietaa na legielaçl~ tributlria do Municipio1 -

• O pagamento poderi ser efetuado por qualquer das seguin
te• aodalidadea1 
I - ~~ '-oeda corrente no pa!e1 
II • por oh•qae1 
III • por •ale poetala 

o a!'éd!:to paso por aheque •omnte ae conaide!'a extinto • 
0011 o resgate deste pelo eacedoo 

• Poderá ser exigidog na• condi9õea eatabelecidaa eD rtlgu -laaento, que oa cheq••• entregue• para pagaMnto de cr! 
dito• tr!~~!âric: aejaa pre•i ... nte Yieadoa peloa re•pe! 
tivt'\a astabeleai .. ntos banclrioa ~ontr• oa qu&i1 forell • 

. ••1:tid09., 

O pf.i(aaen'to de u. oddito tribt1tâl'io não !aporta •• pre -•unção de paga .. ntos 
I - <tuando parcial, da• preata9Õ•• •• que •• deooaponl 
II - quand~ ~otal, 4• au"troe tributo1, ou penalidade• • 

peeuniâriaa. 

SUBSEÇIO III 
DA COMPD9AÇ~O 

Fio~ o Poder Executivo autorisado 1 aelllp?'ll que o interes• 
se do Mmlio!pio o exigir, a coapenaar orlditoa tributl• 
rioe co• oillditoa liquidoe e oertoe, vencido• ou vlnct•~ 
do ••1eitcr paaeivo aon~ra•a tasenda Muniaipalo .. ~ 
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Sendo vincendo o crédito do ••1•ito paeeivo, o.'•eu aont-•!' 
te aerl apà•• .· aoa redução ool'l"Uponden'!t ao• j 'U'Oe de ·-
1\ (ua por centot ao ... ou tra9io, pelo te.,:e que decor
rer entre a datà da 0011p9neaçlo e a do venaiileltoº 

SUBSEÇiO IV 
DA TRAlfSAÇÃO 

Fica e Podar Executivo aa~Gris&do ~ a.l•JNt41• ~o~ u '~)•ltJ 
paaai vo da obrigação trilnatiria traneac;ão qwe, .. '.! ~ -~4:... -

conceHÕu aG'tUut !aporte n prevenir ou terainar lit!
~io e , l!Olleeqaeat ... nte •• ext,nguir o c!'édito ~~ib-tâ
rio a ele MfeMateo 

o riegu-1 ... nto eatipUlallã aa oondiçôee eu l'Paat6aa aob 
u quais ee dm •n.naac;io. 

SUISBçlO V 
DA REMISSÃO 

Fica o Poder Executivo autorisado a conceder, por despa -aho fnd~tando, reaieaio total ou pua~ do crédito 
nibutir10 1 atcndento1 
I • l aituaçâc eoonôaioa do.•u,eito ·puaivo1 
II • ao erro. ,,.,~cmânoi-a eSCN81v•ia do au1ei to pa. _.:_ .. 4 0 

quanto l aateria de fatol 
III - ã diminuta iaportancia do orldito t~ib~lrio1 
IV - a caniYderaoõe• •• eq.aidad•; .. relação u caNo

tePta~icaa P•••oai• ou aateriaia de 01t1101 

V • a aondic;Õ•• peculiare• a deterainada l .. gião do ter -Pit3!'6o do Munioifpio. 

O despa~ho referido neete artigo não gera dil'eito adqu! 
rido9 ap,lcando·•• qaando caiCYel, o diepoato no artigo 

'ªº 
~UISEÇÃO.Yl 

DA PRESC.IÇÃO 

Artigo 799 - A aç1o p~ra a·'Oobrança do ofédito tributirio preaorev• 

···' 
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•• 5 (ainoo) anos. oon'tadoa da data de •ua constituição 
definitiva. 

A preeorição •• intel'!'Ollp•s 
I - pela citação i>e••oal feita ao de•edor1 
II - pelo pro'teeto judioial1 
III - por qualquer ato judicial que con•titua •• aora o 

devedor1 
IY - por qualquer ato ineQufvooo, ainda que extrajudi• 

cial• q•• !.aporte .. reoonheaiMnto do dÕito pelo 
devedor. 

..SEÇÃO VII 
DA DECADhCIA 

AJttigo 189 • o direito de a Faseada Munioi{>&l conrtltuir o crldito -
.tributário extinau ... •• .. l(oinoo> anos, contadosa 

S Orlioo • 

I - do pri .. iro dia do exera!aio seguinte aquele ea• 
que o lanç ... nto poderia ter sido efetuado1 

II • da data .. que •• tornar definitiva a deciaãe que 

houver anulado• por eiaio formal, o lançamento an -teriormente ef etuadoo 

O direito a que se refe~ .. te artigo extinguem-a• d~f6 -nltivaaente coa o decureo do prttso nele previ1to, conta -do da data .. que tenha •Ido iniciada 8 constituição do 
az-éd!to 't!tib11tlrio pela notificaçlo ao sujeito passivo, 
d'.e qualqu•r •dida preparat&ria indiapenaivel ao lançan.t 
t·oo 

SUBSEÇÃO VIII 
DA CONVERSÃO DO DEJtaSI'l'O EM RENDA 

APti10 1~9 • Extingue o orldito uibutlrio a oonv•r•ão ••renda de d, 

pMito ea dinheiro previ-te efetuado -r•fo sujeito p~ 
si vos 
I • para garantia de inatânoia1 
II - .. deaottrência de qualquer outl'a exigência da le~ 

la9ão tributl.ia. 

o o 
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Convertido o ctep&.ito ••·renda o que independe~& de au -toriaaqão do oontt-ibuinte, o saldo porvent~.ra apurado 
o~ntra ou a faYOr do fieoo •er! exigido ou re•titufdo 
da ••1uinte~ol'llA1 
I - a difel'9n9a centra a Fasflftda. Municipal ••ri exig,! 

da auavle de notificaçic. direta, publicada ou ea -tregue p•••oalaente ao su1eito paeaivo, n~ ~oL...a 

• no• J>l'&Sotl pl'eviatoa •• regulamento1 
II - o •aldo a f aYol' do aontrilnai11tft ••~ rei 'ti tuido -

de oP!cio, independente .. nte d• prlvio proteato,. 
n~ fol'IUl entabelecida para ae reetit111çÕ•• totai• 
ou paroiaia do crédito tributlrio1 

Apliaaa-ee l convanão do dep&.ito •• renda •• regras -
de bp•taçio do ~g-nte1 estabelecida• no ar'ti.go 87 -
••te c&digqo ,.. . 

suaszçXo IX 
DA HOMOLOGAÇÃO DO LAWÇ!J4nTO 

Ar't!go 82~ • Extingue o al'ldito tributlrio a hoaologaçio do ~anç ... .! 
to, na fol'll& do inaieo II do aP'tilo 11 1 obae~adaa as -

di•poeiçõea do• ••ua li 29, 39 • ''· 

SUISBÇlO X 
DA COlfSIGNAÇIO EM PAGAMBHTO 

Artigo 839 • Ao auieito paaeivo ê faoultado coneignar iudiaial.llente 
a ill]>O!'tanoia do Gl'ldito 'tftbu-tino, no• oaaoaa 

1 19 

I - de reousa do reoeb~cJ, ou auo:itdinaçio de•t• -
ao pag-to de ou.'ho b.U~uo ou penalidade, ou '.'9 

ao ouapr! .. ntô de·obri1aoie.aoe1&g~1a1 
II • de •ul>ol'diaaq~o do .. oeblaeato ao ouapPim•n~o de ~!~ 

lênoia adaini•tratiea ... f'tllld ... nto legal1 
III • de exigência por a&i• de uma pa•aoa de direito pÚ0 

bliao, de tl'ibuto idêntico aobN e.' ... ,.. o fato ger.! 
doP. 

A conaignaçio a3 pode veNar aobre o crédito que o oonsi.& 
nante •e propÕe a pagazt. / ••• 

. .. ~ .. 
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• 29 -

1 19 .. 

J"11ada pra••••• a --~pa9af11 o pagaaento •• l"!put• efetua• • a f.11p-~ ... eia ooaeignafa 1 aonveiwtida •• 
Nft•I 1•1' ... illpNOednte a eon•lpa9ão, no todo aia 

•• p&l"te, .,.,.,. .. 1 o Ol'ldtto aere•o!do de ja~ 416 

IM>N de 1l( .... pol' -'to) ao .a. ou tração, ••• pre,..r
ao da aplioagão das,peaalidade• oabfveis. 

Na aoav--.ão da illpol'taaoia ooneipada em renda, apli!s._.. 

•• aa AOP11&• dct8 li 19 • 19 do a!'tigolO. 

SUBSEÇXO n 
DAS DEMAIS HODAL?DAD!S DE EXTINÇÃO 

~-tigo a..9 • Bxtique o o~di:to 'h'ibatârio a decieão ad•inlstadf.bla 
ou :hacH.aial q• eÇre••-ntea 

• 

1 tt -

1 · . : :) -~ .. 

,. 

I • declare a ií-i.gelàl"idade de •ua co~it•i9ilr; 
II • Noonltec;a a !nexietenola da ob!'!gação q .. lha dle•.• 

. ori1-1 
III • uoraêN o ••j.eito pas .. ivo do oumpr·iaento da~ 

c;ãoa n · 
IV • declare a inOOllpetenaia do •Ujeito ativw.> paM elll!}. 

1ir o Otállprt .. nto da ·abrlga9io1 

ioaente exting .. o ol'ldito tribut!rio a deaisão adaibdr 
trativa il'Nformaw.l, aHia entendida a definitiva na -
o8ita adia:fiil*trati••• q .. não uis po11a ser obje'to ·de 
ac;lo anulat&ria, 'b•• ooao a ct.oi•ão judicial paHada ea 
jul~ado. 

Enqwuato alo~dil definitiva a deoieio adaini•tr~tiva 
°" rMWda • ~•lgado a aohio judicial, contin\tea o -
,..,.!to Pllfti.O obn'rado noe t•!'llO• da legi•li9ão ti:tibutJ . .. 
.ta. ...tãl'ftcta' ·•• >al,lté••• de 1uepen•ão da exigibilid.! .. •o mdlto, "':JINrl•t•• •••t• c&digoo 

SlfÃO V 
.DA EXCLU5A~ :üc- CR!DtTO TRiltrlRJtIO 

SUBSEOXO I 
DAS MODALIDADl8 DE EXCLUSÃO 

o o Q./ 
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Artigo 859 Excluem o crldito tributir101 
I - • ~benção 1 
II • a ani8tia. 

S · Onico • a exolwaão do attadito 'trilnatlztio não t!ie!)•n•a • OWIJ>t'i• 
aento daa obt'igaçõee aceeeôriis dependente• de obrigação 
pl'inoipal cujo crldito eeja extl•ido, ou dela coneequen• 
telo 

Ãl'tigo 819 

S tTnico • 

Isenção i a diepenaa do pa& ... nto de ua tt'ibuto, •• vi~ -tude de diepoeiçõee exp?'e••aaa 
I • deste C&digo ou de lei auniaipal eul:a•q1lente1 
II - de lei federal ooapleM'ltat'a no1 t•IW>• do axrtigo 

19, 1 29 9 da Constituição da Repilbliaa Foderativ~ 
do Brasil• coa a alteração de Eaenda Conetitucion•l 
n9 1, da 17 de outub!'O de 1981. 

a ieenção oonaedida expre••-te para deterainado trib,!! 
to, não aproveita aoa d•ai• 1 não eendotaJAbea extensiva 
a ou'tl"Os inatit1ddoe p0ateztioraente 1 eaa cono~sa~~ 

Artigo 879 • A ieençlo pode eer1 

s 19 

1 29 

I • •• oarlter geral 1 oono• dida por lei• ~u• p·.,d• ci~ 
cunacrever expreaaallàn'te a ••• aplicabilid.ade a -
detel'llinada região do t~it8ri~ do Munio!pio1 

II - ea aarlter individual ~fe'tivada ~~;: dea11ache do -
Prefeito Municipal. •• Nquerimn'to ~o ~u.1 o inte.! 
NHado faça pl'Ova do preenahi•nto •• oo"'d~çÕ•• 
e do cuapri .. nto doe requi1itoa p?'evi•t~s em lei -
ou contrato pai:•a a íiUa cono .. alo. 

Tratando-se de tributo lançadC" .. ô,.- ~-n-! ... ""."' ~,. ..... ':'.' de +;~,.,..... 

po, o deapaoho a que ae refere o ineiao II d•~t• &r~igo 
deverl aer renovado antes da expira9ão de cada per!odo, 
oeeeando autoaatiaa.ente •• aeue efeito• a pai-tir do nri 

- -
aeiro ~ia do perfodo para e ~ual o lnt~l'eaeadc, deixou de 
promover a continuidade do reconheciaento da isenção. 

o despacho a que ae refere o inciso II deste ~rtigo b•• 
como u renova9Ões a que alude o par:gNílí'\) an'terior, não 

oeel 
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1eraa diMito adquirido, apliaando-ee quando aabfv•l, a 
NgN do otigo 81 • 

Artigo llt • A aonoeaeão de i•an9ão por lei• eepeoiai• apoir-ce•I ·~ 
pre •• fol'Wte• JtASÕ.• de o!'dea pub.liaa ou de intezte••• d 
Huniolpio e nlo poderl tar aaitlter peseoal. 

1 f aloo • l - -Entead ... e OOllO fa.o~ p .. aoa nao pel'llitido a conaeabdO 
ea lei de 11ea9lo de tributoa a de~e!'lllinad· '•••o• ffei• 
oa ou jv!dica. 

/.,.,;~~tI 
~· DA AMJSTÃA 

Artigo 819 • A an:i'.•tia, u•i• ntndido o pel'dlo dae ·intra~;•• aODt .... 
tldaa-t e a oon1equente diap-• do pagamen'to da• peuali• 
fade11 peaanilriu a elàe relati•••• ab:range exolueiva• 
.. nte •~ inf reçõee oo .. tid.. anterio:raent• ã vigencia !1 

lei q• a ooncedeit, não ee aplicandoa 
• I - aoe ·~· pttatica®• eoa dolo, .tz-aude ou eiaulaçao 

pelo eajeito paee!vo o• pott tettcei:ro ea benefloio 
l!aquele1 

II .. aos ato• qulifiaadoa 00.0 eriae de sonegação f h• 
•1, no• tel'tl09 da Lei Pedmtal n9 1Jo729 1 de llt de 
j.alho de 19851 

III ~ la infra9õee reealtantee do conluie entee duas ou 
ilaie p•••oa• natbaia ou j urfdica1 º 

Al'tigo 909 - A lei que aonoed•tt anistia poderl faze-loi 
t • •• oeltlll' gettal& 
II • l!Jdtad ... nte' 

a) la infttaçÕ•• da lagiela~ão !'elativa a detera_! 
nado tttibutol 

u) la infraçôe• punidaa ººª penali~~d·• pecuni&· 
ttlas atl detel'llinado aontante, conjugadas ou -
nlo 0011 pen·alidade1 de outt'a ~stu:resa 1 

a) a de*'91'Jai.nada ttegiio do territSrio do Munit!pt~ 
•• função da• oondiçõ.e a ela peauliares1 

d) sob aondiçlo do pag ... nto do t~lbuto no pttaao -
fixado pela 1•1 q•• conceder, ou cuja fi•ação 

ooe/ 



RefoLei 1929/75 

1 19 

1 29 -

-3'1-

aeja a'tl'ibuida pel~ l~l ã autoridade adair.ietv! 
tiva. 

. ... ··,, 

A aniati&1 quaJldO não conêadida • caráter g•r~l, ê •I~ 
tivada, •• cada aaso, por deepacho do Prefeito Munioi• 
pal, •• requeri .. nto no qual o intereaaado faça prova • 
do preenchi•nto ... condi9ôee ~ do aaprai•n1,, de·• 1',! 
4tiai toe pNYilt.oe e• lei para a ·•u• oonceaaãoo 

O despacho referido n .. t• artigo aão gera direito adqui 
rido, aplicado-se 1 quando aairv•l• a rturra do artiS!o • 
830 

Arttigo 919 • A oonoe1aão da aniatia dl a inf!'aqão por nlo co .. tida ·., 
por oouepinte, a infraçio ~9tiatiaóa não oon~d t'•d an• 
tecedente paN. efeito de i11p< l:!;i·.: ou g1:adu•çic;, C:• pen• -

Artigo 129 

lidadee po~ outraa int.aq&.. de qealquer natureza a e4a 
aubaeq-.ntee, oo-~tida• )>"lo aujeito passivo beneficia• 
do por anistia anterioro 

CAPfTuLO VI 
DA DIVIDA ATIVA 

Conatitui divida ativa trihutl.~~. do Municfpi~ a pl'OYe 
. -

niente de iapoetoe, ~~•. ~tribui9ôea de •lhori• il6 

aultms de qualquer natureza, de~4tel'entea de qaaia~uer 
inlraçõea l legi1lação 'tributlria, !'9gularmente inacr! -ta na repartiçlo adlliniatttativa aoapeftnte, depois de 
••1otado o pra.ao fixa~ PAZ'A pag ... nto, pela legi•l~9lo 
~ributlria ou, por daaieâo ff.aal proferida ea ~roo•••o 
regular. 

Artigo 939 • A dfvlda ativa tribu~lria ~gulai,aent• ineorita goaa da 
pre•unçlo de ce!'tesa e liq.Udes e tea o efeito de pl'Ova 
preaonatituida. 

1 19 

s 29 . -

A preeunçâo a que •• refere .. t• a!'tigo 1 relativa e P.2 
dé ••r li4aida pór p .. •• iaeq.tYOOa, a Clal'go do auj~!to 
paad.vo OG de teraeiJllG q• a aprove! te. 

A fluência de juro• de ~ e a apllca9ão doa fndiaea 
o••/ 

....... 



k--
296 

k!.~i 1929/75 

1 

• 

1 .. , -

-as-

de oorreção aonetlria não excluem a liquides do creditoa 

O reg{atro de inscrição da d!vida ativa. autentiaado P! 
la autoridade competente, indicarl obrigatoriaaente1 
I - • o nom do devedor •• •endo o ca•o, o doa co-reapon -•lftia, bea 0011<>, ..... que posafvel, o doaicflio 
ou oa a ~•idenoia de ua e de outro8; 
II - a quantia devida e a waneira de calcular 01 juros 

de aora acreacidoa1 
III • a origea ~ a natureaa de crédito, mencionando ••• 

peoiftc ... nte a diapoeiçloe legal •• que esteja -
fundadoi 

Iw - a data em que foi in1crita1 
V - o nt..ro do proceaao adaini1trativo de q•• se ori 

ginou o crldi to, •e for- o aaeo. :/ -

A cel'tilio da dfvida ativa oon~•rl, ale• de• el•mentos 
previatoe n .. ta artigo, aindiaação do livt'O • Ja folha 
de ineoriçãoo 

~~ Af~id~~ relativas ao .. ~~~ devedor, desde que aon~~~ 
ou consequentes, poderão ser englnbada1 na ..... certi• 
dão o 

Ma hipStHa >!o oarlgra•o ot•l'ior, à occrrênc~.a de qual -q•er forma de au•penaâo, exttnç.ão ou exclusão d• crid1• 
to tributlrio ftâo invalida a cel'tidão nem prejudica ~v~ 
dea&i' dlbitos objeto• da cobrança. 

o Ngiatl'O da d!vida ativa • a expedição das certidÔe• 
podePão ••r feito• a critério da •ctainistração, at~'v'' 
de siateaas .. cânicos CIO• a utillaação de ticha1 e rôia 
•• !olhas soltas. d•Qde qu- atendaa a•• requi~l~o1 ••~• -belecidoa neate artigo. 

Al"tigo 959 • A cobrança ~a dfvida ativa tri~utlria do Munio!pic aerâ 
procedida1 
I • por via aaigável • GWllftdo proae11ada pelo• orgãoe 

a4blini•'t1'ativot1 00111petent••• 
II - por. via judicial - quando processa.da pelos orgãos 

jucliciario•1 

__ ____._.:&L..__:___ -. __ ::..__ ------- --
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1 Oaiao • 

Al'tigo 119 • 

"' , .. 
·~--

-11-

A8 duu viu a q• .. ••f eN •te al"tlgo elo in 
. . -

dependente• - . da o.--. ~·Judo a Adainls"i:raçlo• .. 
q_.. • ......,_ • .da ~•P4.•\ aa•ht o exigir• pl'O'li• 

ct.noiar f•dt••uaaft •· H•••ftf• jllé1iola1 da dfvlti• • 
... .., qee ni6 teftha dado in!~io -o pl'Oee\!i1181'lto a!li&! 
ve1 1 ou ainda pl'O••de• aiauU·anewnte aoa doie tiPó• 
de ~9•· 

O pag ... nto doe da.ito• .-.oladoa na dfvida at!v!l -~o

cterl aer feito paoelad-.n• • atl 11 M•e• na tor
a& do N .. laMnto. 

CAPITULO VII 
DAS CERTI8t5ES NEGATIVA: 

Artigo 179 • A p••• de tt•l'ta91e do Udb1i& s ••ri feita Pozt aePti• 
dão Mgativa, expedida ã via~.1 de Nquu-ltaãí'to do in -tat111acllt4'19 ._.. ......... a1 lnfo'N8q&aa exigida• 

,. P9l• .. fi••t .. fo1'1& de ""'!aMftto. 

Al'tigo 119 • A oertidle •-' fo~eoida dea'h'o de l(oineo) dlu (1. . 

aoldo da- •w de at1'ada do NCl .. zti•nto aa M!'•!'t.! 

910, ·- P•• de NapoMabllidade tu;.:~i~l • 

1 •100 ~ 

Azttigo 199 • 

• '8100 • 

Artigo 1089 • 

...... cio. Âlto a a!Hll'tOt a oertidlo' •erf !ndef~rida 
e :o pM!db arq~r.... dentl'o .• pl'àso fiJC•do nert11 -

a.t!~o. 

A eel'tldo •-ti•• expedida 0011 dolo ou tra•de 1 que 
..tmlha U'l'O · 098tM a Pasenda· 1'81oipa11 reaponaabi -• peaa•l•nte o i.atollrio fl• a eJCpedil' pelo pa• •-ate do ..iatu oilnrtlr!Ô e juro• de mora aeN•* 
old•• 

o di•JMto a .. t• artiso nlO uo1..t.. a NIPoMôilidl'de 
oivil, orltdaal • •clalalefitAtiva:que oouber e 1 exten 
alva a quntoa·eolaltoN•t pol' a9io ou o•iHão, no •l'J:'O 

oon'ba a Pa•enda Pfualeipal~ · 

A venda, oeaelo oa ~fel'ênoia de qualquer estabeàe• 
oS...'to ~Hi•l1 i..ndatrth::CMI · ~Ndtrtor não podei-1 

' ••• 1 
· . 

. -~· .: .. · ·~ ... 
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ef enu-•e •ea q•• oonete do tlulo a apN••tac;io da 
oe'l'tidlo negativa de tltibutoe auniaipa!a a qae ••tlvg -rea •"1•i~ ~~·~~ ~~t~:!tellientc:. ~•• pJll81ulso da 
N•poneõ!l!.dade colf.46-ia do adquiNnte, eeHionulo 
ena ele ,_ quei' q• OI tenha Noebido •• tNn1ferên
eiao 

Ar~i10 1119 • Sea pl'OY&9 por certidão negat~va ou por declaração de 
ieen9io o• de reaonheai ... to d• iaunidad• coa relação 
ao• vibutoe oi a quiequer ovtroe õnu relatiw• ao 
iaSvel a'tl o ano da opeNglo, inolu•ive, o• ••Ol'ivãH 
tabelti • of"!ola!a 4• i-egiatro não podet'ão laYrar, 
iuONver, tranaOOl'l"el' °" averbar quaiequr atpa ou• 
·~tNto• "l•'ti•oe a i.S..ilo 

· 1 Oaioo • A o•~cllo ••l'i obrigat&ri-nt• refettida noa atoe ~ 
eontNtoe ••·4• V.ta ene Jtl"tigo. 

AnilO lllt • A aped.f.qlo 4a •rtide _.tiva nlo i11peda cobran--

9'& .. d •. itoe •terie1 '°eterioraente aputta. ... 10 

IAP!'l'ULO VIIt 
DAS t1fl'ItAÇelS Z PIJIALI.'DADES 

Art!10 1019 • Conatlt.ai infraqlo·aaqlo ou oaiaaão, volttntl~t• ~9 
· aio, qwe iapo~• a.a·. ·1M1t.....,âaeia1 po!' parte do •ui•! 
~o puei~ o.a de tel'Oeil"DI, de nol'll&• ••t'abe\eoidu • 
na leglela9ão 'tributlria~ do Mulcsfpioo 

Artigo 1.,.. • 0• infl'A~01'8• aujeita ... ae le aeguint•• penalidadea1 
I • apliU4)1o 4e •l'tUI 
II • eujeitão a eiet ... eapeeial de fiacalisaçio1 
III • proibiçlo 4e ~aeionar aoa os ottgãoa inte~J 

tee da adld.a:la'tN9lo tlheta ~ indiret'a do Mtm:f,o:i -
1 •1- ·-

pio. 

.\ !apoeiglo ele penalidadee 1 

~ • aão ex•lu!1 
II a) o pag...ato do tributo& 

b) a fluêneia doa ja'l'Otl de aora1 
o) a ooztl'eçlo llelletlria do dlbitoe 

ººº' 
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II • alo CM e iafN'tol'I 

a) do ...,n.no .. e.t1a9lo bilnltlttia a••
•lria 1 

1-) de CMtt•• e-.a .. of••i•, adlliai•tNtivae ou 
ollabüâ!• q-. 001IMN11. 

Aftlao lOlt • u ..itu ~- -taat.. nlo .. ti~ HPN8•aMftt• 
flx.... ae1te cldip 1el'le gNductu "la aatol'idad• 
adlllainNtift ...,.-e.te, olt•9l'V•tt.• u ctlapoel9ôe• 
... u.-... a.a.~• .... ., 

1 1'aioo • •• iJ1p09ivlo • .. &H4U9lo cta •lta leva-ee-1 •• 
"" -· ;1 . 

••t•• 
I _ • a -o• CM& Mlor pevidade da lnfra9lo1 
.IJ • • olNaa~lu at ... ant•• ou apa•ant••a 

Arti10 1e1t , - AI iafn;ôe• ••do paictu oo:;.a •• ••suint•• •ltua 
t • quando 000.l'NI' atN•o no pag-to de i.apoeto 

de lang ... ft'to cl1Ntoa 
a) 18\(de• ,.. eento), quaado o pa1-t.o ee •f! 

tal' ao• pl'i•il'Oll IO (biata) dia• a,&. o .... 
venoiMntoa 

.. ,_ 20\(viate po» -.to>• •••do_ o páa-to••~ 
efetUz. a,a. o ltt (~) •ia atl o ô~ 

- C• ..... 1->- dia do -._cd ... to! 
II •_qun4q OOOl'"-1!' atNao ao pag..-to de t™•• 00S 

tril•.t~ ele •lhnlaa 
a) 10' C•• por o.ato>, q&Uldo o pagaent~ •• • 

ef....0 - pri•il'CMI IO ('tl'in'ta) diae aple • 
o ._..t..atoa 

b) t•• ·<Yiat• po11 oento>, quando o pag ... nto •• 
efe'bJalt a,a. o 109 (tlti18ei110) dia ti o IOt w 

<••u~~) dia eo ••oiwto1 . 
III• ca...ao •• tHt.._do não eapri.-tpde obrigac;lo 

vi.....a.ta ..... &ria ~· qul alo "•-lta "' falta 
de pagullla'to de trihatot -l'ta de 11\(dea pm- ee5 
to) atl ICtzih> ..... o ••lor da u.v.F.(~!dade • 
de Valor Piaul). 

IV • qun4o •• tNtal' do nlo ou.prill9n'to de ob!'iga9âo 
tl'U.utlria aoeulna da qaal re•ult• fal'ta de P.! 

•• .. 1 
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Artigo 1079 • 

... 

plllellto de tl'ibuto, ao todo ou ea p&l"'tea 2ulta • 

de 10' (aiaqaenta por oeato) ata S (o!!!~) ••~= 
o .. lor da UoVeFo 

V • q.ando oaol'l'er falta de pag ... ato ou reooJ.:~!aent~ 
a .. nor do i11PO•to devido• lançado por hoaologa• 

9lo1 

a) tratmtlo-•• d• •illpl.. atNao no reoolhiMnto 
utudo derid ... ate ... ef:turada a opel'•';~º ~ 
o ._,ante do 'bllt•'to de•ido, ante• do infoio • • do p~ato fiaea11 !O\ (vinte poi-.oeato) 
do Yaior do t.ibU'to devido1 . 

,,, tratado-•• de aÍaple• atnu10 no reoclhi•Rto 
••taado devida.ante .. oriturada a opei-açl~ a 
o 110ntante do M'!ltate dev1e1o, apurada a infr.! 
c;ão •diante ac;lo fi•oal.1 aul ta de 50\ ( cin• 
qaaata por oeato) do ••lor do 'tl'ibute devidog 

a) .. oaeoe de •oaegaqlo fi•••l • inde,.ndente
Mftte da ac;lo Ol'bdnal que ooab••I 11Ultc ~- -
2( d1au) ·a l(oiaoo) vesee e ·1alor do tributo 
..... do. 

::-··~ 08 efei toe deete e&digo, entend•••e coao •onega• 
c;lo tl8ea1, a· pt4tioa pelo ••1•ito pu•leo ou por tei
oeiN a benetfoio.daquele d• q••i•qaei- do• ato• defi• 
n!dat1 •• Lei --.&rPaJ _, ,.7211 de 1- da iulho d~ lts~. 
aomo n!ae• de eonegaçlo a eéera . 
I • pre•ta. deelaração tal•• ou oaitii- total ou par

eialaente, !afoPM9ão que deva eer p!'Odusida a 
' qen-te• do fuao, ooa iaten9lo de eximi-•• total 

o• ou ~!a~te, do· pag-nto de tributo• e quai! . 
qaer-o1l'tJ:toe actloionai• de•ido• por leia 

\ 

II • iaaeri~ elellento• laexatoe ou oaitir rendimento• 
CM1.opaà9a.. ele qulq•i- rendimento• ou op•rac;õu 
de q•lq•r aatbea·ea dGOUMntoe ou li..,.. ex!, 
gidoa pelaa lei• fboaie, eo11 a in'tenção de exo
neit..-•• do pag.nto de titib•to• d••ido• l Fa
aenda Kalaipal 1 -,_ 

III • alterar fa'tUN• e quai•q.er dOOUllen~oe .rel~tivot1 
a operag3ee aeNantia• GOie ~ prophito de fr-&udal' 
a Fasenda Municl~l1 

···' 
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IV - fol'fteaer ou omitir doauaentoe gracineoa ou alt~~ 
rar deepeeu 1 ujo'Ndd.,,..~•· ao• o objetivo de o~ 
ter dedução de 'tl-ibutoa devidoe l Fasenda Munia! 
p&l. 

Apuztada a pztitiaa da ori .. de 1onegação fisc•l• a Fa
aenda Municipal inpie•earl oca ação penal 1 ::.nvocanào 
o artigo 19 da Lei FedeNl nt -.. 729 1 d• iat de julho -
de 1•11, que p~Yi a p•na d• detenção de 8(aeia) ••
... & 2(doie)·anoe • .. 1ta de 2(duae) a S(oinao) v .. 
••• o valor •onegado. 

Artigo 1089 • M aultaa •mo a-ullveia 1 quando re••lt•N• cGn~om
tante .. ntia do nlo cuapriaen'to de obrigação aee••ôria e 

a o principal. 

1 l~ Apurando-a• no ••m proeetao, o não CUJlpri•!~to de • 
mais de uu obrigação tl'ibutária ac .. a31•ia pelo •••• 
euj e1 'to puai vo'1 iapoi-ee-f aoaen'te a pena r«lai-ti v& l 
infPaçio aaie grave. 

Quando o aujei'to paaaivo infringir de foraa continua• 
da o ... ao diepoeitivo da legislação tribu~â~ia, ia
poi-ae•â ... aS aulta aONaoida de 10\Coinquenta pDri 

oento) 1 de•d• que a oontinaidade nio oarac~ePiaa l'ein -oidinaia e de qu.e dela não 1'9ea1'te talta de pagaraento 
do tribatH>, no 'todo.ou ea par-te. 

IU'tigo lC'? - Serio punidoa coa ault• de o,1c .. daciao) atl lOCd••> 
veaee o •alor da U.V.F.1 
I • o aindioo, leiloeiro, eorreto~, deepachante ou • 

qu- quer qa faoiltte, proportlone ou auxilie -
por qualq .. r forma a aonega9io do tl'ibuto no to-

do o~ •• parte1 
II • o Âzf)itro qae pl'ejudloar a Fa~enda Municipal, -

por negligência ou aã ri na• avaliaçÕe3; 
III - aa tipo11'~~iaa e ea'talMaleciaento• ~nKin•'r'e• que1 

a) aoei'tarea enco .. ndaa para aonfeoçáo de li~o• 
e doauaentos fiaoaia eatabeleoido1 f:elo Muni• 
o!pio~ ... a C!!O!lpeteate autor!z~;~~ da Faaen• 

da Hmlioipala 
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b) não -tivere• re1ietroe atualiaadoe de enoomen 
da, exeouçio e entrega de liVDO• e doeu.entoa 
fieaai•, na forma do reaul ... nto; 

IY - u autozaidadea, fanoioniriea adainbtrad.voa e quai!. 
quer outi.a pee•ou, indepelldent-nte de oar10. of! 
cio, tuagio, ainiatirio, atividade ou pl'Ofi•eio, que 
.... aoarea, ilicU.re• ou difioultarea a agio da Fa
._d& lltaioipal; 

V - qud.8q9U' outru· peeeoaa fíaiau ou jurídica• que 
infl'ingil'ea cliapoaiti•o• da legiela9io tribvtáiia
do HuniaÍpio-para oa quaia 'não tenha• aido eapeoil! 
cadu peaalidadea própriaa. 

Artigo 1109 - O valor da ll\llta •w Nduido de 10\ (cinquenta por cento) 
e o Napecrtivo prooea•o uiqúvado ae o infrator, no pi.ao 
previato paN a batepoai9io de Nourao 90luntirio, efe
tuar o pag ... nto do débito extgidn na deciaio de primeira 
inatinoia. 

Artgo 1119 

Artiao ll!t 

- Conaidere-ae atenuante, para efeito de bapqaiçio • gr.dua ·' .... ~ 

9io de penalidade•, o fato de o auje.lto paaaiw proourar -
eapontane ... nte a repartiçio coapetent• para aanar infra
gio· â leaielaçio trilnatúia, ante• do início da qualq~ 

pz-ooedi .. nto fieoal. 

- Ali •111.k•. aio , .... no praao •••inalado aeráo i1&aoritu -
na cl!vida ativa, para cobrança executiva, ••• prejuíao d& 
tluinola de j\ll'Oa de JaOra de l\ (ua por cento) ao mês ou 
fragio. 

Arti10 lllt - o-eist ... eapeoial de fieoaliaa;io aerã aplioado, a ariti 
rio das autoridade• fa•endiriae: 

'ii On!oo 

I - quando o •uielto paeaivo reinvidioar a infra9Ão i -
le1i1la9io tributária; 

II - quando houvezt dúvida quanto i_yeracidade ou a autent,!. 
cidade.lo• Ngistroa refenantea·d operaçõea realia! 
da• • ao 'tl'lbiato1 devido• ; · , · 

III - ~a qualquer ouirro• oaao•; hiPôte•e• ou oircunatanoia1 
-1ue 'utifiquea a •ua aplioagio. 

O aiate~• eapeoial a que •• refere eate arti10 awâ diac! 
plinado •• z-91ulaJMnto e po4erâ con•istir. inoluaive, no 
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aco11panhaaento t .. pol"irio claa operavõea eujeit•• ao trib!, 
'to, por a1ente• cla.J'&Hada Municipal. 

Art~~z~ ll'f -· .j., ooL~ibuinte• que ••·d ... rea • dib1to ooa :rehçio a +"""· 
butoa ou penalida.••• de•idaa ao Muaialpio nio pod•~io: 
I .... partioipa .. U.oitagÕea, qualquer que ••ja a aoda.1! 

d&de, p~,idU pelo• or1ãoa da Adainb~x-&ção di"
u • .indireta do MunMip!o. 

II - •lebNr oontHto• ou tetw:>• de qualqu•:~· IMSUX'e•a, -
ou tranaaaionar a qualqu•r ~Ít\llo ººª 08 oraic~ Jr. -
AdJliai~tH9io cU.Nta e iadil'eta do M\1ftici.tp1o, ao•·· 
exoe9io: 
•> d.a_fol'llàliaqáo do• t•l'llO• e aarantiu n~.,•Hiriu 

i ooao•a•4o d& llOl'atõx-ia; 
b) da coapen•ação e da tranaaQão • que •• referem os 

artigo• 71 • 17. 

CAPfTULÓ 1X. 
J 

DOS PlAZOS 

Artiao l~lt - Oa praaoa fixadoa·na 1•1i•1Atio tributária do Munio!pio -
aerio oont!nuoa, excluia4o-•• na •u• oontagea, o dia do 
início • incluindo-•• o do ..aoiaento. 

f tJnico - A l•aial.&çio tribut&ia podará fixar, ao invie da aonoe1-
•i4» elo pruo .. d1aa, 4at'A cena pea o venoiaento d• tzt! 

bdoe ou ~·--• de aultae. 

Artigo' ll&t - O• pra:oa aõ •• inicia oa vao• • 4lia de exp.dient• ªº!! 
aal d& Npar'tição .. que· 801'1'& o pzt0oaHo ou de~a •ar pra
ticado o ato. 

1 Onico . - '" Nio o~ol'Nftdo a ~pÓt••• pevi•t• •••t~ artip • o idÕlo ou 

o fia cio pr~ ·~ tNftd••ido " p10~1•do pea o pri~ 
•iN 4i&:írti1 de .x,.&i•t• aoraal iaediat-nt• ••auint• 
ao antariotwent• .. tab•l•aido. 

CAPfTULO X 
DA CORKEçlO MONET.b!A 

\ 
1 : : :· / 
1 

,\ 
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kt'ti,o 1179 - Oa débitos fiaoaia deôonentea do saão reaolhimento, na datn 
devida, de tributoa acllaionaia oti peaaU.dád•• , que aio to
"ª efetiv-nte liquidado• ao tz.1na1:N-oivil em que dav! 

.. ~ te• •ido pqoa • te.&o o •eu valor atualizado aonetari.!. 
mente •• função d&e varia9õaa do podezt aquiaiti~o da moeda 

. ..U.ona1.·· · ~ 71 

1 Oniao ·- O·valo~ -..diblt• •.•• •• NfiiM ••t• &l"'tigo ••rã atua-
liaado ·~~ °' eoefleieat.. aplioiv•i• pela• reparti~• 
flaad.a •: Uni.~. u to._ pevia:tâ na Lei federal n9~ ~ 
de 11 ._ ~ulbo de 111•, e altera;õee poateriorea. 

... 

Arti10 1189 - A ooritefio ~tiz-la ... vlata ao ar'tiao an'tel'~~ &plio&l'-

• 19 

. 1 

• lt 

••-â inoluaive quanto aot1 ""itota auja eobl'&ll~• aeja aua
~ ..... .-~•-'J.4& ~.Má•fatNtiva ou jadieial, aalvo ee o -
OOD'l~i.D~~ .. 1:tivéWi--dapoeit&do. ea ~;a a iaportanoi& qua! 
t1oM4a. 

- No ouo d••t• arti10, a iapol9tanaia do depÓaito qu tiver 
.. •ar dev,lv.ld•, poz' ter sido julaada proaendent• a real.! 
-9io, o MAJ\&NO oi a •dida jadioial, · •• ;....waliaada •
dtai ... te. .. foraa previata ne:t't• e; ,.,o.---· 

-· u laportuoiu depoait•da• peloe .oontribubt••• ea pl'&n

tia_• 1-laiíelá.adldalatNtiva ou judioial, •erão devolv! 
._ •l'i1dona..ate no púo údao de 1 OC.••••nt.•> dia•, 
an'tades dtldai:a eia deaiaib que llouver reaonheoido a imprg 
oedeaoia total ou parcial da •xi1êaoi.a fboal. 

- Se u iÇortaaoia depo•l•uu na f Ol'lla do paripdo ant•
riol', nio foNa dav6lri.cla9, ao pl'Uo á•1• pl'evi1to, ficarão 
•ujeltaa a Pel'llU•• ool'Nfio 11e>utária até a data•··'~ 
tiva ·de90i9fie·· pectéiado ••it -ÍWlsadtal pelo oon'tribuint• 02 
• ..,_...., na fena do-aí-ti10 71, no pa1U.nto d• tri
l>vto• devid• ao Muniolpio .• _ 

Azwtiso 1119 - M aul:taa • -,eoa: d• llON ;1-evi•'tõ• ~• l.eg!ttlat:io tt:iil:ni"'i
·lli•. 41W?JM~OánftSena 4o'4'bi'to tl1aal •erão oalauladoa -
eol>N o .·11Up41Gfl.YÓ~ P,.inolpal.. 

Artigo 1209 - A ooz'l.e9io aoaetãria é.d• apliaa9io o~ri1atória, aó podend~ 
•• di•peuada naa la.t.pÕ't•••• expre••~n1:e •nclonadaa n••
te lap!tulo. 

C••/ 
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Ar.tigo 1219 - Poderio ••r apreendida• aa ao1aa•-1Óveia, inoluaiv• Ml'O.!. 

dori.. • dooUlltln'te• exietent•• .. ••tabeleaillento• co .. ~
oial, iaduatri&l, &p'{oola oa pl'OfiHional do oontribuin- .' 
t•. reapouúel °" ela taoe!Na,'..o\l ea outro• !..ugare• ou 
•• tranalto, que oonatituaJJ pNYa .. tarial de iníração i 
leai•lação tributária do Kunioípio. 

i Oniao - Havendo prov~ ou fundada auapaita da que •• ooieaa •• en
ooatNJR •• red.daaoia paA.-tiwular ou 1 usar utili .. do ooao 
.,radia, ••rio pro.ovidu.a i>uaaa • apreenaio judio1aiw, -
•- prejúso daa •didae neoeaairlaa para evitar a reawçio 
olande•tin. por parte do inir-ator. 

~~ittt - Da ap~aão l&Yl'&r-••-á auto OOll oa el ... ntoa do autu·d• 
intraçio, \ obaenuclo-ae, ao q• oo11ber, o diapoat·o mo ai

tigo Ul. 

1 :lniao - O auto de apzteeaaio conterá a daea•igio d&a ooiaaa oi do• 
dooumentoa apreendido•• a inclloagio do lugar onde f.tcario 
depoaitadoa • a uainatUN do depoaitil'io, o •b.l atal'i d!. 
··~do pelo auan-.•• podendo a claeipagio reod.r no pzt&
prio detentor, ee for idÕneo .. a jd'so do autuante. 

Artigo 1219 - O• dooW1entoa •preendidoa poderão, l l~ueril.ento do au
tuado, ••z-lhe devolvido•• fiaando ao proaeaao aópt• Uo ., 

inteil'O teor ou da parte que deva faser prova, oa•' o or! 
1inal nio ••'ª indiapeaaável a eaae fia. 

• , •• :J 

- A• ooiaaa •P"endidaa ..-a. ~.~itddaa, a requeriunto, . ; \ 

Mdllnte depÓ9ito ctaa .. a'tiaj,W1lveb ouja iapol'tancia 
•erá U'bitrad& pela atato.S...• ooapetenta, ea lhdt•· nun
oa auperior ao aeu valo• de •roado, tioando retido•, até 
deai1io final, oa eapeoi .. a neoea1ãrioa à prova~ 

... / 
.. 
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Artigo 1219 - Se o autuado não pl'Gvar o pr•-nobiaen~u doe req11i1ito• ou 
o owapriaento 4u ~1incia1 le1ail pAra liberação do• 

1 lt 

i 2t 

Anlao 1119 

1 On!,,o 

b•n• apreen4idoe, ao'ppaal de IO(•••••nta) diu apÓ• & 

apNenaio, aoio.oe beri•••do• a huta piiblioa ou leilão. 

~a 1 do a apNeuio Noair em l>•u de fioil deterioraoão, 
••t•• poderão•• doadoa,·~ oritelo da Adainiatraoão, • 
uaooiavõe• de oúildada • d•-1• entidade• benf ioient•• oui 
de aad.atencia ao·oial. 

ApuN.ndo-ae, aa venda •• haata pÚbU ... ou leilão, iapor
taaala aapalor aee '•ilnno•, aoN10!11N 1•1•18 • deui• 

_eutoa reeultantaa da modalidade.de venda, auã o autuado 
notltioado paa, •• paao não laferior a IO(trinta) ãiu, 
reoela• o exoedente, •• '' aio 1'0uver ooap..-oido pea -
tui-io. 

SlçlO !I 
D~ MOTIFICA~O P~Lpl!•AR 

;:... ' . 
V••if ioando-•• eaiaeao a~ dóloea do paa ... ato de tribll'to 
ou ciul.q,uer lal•ae'o da. ie'St-1-.io 'tri.butária da qual Pº!. 
•• reaultar evuio da receita, aui expedida eo!lb'a o i!l 
batu Dftlff.•çie pNlidnu pua qv.e, no pruo d• lO(dea) 
diu • N&.i.t.• • aituqão. 

Eaaotado o praao de q,ue trata ••t• artiao, eu q,ue o fl'fT'! 
to• "Ceaha N1Ulari .. do • aitu1ão perante a repartição ºO! 
petent•. laYMs-ee-ã o auto • lnfl'a~ão • 

.btip 11'9 ~ A no~lf1eatio pMlild.ftar •-' tel1ta •• fÕraula deataoada 
• talonúilopl'Ôprio, no •ul tleá oópla a oubono, ooa 
o "~i•at•" do Pbtifioacto, • ooat•â, entN outi-oa, oa ••-
19!•••·• .1-.ato•, 

'ti ' 

t - no• do notU104l4oi 
II - looal, clia e hoN da lavztatvalf 
III - deaori9ão allllÂri~ do fato que motivou a lavratura -

l•&al riolado~ •uado· eouber; 
IV · - YAlw • tMlnlt• • da -lta dt'Yi do• •• for o oa110 ; 

V - ••hàtwa • antfieado. 

. . ·' 



k.-
307 

Raf. Lei 1HH71 

1 lt 

1 29 

1 ·H 

1 .. , 

• 59 

• . 19 

A notifiotfio pnliainU' •era lawacla no •tabeleoiaeMc> 
ou 1ooal onde ·ae verlfloAP a f i•oaliaacio ou • oonatata
tio da infl'qio, d.neta que d não M•J.de o fi•aaU.aado ~u 
int'rator, • poderá -ae datilogr&f ada ou içres 'ª =soa a.i~ 
gio i• pal•~• ••wd•• devendo 011 olaJ10a • .,, p»eer.ahi
doa a mio • inutilJ.aada• •• ..-tNU.ahu .. branco. 

Ao fiacaliaado oi infrator dar~••-ã OÓpia da n~tifioaçia, 
autentioada ,-ia a\ltoriUda, ooatN •olbo no m'i&1nal. 

A rew.a do •oüo, qu• •era daoluado pala au-tol'ida~e, -
não aproveiq e fiaoaUaado oi infrator, nea ei pr..jul"!icl!t 

O diepoato no parip.fo •tel'iois é aplioivel, l1iol•11iv•, -
ao• fieoaliaado• ou infNtorea: 
I - analf abetoa ou i.,oaa6b6lf;t.Soe de ueinar notif1o& .. 

~io> 
II - ao• ~!.,.-••• tal 0011D definido• na lei civil; 
III - aoa Mt~naãveia por ne1ôolo• ou atlvidadAr.r r4io W.·· 

1ulan111nt• oonsltuidoa. 

... Ma hipóte•• do panapifo anteitior, a autoriaada d•olarari 
•••• o!l'OWlatancda na notifioa~io. 

- A notifi•oão pMlhainar não OOJIPOl't• real.&•ção, reom'eo 
ou defHa. 

Arti10 1219 - Conaidal'&-•• ooaveneido do ~ito f~•cal o contrib~inta -
que ,asar tiributo .. diante notifioagio P"•lillina~. 

~bo lHt - Não aaberá notifioagio pNliainar, devendo o aon~ribuin't• 
aer iaediat&11aAta autuado: 
I - tuaado for enooat .. do ao exerolo!o de atividada tri

butâYel. •• prévia in-,arivio; 
II - quando houver pl'Ov.. d.e telltativa de axi-.ir-•• ao -

pq-'to do tribv.to; 
III - quando for ..aUeatado o aahlo da aone1ar; 
IV - quando inaidir .. aova falta de que poder!~ reaultar 

avaaio da reo•i ta• antas de daao1Tid:> l C ua) ano, ªª!! 
tado na ultima notitiaagio pl'lliainmr. 

SECIO III 
DA RIPIBIDl'l'AÇlo 

: : : I 
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Anlao lllt 

1' 

Anil• .111t. 

- q.ado la...,etea'h pua notUlou pNl:l.ú.nuMate 011 au .. 
uu, e •-tá de flaoo ••• • qult11U' 1••• pode •ep~ 
••tu ~ .. toei& .,- " omla•lo -utúia ia d.t..poai-

tôea .. ~1'latl• tftktúia ~ .... "'°. 
- Ã •• , ......... ·--·--· ,..,....._._. ••'-'··~~ d& 

••bd .. , .. ••o,,••••• -·1
• '"''•oio • ea..Mp: 

•-' .,,.,.., ... de , ..... oa Wleoâ •• •l-toa data 
• .,..,.,. ... oa ....... º" u ol.._...twLa• •• raio do• -

~- ~;;. . '.; ,.· -•ual.• •• --.. ooah•ol4a • 1.afNtao • 

... ...-w. a'' . ..,...eatafio a a....Uade o..,eteate ,J>l'Orid•! 
...... iml ........ te .. dlls,l•eüe ,... YUJ.fieU' a Nepe~ 
ti•• ......u ... e, eont- ...... aotlH.ou; preU•tur 
_.. • ialRW. ad\IÃ-J.e • ott-'•-' ·, NPH••tqio. -

C&PftuLO IX 
DOS ATOi JIIC:WI 

lqlO I 
DO .AU!O DI DnA;lO 

AM1p 1119 - o aato de lafngã1, lawado ooa pNeteão • tlaNáa, ... 

i 

• • lt 

'• 

.... u ..... : .................. , ...... : 
I .. Mn•ioui- o 1ooa1,. dla • 'heM .. lawRUN; 

II · - NfU'ir-:re ao - elo illfNt• • ._ taeteauabu, •• 
~; 

III - deu...- •--1-nt• o ~•t• •• ooui:tul iatziaoio 
• • qjfc• lt•ei• ~-, indloo o di•po•i-
1:1.o .cl& laaielatie 'bOMldtPia m1oipa1 violado • -

f aH• Nf•l'tllO~ aoa ....... de ti1aallaagie • que •• oon
aipotir a . bfNtlo. ..-c1o te o ouo; 

IV - oont• a ....,,_,;. • ia~or pua Jal&I' oa tri)u- ' 
toa • a"1tu devido• o• apste•entu d•f••• • provu -
ua pNaoa pevuto•, 

M Olda1õa• .. lao::..,,.• · .. ado alo aoarNUl'io nullcla 
. -

clM •amdo .. ,. ..... - .... •lwntoe ntioient•• H 
N a dftenl ..... à· ·Wntio • do iafl'ator. . 

A. ualaduN 4o attu.M. nio ooutf.td fOl'Mlldada •••Mial 
à validacle. do awt• • nio bplioa • oonfiHÜ, n .. a Nn--
•• apa•.N a ,... 

.. ~~~-· •. 
-------· 

"'• .. ':.."" . 

i 

1 

-~ . ···' 
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Artigo 1159 

Se o inf~ator, ou quca o repre•ente, nio puder ou nic ~u! 
•ar aaainar o auto, f ar-1e-á •ação expre11a d•.a11a oiro\lll! 
tanoia. 

- 0 auto da infração ppdel'i •er 1awado Oul\i.lativ-nt9 OOJa 

o de apN•n•ão e entio conterá, t&llDÚ oe elemente• deita, 
oonfol'IMI l'elaoionadoa no paráarato únioo do artigo 122. 

- Da lavratura do auto 1.N intiaado o infrator: 
I · ;_ peHoalaante, aeapre que poH!vel •dian-to:• entrei• 

de oópia do auto ao autuado, ••u Npr .. entan'te ou 
· pNP..,QJSto, oontra Naibo datado • .;t.siu.1 ; 

II - po~ oarta~ a~mpaab&da ~ eópia do avto, ooa avbo 
de na.bi.Mato (All) • datado • fil'Jl&do pelo cleati"! 
tário ou por alaui• do ••u doaiollio ou 1'81idenoia. 

III "." por edital aa i11pNaaa ofioial, ooa pruo não iftf•
rio• a IO·(uia'ta) dia, •• o in&Niol' não pudU' lel' 
enaontrado pe••oal-te ou por via po•tal, pelo 
A.R. 

Arti&o 118? - A iJltiaa~ão pl'9aW1a-•e feita: 
I - quando puaoal, na data do l'MiH; 

II - quando por carta• ns data do Ncril>c da vol ta:~e, ae 
for ••ta omitida, H (trinta) dia• apÓa a entrep -

. da aa..rta no oonielo; 
III - 1Nando pol' edital, no tel'llO do pl'Aso, contado ••t• 

da dab da pabU.oapo. 

Artigo 1179 - Aa iatiaagÕee aubaequanteu i iaieill f ar-ae-io pe1aoai..n 
t•, oaao • que eerio o~Uiaadoe ao Pl'Oª .. 'º • • pol' oar1:a 
coa A.R. ou edital, oonforae •• ainunetuoias, obaervado 
o diapoato no• al'ti&09 111 • 111. 

SECÃO II 
DA RECLAMAÇÃO COftRA O 

LAN~ 

Artigo 1189 - o oontztilauinte que não oonaord.r ooa o lanç ... nto pod'!ll'á 
Nolaar no pl'UO de HCviate) ctiu, oon'tado• na forma p~ 
vbt.a para u intiM9Õe•, ao arti10 UI. 

.Anf.10 1399 - A ~l ... çio oon'tN o lan~-nto tar-ae-ã por p•~~i9iu, f~ 
oul tada a juntada de doo-n1:oa. · ... / 

• :--· ·, 1 

~. . 



b 
310 

,. 

.Ref .Lei 1929/75 -52-

Artigo 1'09 - A 'reclamação contra o 1-~aaento terá efeito awar•nsivo 
na Rei.O~*-nQ& do• tl'ibliatoi l1mçad9•. 

SEÇÃO III 

DA DEh:SA 

Artiao lll9 - O autuado apresentar& .s.-t~·no praao d• 30(trinta) -
dia1, contado• da intiai9lo. 

Artigo 1-29 - à defeaa do autu&d• 1ei-ã ap~•~ada por petição à "!, 

partigão por onde .i'lelrHP o P••••~, aediant• o reap•~ 
tivo pl'Otocolo. 

... 

1 Onioo - ApN1entad& a defe••, · o autuante terá o -,ruo de 10 (dea 

dia para iapupi-la, o ct• fará na forma '10 artigo •! 
pinta: 

Artigo 1--9 - No• pl'Oeeaaoa indf..~ado• .. diante reclamação COhtr& o -
lançaaeato •~rã dada vieta a funcionário da r-.p•l'tiçio 
lançàdor&, a fia d• inforai-lo, no pr•ao de lO(dea) 
di .. , contado• da data•• que receber o proceaao. 

CAPmTULO III 
DAS PROVAS, 

Arti10 1'59 - Findoe 08 praaoa a que•• refere• o• artigoe l'l e 1-2 1 

o dirigente da r•~i9io fi•oal reaponaável pelo lan• 
v-to deferirá, no pruo de lO(de11) diaa a produção • 
da• prova&' ~~o nio ••j .. .anisfeetadaaente •Út•i• ou P' 
tela;t~ri&a, ordenará'. a produção de outra• que ..... cler 
neoeaeiriaa • ti•ari o praao~ não inferior a IO(trinta~ 
dia•, a que UM e outra devaa ~·~ prodmidaa. 

Ar'tigo 1-89 - A• per!oiaa d•f•~id .. ooap•tirio ao perito deeianado P! 
la autoridade coap•'tante, n& forma do artigoi> anterior; 
quando, requeridU pelo autuante ou, na• zaeclamaçõea oc 
tra o lang&Mnto-, palo tunoionirio da fH-.1ada, ou ainda 
q~do ol'denadaa de ofício poderão aer atriouidaa a agt 

t•• do fisco. 

Artigo 1~79 - Ao aut~ • ., autuante aerá permitido auceHivament1 

reit41P 1 t ~·· t .. t-unb&• do ••., aodo, ao realaicnt• 
ao reaponaivel pelo lanç-nto, nu reol&11&9Õea·oon'tra 

•• • 1 

,,..: - -- -
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lançamento. 

Artigo 1'89 - o autuado e o reclamante poderio participar d&• dili1êa 
ci&a, ~·•oalaent• eu atravéa de aeu prepoa'tC'• ou re
preaentantea legaia, • •• •l•aaçõea que fiaerea aerão -
jQl\tadaa ao prooeao • ,con•t&l'io do termo de diliainaia, 
para ••I'e• api'eoiadaa no jul.1-nto. 

Artigo llfH - Não •• admitirá prova fundada •• exame de liv~o" ou pt

quivoa das repartiçõu da 1'aaenda Municipal, ou•• depo! 
.. nto peaaoal de aeua repreaen~antea ou aervidorea. 

CAPfTULO IV 
DA DECISÃO EM PRIMEIRA 

INSTÃNCIA 
-. 

Al'tigo 1509 - Findo o praso para a produção de provas ou perempto o 
direito de apreaentar a defeaa o proceaao ••rÂ presente 
i autoridade julaadora, que proferirá deci1io no·praao -
de ll(dea) dias. 

1 

1 

s 39 

1 

Artigo 1519 

Se entender neoe .. ário, a autoridade poderá, no praso de!. 
te artigo, a requeri•nto da parte ou do ofício dart viata 
aucH1ivwnte, ao autuallb,,. ,ao a••uaate, ou ao Nclmunt• 

· • ao reapoaaável pelo le.nç..ànto, por (oinoo) 1 dia• • ~ 
da aa para, aa al•1açõea finda. 

Verificada a hipÓt••• do para119á~• anterior, a ª"'°rida
de terá novo praao de lO(dea) diaa, para proferirja d•o! 
aio .. ! 

A autoridade aio tioa adstrita À• ale1a9Õ•• da• parta•, 
devendo julgar de aoerdo ºº"'· aua oonvio9io, •• I•• du 
provaa produaidaa no prooeaao. 

Se não •• con•idera"'X' habili'tada a decidir, • autor·idade 
poderá convel'ter o proceaao .. diliginoia • de~erainar 

a prodi9io de nov.. provas Oblel'Ya4u O diapoato no Cap! 
tulo III dea~e T{tulo • proaaeauindo-•• na fol'llll de•te -
Cap!'tulo, na pxrte apliciv•l· 

-A deoieio, redigida coa aiapU .. cidade e cl~aa., oonolu!-
•• • 1 
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rã pela pl'OcedêDoia ou impl'Ocedência do auto de infração 
ou da reclamação contra o lanç ... nto, definido exprea• ... !1 
te oa aeus efeitos n .. e noutro oaao. 

Al'tifl) 1529 ~11ão aendc pl"Ofe,,ida dttoiaio no prazo legal, ~;; aonve?'tido 
o julgaaento •• dillgânai~1 poderâ a parte interpor recutt-

'! • · so volutário 1 coao •• foN julgado procedente o auto de • 

o 

infração ou iapJ"OOede~ie a recl ... ção contra o l~~çamento, 
ceaaando, COll a inte!'poliçâo do Naurao, a juriadição da a1 

toridade de priaeira inetância. 

CAPITULO V 
DOS RECURSOS 

Seção I 
Do Recurso Volunt,rio 

AJ.>tiao 1&39 • Da deaiaão de p'l'i•ira inetinaia aon'trÚtia, no todo ou •• 

parte, ao oontribuinte aaberl reourao vol11ntlrio para ~ -
Prefeito, aoa efeito euapenei~o interposto no prazo de 30 

hrinta) dias, contados da oiênoia da deoiaãoo 

I '. tniao A ciência da deoieão aplioaa-•e .. normas e oe praaos doa 
al'tig09 135 e 131º 

Arti.go 1&119 - ! vedado reunir e• uaa a& peeição reauNo• referentH a ma 

de WIA deaiaio, ainda que vel'lle• sobre o ••••o aa1unto, e 

alaano•• o .... '\O oontribuinte, aalvo quando proferida• no 
. .__, pl'Ooeaao flaoalo 

leção II 
Do ReoU1'8o de Of f o!o 

Artigo 1119 - Da• deoiaõea de priaeira inatânoia contrlrias, no todo ou 
•• parte l Fasenda "*16,ipal1 inaluaive por de•cla•eific.! 
ção da ~fMçâo ael'l,interPQe'to reouno de odeio, coa • 
efeito auspaai~:>, aeapN qae a iaportan~i:: .... litf~:!_:-:. t.!_ 

ceder o valor do valor llOlletlrio aenaal. 

1 O.ioo Se a autoridade julgadora deiaar de reco?Ter de offoio, n< 
caio pl'evi~to neate artigo, ouapre ao aervidor iniciac:k>r ' 
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processo, ou a qualquer ou'tro que do fato toaax- e:,j'l·n19c:i.m~ -to, itite?'por o NCar-•o •• petição encaminhada por ittt•~-
dio daquela autoridadeº 

Artigo 1569 •Subindo o procêsso em gl'au d• recul'So voluntlrio • ~•ndo • 
tallbea o caso de NCUNo de offaio, não.interposto., Prefe! 
to toaarâ aonheci•nto pleno do prooe•ao; COllO •e. t:!vo1s• • 
havido tal reoul'Soo 

CAPITULO VI 

ºDA EXECUÇÃO DAS DECtsnEs FISCAIS 

Al'tigo !579 • As deoisÕe• fiscais definitivas aerio cwapridaaa 
I • pela notificação do aujeito paa•ivo, e quando for o 

oaao, t...,,• do aeu t!ad~r para n~ ?r~•o de IO(tFinta 
dias aatistaser ao pag ... nto dr valor da condenação1 

II - P•la notifieação do aujelt~ v-19•1vo 1 ~ara vir receber 
importancia lndevid ... nte reoolhida COJaO tribMto ou 

au aulta1 
III - pela liberação doe ben• .éraacto~iae ou doeu.entoe • 

apreendido• ou d•Po•itadoe ou nela l'e•titlaição do • 
produto de eua venda, •• tiver havido alienação, ou -
•Ó s• ,.valor de aercado, s• ho•v•r caoi-rido doaqão1 

IV • pela iaed!a.ta ia1oriçâo na dfvida ativa, a reaeaaa da 
certidão para cobrança execnrtiva doa d&bi~o• a que se 

Nf refere o iútto I deate artigo, ae não tiver •_~do pa• 
go no prazo eatabeleaidoo 

TITULO III 
DO ~ASTRO FISCAL 

CAPITULO I 

AJtt!g~ 1589 •O cad4•tro !is~al ,ia Prefei't11ra ooapreendea 
I • Cadaatro Iaobililr.!01 

s 19 

II • O Cdas'trõ da IndC.tria e Co-2'Gio1 
III ~ O ~da•tro doa Preatadoree de Servi9oa de Quqalquer 

HatUNhl . : 

o Cadastro Iaobililrio ·Coi.J;>reende1 
a) os ~erreno• vagos existente• ou que venham a exiatir nas 
~ •• u?'bana• ou destinada• l UPbai.iaa9ão1 

( 

~> as;edi.tioac;·oea exietentea, ou que vierem a••=- 4!~i 
( -. ·-·' 

·•. 
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1 29 

1 

o cadastro doa Ind\18'tl'iai• e Ccmel'Cian'tea, compreende os 
etJtabeleeiaentoa d• IndÜ'tl'ia • co.3!'Cio, habituais e lu -<n'ativoa 1 exel'Oidoa no ã.bito do Munic!pio, em confol'llli~ 

dade coa as ·diapoaiçõe~ do Código Tributário Nacional ~ 

~a Lei Estadual l'elativa ao lapoato incidente aobre a 
circulação de aercadoriaae 

o Cuastro de• Ptteet44ol'U de Serviços de Qualquer Nat,1-
reaa coapNende u eapnaaa ou profiHionais a•tônoll08 •• 
ooa ou ••• ••tabeleci•nto fixo, de aerviçn ••iei'to l 
tl'ibuta9ão manioipal. 

Arti10 1599 • Todos oa pl'Oprie'tlrio• ou pos1uido1'99 a qualquer tttulo 
de iJIÔveja ··•naionado• no parlg?'ato 19 do artigo ante -· 
rior • aqueles que ind•~idaaent• ou aob raaio aocial de 
q'1Alq .. r eep,cie, exeroere• atividades lucrativa no atini -.d afpio, estio aujei'toa l insorição obrigatória no C&daa -
tl'O I.obililrio da Prefeitura_, 

~.- 1109 - o Poder Exe01&tivo podera a•lebaar convênios coa a União 
e ~• Eatadoe vi1ando u'tiliaar os dados e os el ... ntoa oa -daatrais diapon!veie, bea aoao nü.ero de inscrição do • 
C&daatl'o GeNl de Contribuin'tes, de âmbito Federal, paN 

••lhor aar.aoteriaaflo de ••Us registros. 

Seção I 
Da Inecriçlo no Cadastro t-.obili,rio 

Artigo 1619 - A inaoriçio doa iaSveia urbano• no Ca•a•'tr<> Imobiliiric 
eerá proaovidal• 

..... 
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Artigo 1629 

1 19 

s 29 

s 39 

I - pelo proprietário ou seu representante legal, ou -
pelo respectivo poaauidor a qualquer t~rtulo; 

II - por qual~uer dos condom!nios, em•• tratando-de -
oondoainio; 

III - pelo oompl'Omi••ario comprador_ nos ca101 de ooapro
mi••o de compra e vendai 

IV • pelo possuidor do illÔvel a qualquer t!tulo~ 

V - de of!cio, em se tratando de p!'Óprio federa:, ••~.! 
dual; aunicipal ou entidade autar'luica ou_, ainda , 
quando a inacrição deixar de aer feita no prazo %'_! 

gulamentar1 

VI - pelo inventariante, afndiao ou liquidante, quando 
se tratar de iaóvel pertencente a .. pôlio, aHa • 

f al ida ou sociedade ea l.iauidação. 

Para efetivar a inscrição, no C.da1tro 11aobiliârio, dos 
iaóveia urbanos, são oa re'ponalveia ob~igadoa ~ preen -
cher e entregar na repart!9io competente uaa ficha de in!. 
crição para cada illÔvel, oonfo!'t18 aodelo fornecido pela 
Prefeitura. 

A inscrição ••r• efet\lada no praao de 30(trinta) dias, • 
contados da data da escritur~ definitiva ou de proaesaa 
de compra e venda do ir.Svel. 

Por ocasião da entrega da flaha de inscrição devidaMnte 
préenahida deveri aer exibido o tf talo de propriedade 
transcrito ou de aonrp!'Om!sso de c011pra e venda devidaaen -te averbado no Cart&rio collp4tente. 

Não sendo feita a inscrição no prazo eatabelec~rt·:-- "º pa·" 

râgrafo 19 deite artlgo o Órgão C011pe1:ent~, valendo-de -
doa eleaentoa de que dispuser, preencherá. a ficha de 

.- :_ . 
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Artigo 1639 

1 Onico 

8 Onico 

-st .... 

inscrição e axpedirâ edital convocando o proprietário P,! 
ra, no prazo de 30(trinta) dias CWllprir as exigências • 
deste artigo, sob pena de _aulta prevista neste Códit~ P! 

ra OS faltososº 

Ea caso de litfgio aobre o doa!nic do imóvel, a ficba d4 

inacriçâo aencionarã tal circunstância, bem como os no• 
••• doa litigantes e dos possuidores do imóvel, a natul'.! 
za do feito, o juizo e o cartÓt•io por onde a ação tt•ami· 

touo 

Incluem-se também na situação prevista neste artigo o •! 
pÕlio,- a aaasa falida e aa ao'ciedades em liquidaçãoº 

E• •• trantando de área loteada, cujo loteamen~o houver 
si-do aprovado pela Prefeitura, deverá o !apresso de ina~ 
criçio ser acompanhado de WIA planta completa, em escal• 
que permita a anotação doa desdobramentos e designar o ·• 
valor da aquisição, os logradouros, as quadras e os lo 
tea, a ãrea total, as áreas cedidtls ao patrimônio Muni e;;, 
pal, as áreas coaproaisaadas e as áreas alienadas com a 
identificação dos respectivos adquirentesº 

Deverão aer obrigatoiraaente comunidadas a Prefeitu~a~ , 
dentro do prazo de 30(trinta) _di~g, todas as ocorrência~ 
verifioadas coa relação ao iaôvel, que possam afetar aa 
baaea de cálculo do lançamento dos tributos municipais. 

A comunicação a que se refere este artigo devidamente 
prooeasada e into~da. servirá de base a alteração rea 
pectiva na ficha de inscrição. 

ººº' 
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Artigo 1669 A coaaeeaio de •HABITE-SE• 1.edificação nova ,,u a acei
tae}Ão de obr .... edificação recon•truida ou refol'Jllada, 
só se coapletarã coa a rera .. aa.do .p'l'Ocesao respectivo ã 
repartição f azendâria compe~ente e a certidão destadlua 
foi autorizada a respectiva inscrição no C •I U ,..-I.Obi _., 

AS'tigo 1679 

§ 

Artigo 1689 

I º º º 

liârio. 

Seçio II 
Da !J'.dcrição do Cada•t~ de 

..... 
Induatriais e Comerciantes 

A in8arição·no Cadastro de Industriais e Comerci~ntes -
••rã feita pelo responaâvel, ~u aeu representante legal 
que preencherá e entragarâ na repartição com·~et•ni:e i'i
cha própria para cada eatabeleciaento, forn~oida pela -
Prefeitura. 

Entende-se por Industrial ou Coaerei.tmte, pa~a os efeitos 
de tributação municipal do imposto incidente, sobre a ci~ 
culação de mercadorias, •quelaa pessoas f!eicaa ou jur!
dicaa estabelecidas ou não• assim definidas e qualifica
das coao reapon•âveis pelo tributo, pela legislação est.! 
dual • regulamento•. 

A fi~ha de inscrição do Cadastro de Industrial e Comer
ciantes deverá contera 

I • ·O nome, a razio s~cial, ou a denoainaç'.io aob cuja. 

responsabilidade deva funcionar o eetab~lecimento 
ou s.eNm exercidos oe atos de coiMl'cio e ind~stl'ia; 

II - a localização do eatabeleciaento, ••ja na zona ur
bana ou rural, compreendendo a numeração do prédio 
do paviaento e da •ala ou ou~ro tipo de ••pendência 
~'l ~'!1'de conforme o caeo1 

~II - a eapeÕie principal e aceaeSria de at!vidade; 
IV - outros dados previatoa em regulamentoº 

__ :_._ 

' .. 
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8 Oniao 

Artigo 1699 

s t!Rico 

Artigo 1709 • 

1 1'nioo 

Art:f~t) 1719 

Artigo 1729 

-60-

A en'trega da ficha de inael'ição deverá aar feita pelos •! 
tab•1eciaentoa novoa 1 ante• da l"eapectiva abertura ou in! 
cio,doa'negÕcioso 

A inscrição deverá ser per11anenteaente atualizada, fican4 
do o responsável obrigado a comunicar à repartição ~~•~a
tente, dentro ãa 30(trinta) .dias, a contar da data. em que 
ocorr-erea aa alterações que se verificarem em qualquer • 
das caracterlsticaa aencionadas no artigo anteriorº 

No caso da v~nda ou transferência do estabalecimento, sea 
a obse!'Yincia do disposto neste aiwtigo, o ádquirente ou -
auce••~r será ?'es~onaâvel pelos dêbitoa e multas do con
tribuinte inscrito. 

A ceseão de eatabeleciaento será comunicada à Prefeitura 
dentre. do prazo de 30(trinta) dias, a fim de aer anot~~a 
no Callaatroo 

A notação no Cadastro aerâ feita apôs a verificação da 
veracidade da nwlunicaçio 1 eem prejufzo de quaisquer d~

. bitos de tributos pelo exerclcio de ati vidadea ou né gô
c5~a de indúat~a ou comercio, 

·Para os efeitos deste oapft,alo, considera-se estabeleci
mento e local fixo ou não, de exercfcio de qualquer ati• 
vidade industrial. comercial ou similar, em caI'âte!' per
manente ou eventual, ainda qie no interior de residência 
desde que a atividade não seja caracterizada como de pr~ 
taçio de aereiçoo 

Constituea estabelecimentos distintos,\para efeito d~ i~ 
crição no Cadas'tro: 

I - os que, embora no mesmo local, ainda que com ~dên-
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s Onic~ 

Ar'tigo 1"!39 

Onico 

t.Jnico 

Ál'tigo 1759 

.(ig. 

• =61<» 

tico ramo de atividade, pel'tençam a di'tePentes 
pessoas f!sicas ou jurfdicaa; 

II • o@ que 1 embora sob a mesaa responsabili.dade e COA& 

o mesmo ramo de negócios, estejam locali~ados em -
plêdios distintos ou locais .fiversoso 

Não são considerados C'lmo locais.dive?'tS?S dois ou ma:l'.s -

iaôveia cont!guoa ~com comunicação interna, aem os pav! 
men~~a de um mgamo imóvelº 

SEÇÃO III 
Do Cadastro de Prestadores de Serviços 

De Qualquer Natureaa 

Todas as pea1oa1 ffaiaaa ou jurfdicas, com ou eem est~, 
belecimentoa fixo que exerçam, hlbitual ou temporatia
mente, individuaL'nente ou •• sociedade qualquer das ~t.! 

vidades relacionadas na lista de •~rviçoa da Tahila r, 
que integra este CÔdigo 9 fi~t--~ ..:.brigados ã. i.i11criçio no 

Cadastl"O de Contribuinte ~o !aposto aobt'e aervicoso 

A inaci'ição no Cadaaaro a.que ae refere este 'T'i"tg~ ~9râ 

promovida pelo contribuinte ou reaponsãvel, na forma e 
nos prazos eatipiladoa ea...,.gutaaentoº 

Aa declarações preetada1 pelo contribuinte ou responsá
vel no ato da iuwrição ou da atualização dc•S dados ca
dastrais nio i~lioaa n~ aoeitaçio pelo fisco, que ood~ 
ri reve-laa a qualquer époaa independentemente de previa 
ressalva ou coawiicaçãoº 

A insoric;ão, alteração oi retificação de olicio não ex:..• 
aem o infrator das multas que ~0\li..~~e~ 

A inscrição deverá operar-se antes do in!cio das ativâd~ 

º,, º I 
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d•• ao pre•taaor de ••l'Yi9oe. 

Artigo 1TS• • o oontnbd.ate 1 ·o-ri. .. 4o a oomnioar a oeaaaqlo da .. 
aun.aaae, ao pN• e na torm do regul-nto. 

A anotaqão oa oee.aQão ae at!.Yidada nlo 1mp11oa na -
quit.qlo ou tli.apenaa d• pagamento de qualquer d&bitoa 
existentes, aillcta que nnbaa a eer apar&•doe posterioE 
unte a t!eolaNCJlo do oontl'l'bainte •. 

L?V1l0 SEGURDO 
PAllfB BSPBOIAL 

'l!!UliO I 
Do Siate• Mbutiri.o 

oapl t·110 ~100 
DA BBtldfUIU. 

1 .. Iaapoato 
a) .. Impoeto l'Nü.al Urbano a1 
b) • Iapoato ~mtorlal t7rbanoa1 
o) - Imposto Sobre Serri.90•1-

n - !asas 
a) .. Deoori.ntee de ati.S.dat!ee do poder de polloia do 

maniolplo 
'b) • Decorrentes de atos relativo• a uUlim19ão efet!_ 

Ta oa potenoia1 4• ae~9oe munioipaie eepeo!:ti
ooa a 41Yleiveia. 

til. Ooatl'lb.S.tão 4• .. lhoria 
JY • l'1'efOa p4blioo• 

'!! ff.JU) :a 
DOS IJIPOS!l.'08 

DO IJIPOS10 so1nm Â PBO'PRIEDADB PREDIAL URB.AlU. 

Se4Jlo J: 

Da iaoidlnoia a doa Oont~buintee 

eor3 
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A;rti.so 17 8• .. 

1 'hioo -

1 thd.oo -

O iaposto predial '8• oomo tato senaor- a propr1edade 0 

o domini• u'11 oa a po•• ooa~mataaente ou nlo 001'1l os 
raspootivoa terrenos de pr&41oe aitua~os nas sonas U! 
banas ~o Muniofpio. 

Oo1lai4emma• pr&M "ª 'OaN oa ete1 toa deste artigo, -
to4•• as ec11f:lo99!e• ooa oa reapeotina tel'1'91loa e d! 

, peadlnoi•• nlo atlacltl•• pelo iapoato tem torlal que 
poaaâa aJ&l"'fÂ.Ji l baMtqlo ao aso oa nonio 0 ae~a q11al 
foi'•• 4enom99le, __ te ... oa 4••t1no. 

O OOl\Ulbaiate 4• 111poato ' o pl'Oprletblo uv 6.6ve10 

• ti tala "'4o - c!aldldo atil. oa o aaa poaaddol' a -
qaalQ.G8 .. titalO• 

Ite8Poa4• •114•1'&.-nte pelo ,._.nto ao 1.aposto o 
tltalar 4o c!olllat.o pleno 0 • 3••• ;r'>an1a01•, tlwlar-
ao diret to ae aaatruto, vao on ba1'1 taqlo, os promi '-!. 
tea ooapracton• 1111 t14oa na poase, os oeallion&rios, -
oa pl'Olli tentea oe•ld.oa&noe, •• posae1roe0 oa oomodat! 
rio• e os ooupantea a qualq11er titulo do ia&vel, ain-=ta 
t.D• pe~'6bffB'ie ~ qua1q.aer pedo• fino-. nu ~unaioa 
4• ctim to p1bll~ o.a ·,rs. vaaoQ inn ta "º tapo cto ou e 
ele imole. 

S!Jlo n 
Da .Al.fqaota e Baae de 0'1.,ulo 

Utigo liOI • O 111peeto pr&cU.al urbano ae!'& oa10111ado ooa base no 
•a~or 4o t.a8Ye1,. ~M.un aplio-.qlo da 8'f 1uota cte -
o,~ (sei• a&cd•• por oento). 

Artigo 181• • O valor Yenal ilia ec11fto99L ou oonatN9lo, se.d oaloti
lad~ levanio-ee •• oonta os seguinte tatorest 

Artigo 182• -

I ·- a &rea oonatNS.t1a1 
tt ~ o '9'81.or md"1-io da oon•tl\l9ãos 
UI - idale e oo~een-olo da ec!ifioaqloca 

O oritlr:l.o a ser at111sado ~·19 apu~lo ~~s valores 
que sem do 4• ba.. 4• 0'10010 para o lanqamen 'º do 



tt.:f .t.e1 1929 "' 

do lapoete p"clial aer& defini ao •• reculamen to baixaao- · 
pelo lnoattw. 

1 tfn1co - o ndnimo do imposto predial •• i-& a. 0,05- (o1noo oentieie 
••) aa Un14•4• 4• Ta1ozt li•oal (ln). 

tJetlo UI 

Do r.a.,-·· . "ª Aneea&ltlo 

Al'tip 1831 .. O lall9aMllto • a ar?teoaa.vh 4o 1apoa'9 prec11al, aer& -
f&i.'9 MmpN qa• po•elnl., •• oea~mtto ooa o 1apoato -
terr.itol'lal arbano, to.-ao ... por base a eita99L •xi! 
tente no 1:d.oio ae oada exel'O!oit, obsersando-se •• 41! 
Po•iolee ooaW.aU ao Oepf talo .ntei-ente ao l.uqaaento e 
arreoadavlo do iapoe_, iiwl'ft tonal. 

f 11 - U a1te1'891•• que ocorrerem posteriormente, Ilerão oone! 
de~d•• somente para o lanç•Illento do oxel'O!oio seguinte 

1 21 Oe apartamentoe0 anidadea oa 4epenalno1••• ae1'o lancJ•
d•• - a um •• ao• de aea• propl'iat~rioa oondomioa. 

f JI - ' Hão ae?i4o oonbaoido o nl:ae do propriot&rio oa do ooa -
·promis8'rit 0011paaor, o laDf-nto aei4 tei to sob a n 
re•poaaabil14a4e de qa .. ea~iYer na posse do 1.&val. 

Ai:tU~ 1849 c:o ftoaa oa pnpne\'&rlo•. ooripctoe a oomnioar l Prete1t!!,
a0 por eaon to, aa aqa1819Õea a qualqueii dttilo 11er1ftt -oat!••t apre•~tala4o a "pal'tl9L ooapetante o t!·r.ulo a• 
4old.nio dert4amente tr~.1naon:• on ooapl'Olli••o aYerbM4o 

no cart&n.., ooapeten'h. 

Artigo 1851 - O lan~aaento aertl anual e o raoolhimento do 1mpos14o se -
tar4 êm atl 4 preetaoõea1 na torma abaixo• 
a) at& Cri 50,00 de u• Yez1 
b) de ars ,1,00 • ora 100,00 em duas preataoõess 
o) da maia de Orl 100,00, em quatro prest99Õés • 

... / 
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aevL n 
Das 1ffll91ea 

Ar tigc 1861 .. slo · :leentos do illl)eato a 

.4--_ 
3.23 

J: º os pNdioa -a414oe p-atui t'llll8nte em sua to1Jall1ü 
4e0 paii9 uao 4• Ua1io0 c!o lata4o ou do Kmdoipio' 

X% o 0 pMÜO 4e pziopâe4a4e de u:-onbate?ltfl d& llen~u 
11.1010 Ooa•tltlloioD&lJ.•~ de 1932{\ oa de eaa rian 
4••4• Cl 11•0 aele re-icta1 

xn IP o )pr841o de pl'Opft&!a4e 4• eZc4n~egrante 4• ,.~. 
Expec!ioionbi.9 lh•ld.lail'llc; ou de sua riu?a~ deede 
que nele Nü.ttaf 

rf º O pl'iato 4e ~.L'Oprietta~e i• baaaeniana e o es~e~~~ 
cte e&:l&t&rtos eapeoiall9doa ao tratamen• do ui 
4• Ban.888 9 desde qae, aele resida~ 

'f ~ ;~r 2(anoa) a partir 4• data ~. oonoeaeão do RA~l 
!l..sl 08 pd41o• ooaebuido• e tinanciP.f'!')e de ao; 

. ~ 

do ooa os plano• t!a OO!IADc..JSA17RU0 nos nt1wleoa bab! 
~oionaie da entidade enquanto nelv.a r~aiairem oe 
aeua adqairenteao 

o.aftmn· D 
DO XllPOS1Q som A !'IO!UD.lls: HIU'l!Ol!Ali Ulll.ABA 

s-olo 1 
Da Jad<tlaoia 

.U-tl48 ~•T• - O i11p9ato tem. toft.d. !:~O t•• oomt tato ge"Md"r a .. , 
pl'Opr:le4a4e o 4oldaio •'11 oa a poeee de todo a qualque 
b• ia&n1 por ••'81'111• on aoes-~,.io ft111aa 0 te:. oo• ......,_ 
4et1n14o na Lei 01T11,- e1 "1a4o D~ 'º 1'1'1 t8rio ao Kuniofro . 

pio • qa• t.actevntell•••• •• ma looaa-.loQ •ti•f! 
9a a qua.quer 4•• eel'liate• ooáL...9lea. 

1 .., PO;'J&Ua irea i&ti•l oa inferior a 10.000 metrne qaa 
' .., 

dados inc!•pendenteMnte de ·sua <!eatin99;0 ~ .. efe = 
ti w ezplor.olo 1 

~ ! Nlo ae deatin• a •roloraoL agrf"ola, pa(juirl.a~ .. 
extrativa vegatal oa agrouinduatr1a1 • 
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s 19 

,, 29 -

1 

s -

Artig·> 

A planta de •alore• ••N organisada e revbta, tendo o 
vieta ae tranaaçQ.• ~alisada• ou e• opção, a• datas 
dea•a• tran•a9Õea 1 a• oondiçõee do .. reado imobiliário, 

· o• •lhor-f'tb• e ••l"Yiçoe de utilidade p&tlica doe 1~ 
gradouroe • out!'Oa quaiaqu•r infor11e• orientadora•. 

A ~lanta de valore• .Wnal6nada na parigraf o anterior • 
.... ~ . 

devera ser apl'Ovada por ato do executivo pa~a vigorar a 
partir do exel'Cfoio eub••qaente e, ea seguida, fixada • 
·na ••d• da Municipalidade para conhecimento de• ••nhor•~ 
oontribuinteso 

O nltodo pa?'A ofloulo do valor venal tributável deve~~ 
ser Pe~la .. ntado por ato do exeauti•o, no praao de 6 
dias contado• da data da publicação deeta lei e levar 

·e• ooneidel'ação a área de cada terreno, a forma, '111 c1 

menaõea a loaaliaa9ão ou caract•rf•ticae que posR.-ua 
fluir •• sua a•aU.ação para efeito f'iscal. 

O preço do tel'!'eao na• ultima• traneaçC.es de compra • • . 
venda realisada• n .. aona• tMa•J>ectivas. 

• ~a d•tersinac;ão da -. .. d• ollculo não •• considera 
Yalor doe.bena aÕv•i• -.antidoe•• caráter pel'lllaneate 
temporário no i.5Ye1,...._ efeito de sua utiliaação, 
plo:..ção, aforiaoeeaa .... ou aoaodidade. 

ex -

Aft'igo 11119 • O a!ni•o do i11Poeto 'tel'l'ltorial urbano anual aerâ de 
a.os\ da Unidade de falo• Fi•oal (UVF), ajustado ore -
•ultado de..~ a&tculo 1 desena de aruzei'l'Oa ••i• ~!'Óxt-
iao. 

Seçlo III 
Do Lançmaen~o • da A?"!'ecadação 

•oo/ 



Ref .Lei 1929/150 
-86·· 

Artigo 1899 

Artigo 1909 

Ar-tigo 1919 

E•tão tambe•, sujeitos ao imposto territorial• 
r -()9 t9l'r'enoe C011 prldio9 em conatru~ão paralizad 

ou em andamento. 
II • os tel'941nos oom edificações condenadas ou em reu~ 

nas. 
III - Os terrenos ocupados per oonstruçÕ•• de qualque~· 

espécie, inadequada à •ituaçio, di .. nsões, des•! 
no e utilidade dos aesaos, tr!butlveis para o P~· 
gamento do inrpo••o p?'edial por importância inf ~ 
rior a do imposto te?'!'itorial. 

Os terrenos com p~dioa •• contrução, oontinuario su1e1 

'toa ao !aposto te'M'itorial ata o exerctcio seguinte em 
~ue se der o t'1.ino definitivo da obra ou em que for -

expedido o competente HABITE•SE da Preteii:ura, para f' .. " 

utilizaçloo 

O impoaoto te~itorial urbano constitui onus de natu 
sa real e que grava o iaSvel na fonaa da Lei Civil ~ 
transmite aos adquirente• salvo se constar do tttulo oe 
domínio, certidão negativa de débitos fiscais. 

Seção II 
Da Alfquota e da Baae de Cllculo 

• B imposto territorial 1erâ calculado na base de 1 9 5% ~o -b'NI o valor venal do tel"t'8noo 

Artigo 4929 • O valor neva~ para efeito do lançamento do imposto t~ · 

ritorial ser~ a~itrado pela Prefeitura. oom base na 
planta de valores i1~biliirioa do Municfpio e de acol'd~ 

c6m norma• têcnioas pao%1õniaadaa, de modo a ficar a9Se 

~urado a torlos os contribuintes wa meaao e ju1~0 trat~-
1ttetn·i:o fiscal. 

, • • 1 

L ____ _ 
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\Í, l '? 

3? 

§ 

1J · ,::. •• nt.'l de V.:\lo·res serS or17:aniz.i.da e r-~vista, tendo em 

vista as transa~Ões l"ealizadas ou em onção, ac datas 

dessns transar~es, · as condições do mercado ÍJT1obi liârio, 

os "'lelhr'.'T'a··~t"'·1t )S e ~ervi.qos de utilidnde ,.,Ública d"s 1_2 

~r"'""d')' ·.1'."os e outl'<)R ri t~11.squer informes orientadores. 

:\ ··l·3nta 1e v~lôrerJ n.encionadn. n~1 r;aJ'.'~çrrafn anterior 

-1~nerí ~er aprov1:-.h 1'0!' ato do executivo nal"a vi~orar 3. 

'fld rti.. r à0 exercrct, .... sub&equente e' em ser;uid;i, fixada -

na '.3ede da '':uni. ;·i '!J;\li d ade nar<· conhecimento dos senhores 

conb·ib·,t i_ntes. 

" :néto ~.) riar3 c!l('ulo do valor venal tribut~:vel deverâ 

se!' Y-e(Tul:-t"'lerrt:ado T)OT.' ato do executi. vo, no nr.120 de so
di is co11tados da 11. t~ -1a publica(,'ão àl'!sta lei e levará 

em cons i ~er\1~7i0 a â'r•e'~- 1e ca<1a te'l"ren0, ,3 f·..,·l'.'ma, as diM 

mensões a l:")c,~liz.:l,;â·'." ou C-'!r-acte'!"rstic3."l C"'te noasa'll in

flui.r em Sli.=< 1.val i:~qão 'f'>ara efeito fiscal .. 

O T>!'e<?O do terren'.) nas ultimas transa~Ões de comnrr.. e. -

venda reallza~as nas zonas resnectivas. 

:{a determin:-~ão da b?1se de c~lculo não se co:'lsidera r:: " 

valor dos bens móveis ~antidos em ca~~Ler nerman~nte ou 

temporâri.o no imôvel, nara efeito de sua ut:ai.zação, e~ 

nloracão, aformoseament~ ~u comodidade. 

O mtnimo do imnosto territorial urbano anua1·se~â de 
O ,OS% da Unidade de Valor Fiscal (U\iF), ?.iustado o rt. -

sultado desse cà!culo ~ dezena de cruzeiros mais Prôxi-
mo. 

Seção III 
Do Lanqamento e da Arrecadação 

• • ,. I 
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Artigo 1959 

§ f1•1tCO 

ArtÍ?:O 1969 

l«? 

39 

49 

O lançamento do imposto territorial u~b•n~, sempre qu~ 

possfvel, será feito em conjunto com os dos demais tri
bu1:os que Ncaem sobre o imóvel, toman,~o-se nor base :i 

tributação existente no inicio de cada exePcrcioº 

As alte1 .. ações que ocoreerem posi:eriormente, serão cons,!.. 
det'adas somente pa'Y'a o lanqamento do exercício seP;uinJ~ 

Far-se-â o lançamento no nome sob o qual estiver insc.::"i 

to o tet't'eno 1 no Cadastr0 Imobiliárioº 

~.;a hipótese <le condomínio, fi~ur11râ no lançamento o r.õ

me de cada um,de alguns ou de todos os condôminos C'· 

cidos, sem pt'ejuizo da. t'espom:nbilidade soHdâria de • 

dos os co-nroprietcfrios de terreno, devendo entretantl"). 

Se?' lançado senaradamente cada nropriectarie "1UtÔnoma ~ 

termos da le~isl~qão civilo 

não sendo conhe.ci.do o pront'ietâ!'io, o lanr;-a71ento $er· -

feito em nome de oue esteja na nos se <b ·ter·~~n.10 

o • • • • ... • f • l Quanto ao 1movel su1e1 to .1. 1nventar10, a~s~-a o anc;.,:; 

mento em nome do espólio e, fe:tt~ a pa'iiti.lha Rerâ trc1n~ 

ferido para o nome dos suce96ores; para esse fim, os 

herdeiros são obrir:ados a nromover a transferência n".! ~· 

rante o Ôt'p:âo fazend.;rio competente dentro d('I 'O!'azc .. ;:. 

30 dias, a contar ~a dat~ de julgamento ~~ nartilha ou 

da adiudicaçãoº 

O imposto que ~r."l'l3.r ,., i mÔ'lel • obi et"> de ·l.nvent~rio _,;;:. 

rã lanç . .,d:::· em r.0·1e d.-: .~::nÕlj_ç, it:l~~a:1a .:i n::Y'tilh<" f.1.1·-:J· 

â .) L1nç'3.mento em nome do::; '.V'inuirentes. 

• • • 1 



Ref~ Le. 1929/7~, 

§ SQ 

7Q 

Artigo 1979 

Artigo 1989 

§ Ônico • · 

,h_ 
S27--

-69-

o lanGamento do terreno nertencente a massas .:alidds ou 

sociedades em liq~id~;io, ser~ feito em nom! das ~esmas 

mas os avisos ou notificaç5e~ ser;o enviados aos ~eus -
renresentani.·2~ le~_1is anotando-st. os nomes e (1ndP't"<:iÇO::s 

nos registrosº 

No caso de terreno obje':o de oompromisso de oompra e 
venda• o lançamento serã feit-o em nome do nroni1:ente 
vendedor ou do comnromiss2!-.'io comprador, se este esti -

ver na nosse do im~velo 

O imposto territorial de ~ttea~ a?Tuadas e lot6am~ntos , 
se!"â lançado sepa:radamente ~a!"a calla lote, ficando: o~'.";... 
proprietario obriitado a comunicar a Prefei'tura·~·---a~ual -

mente atê 31 de dezembro as vendas ou promessas de ven

das efetuadas no exercfcioo 

Os imóveis oue passa~em a constituir objeto de incidên· 

eia do imposto territorial, serão lanç~dos a partir do 
ano seguinte. 

O lançamento e o recolhimento do imposto, serão eff.tua• 

dos na época e forma estabelecida no S ii'nico ~leste al1t,! 

~ºº 

O lançamento serã anual e o recolhimento ser~ em atê 4• 
prestações, na forma abaixo:-
a) atê Cr$ so,oo de uma s~ vez; 
b) de Cr$ 51,00 a Cr$ 100,00 em duas prestações; 
~) de mais de Cd 100,00 em quatro prestações. 

Se~ão IV 

Das Isençõesº 

. .,./ 
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Ref oLei 1921/75a 

Artigo 1999 - São i•ent~• do iapoato1 
I - o terreno p~enaente a ex•integt"ant~ da Força E! 

pedioionlria 8rasileira da Segunda Guel'l'a' 
II • o terl"9no pet-tenoente a ex•collbatente da Revolução 

Cona~ituoionaliata de 1932. 

1 dnieo • O benef f cio de•te artigo atinge o prop:rietârio de um -
\rniao ia&vel º 

CAPfTuLO III 
DO IMPOS'l'O SOBRE SO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

SEÇXo ! 

DA INCID!NCIA DOS CONTRIBUINTES 

~Ciuç .,,. 
Artigo 2009 • o lapoeto sobre o• íe!'Yiço• de qualquer na~uresa tea ao -ao tato gerador a preatáçlo J>O"'e111>rae•a ou Pl'Ofiesionai1 

autonoaoa OOll oa ••• eatabeteei .. nto tixo, d~ serviço ~ 
q•• nlc oo~figure 1 fbr si ~3 1 fato ge•ador de !aposto -
de aoapetlnciá da União e do• E1tàdoa. 

;:: j "(1 "(' ' 

AX'tigo fD19 - O contribuinte 1 o praeatador de eerviQo, aa•i• entendi• 

1 19 

da a pe1aoa ffaioa ou 1urfdica, ooa ou ••• eatabelec~- • 
118nto fixo que exerça habitual ou temporariamente, ind! 
•idualaent• ou·ea aoaiedadea, qualque das atividades re -laeioaadas na liata de sel"Yiçoa oonetante da Tabela r, 
1~e integra eet• e&digo, ou qwe a ele• po1•'• ser equi
parados. 

Ali eapreaaa e: proti••ionais autonomoa são solida~t~m•~ 
te reeponelveis pelo paga•ento do imposto relatiwo aa. 
ee!'Yi~o• • ele• pre•tadoa por teroeiros •• .lo md.gt~ 
do preatador de •erviço1 a comprovação da •--nwet:l..,. • 
'ineOl'i9lo no Cadaet?'O de Cont~ibuinte• da JPit~tm!aci 



§ 

Ref .Lei 192Y/75º 

29 - Excluia-ae das di8po•i9Õea dHte artigo 1aquelet que pre! 
'tcdl ·eerviçoa COJft relação d• 8Jal)!'9g09 t 08 'trabaJl1adON8 
avul•oe, os diretui~• • ·••llbl'Os do conselho fiscal ou • 
oont1ultive; de sociedade~ 

Al'tigo 2029 • Con•ideaa-•e loaal de preatação de ••rviçoa1• 
a) o do estabelecimento preatador ou na aua f•l~a, o d,! 

11icilio do preatador1 
b) no oado de construção civil, o local onde •• efetua 
a a pre•taç~o. 

Artigo 2039 • o impo•tl sob?'e aerviçoa ••ri devidos 
I • no oaao de oonst!'Ução oi.vil, quando a obra 1• lo

calisa dentro do terr!torio do municfpio, ainda • 
que o prestador tet'ã!la .. tabeleciaento ou domici -
lio t'~ibutârio fora dele1 

II • nos demais casos, qu~ndo o eatabeleei .. nto ou do
micilio tributlrio do prestador se localizar no • 
te?Tit&rio do auniafpio ainda ~''• o ser.iço ••1• 
pl'eatado fora dele1 

III • por quem seja reaponsavel pela exacução das obras 
referida• nos itens 19 e 20 da lista de serviços, 
inoluidaa naata re~jonaabiliJade 08 8e'l'YÍQ08 e aa 

aub aub-e11p!'e!ta&l•o 

SEÇÃO II 
DA ALf QUOTA E DA BASt DE C~CULO 

Artigo 20'9 • O imposto será calculado sobre. o preço do serviço, co~~ 

§ 19 

siderada a 1)eculiarida~e de cada UJBo ."""-. ,~-

Quando se tratar da p?'eataçic de serviços sob a forma ~
trailalho pessoal, o impos"t:o ·será calculado com base er.; 

a l!quotas fixas, tendo como fator índice a UVF(Unijade 
de lalor Fiscal), vigente J",., exerofcio respectivo. " -

•• , l 
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29 

Artigo 2059 

-7'L.' 

independenteaente da quantia paga a titulo de remunera• 
çio do próprio trabalho proffesional do prestador de 

serviçoº 

Quando oa ael9Yiço11 a que •• refere aos itens 1 1 2 1 3, ,; 1 

s, 8 1 9 1 11, 12 1 17 1 18 e 25 .. naionados na Tabela I 
anexa, t,.... prestados por sociedade 1 â '\IS ta ê trans fem 

rida a reaponaabilidade pelo imposto.1 que eer& calcula,~ 
do na fo!'ma disposta nas alineaa abalxos• 

' a) aplicando-se sobre o nuaero de socios ou titul.>sees ~ 

tambéa sobre o nÚJle!'O de profissionais h4bilitado& -~ 

que prestem serviços em n'•• da sociedade 1 embora -
asswdndo responsabilidade pessoal as alíquotas cor
respondentes .. 

b) aplicando-•• sobre o número de empr-egadoa •• comple• 
11entaçio à alfnea (a) 1 m&i• 01 10(hum deoiao) da UVF~ 

(Unidade de Valor Fiscal), sendo di•pensâvel eata 
obrigaçio quando o núaero de empregado não exceder i 

2(doia). 

O imposto aerã cobrado por meio de alfquotas percentu -
ais de acordo com a Tabela I anexa •• esse CÕdigo 

Artigo 2819 • Quando não puder aer conhecido o valor 4\fetivo da recei 
. "' -

ta bruta resultante da ~reetação de ae~viÇo, ou quando 
os registros relativos ao imposto não Jllerecera fl pelo 
fisco, tomar-se-á para b,ee de cálculo a receit~ bruta 
arbitrada, a qual.não poderá em hipótese alguma, ser ~.!l 

ferior a duas vese• a UVF(UNIDADE DE VALOR FISCAL)ou ~o 

resultado da soaa d•• •e~uint•• parcela• z - . 

I - valor das aâ'te~iaa priaa8 1 oombuetf•ei• • outros 
materiais coaeaaidoa ou aplicados no ••• anteri0r 

II - valor da falha 4- ealário1 pagos no aes anterior, 
acre8oidos ct. ~onorârios de Dir~toree e reti~adJa 
de proprietários, socio• ou gerentes; 

ººº' 
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Ar"rigo 2079 

Artigo 2089 

· Ardgo 2099 

19 

29 

/ºo.o •· 

II! - 10\ do valor wenal do i11Óvel 1 oa parte dele e dos 
equipamento• utilisadoa pela empreaa ou profia1i.2 
nal autônomo; · 

IV - despesas ooa fornecimento de lgua 1 lu~, t~l•fone 

s deaaia encargos aensaiao 

Moe oaaoa .. que a ~ceita bruta correaponder; exclua~~ 
v ... nt• ã reaunera9ão de tzaabalho peaaoal do contribuin 
te, o iapoato aerâ oobt94do por .. 10 de allquota ·fixas : 
de acordo ooa o diapoeto na Tabela I anexaº 

O afniao do iapoato sobre aerviço• aio aerã nunca infe• 
rior a 1 1 ~0(h ua inteiro • vinte aentêeiao) da UVF ~or 
ano ou O,H (dez centêsiaoa) da trl/F aenaabo 

SEÇÃO III 

no LANÇAMENTO E DO RECOLHIMENTO 

O iapoato aerâ recolhido por aeio de pia preen·1hi~ta P! 
lo pl'Ôprio contribuinte, de acordo ooa o aodelo na for
.. ••tabelecid• no regdl ... nto. 

Os contrihuint•• aujeitoa ao !aposto calcul&do ~or ali• 
quotas fixas, o reoolhiaento aerâ triaeatrala1nte atê o 
dia 20 dos -e• de Março, Junho, Setembro e Det>.eiabre., 

O. contribuinte• aujeitos ao iapoeto calculado coa base 
.. aliq\lOtaa fi-aaa que efetuarea, o recolhi .. l'\to do im
posto relativo ao exerofoio, antecipadamente no decorrer 
do 19 triaestre, gozarão do deecon~o de 10\. 

• • D I . 
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Artigo 2109 

Al'tigo 2119 

Oa contribuin~•• aujeitos •o iapo•~o oom baàe na t'ecei• 
ta b~uta l'eoolherio o tributo aenaal .. nte ati o Último 
dia do mie j seguinte ao vencido que originou o débito 
fiscal. 

O ao~tante do iMpOato a reoolher aerã arbitrado pela 
autoridade competente1 

I - quando o contribuinte deixar de apresentai- a guia 
de Nco?h'iaento no prazo Ngulamentar, apôs devi• 
daMnte no'tit!"'.tt~o tt·:-~'tr~ re!~i?_,c s 

II - quando o contribuinte apreaentar guia com ~missãc 
doloaa ou fraude; 

III quando inexiatirem os iaegiat:roa a que •• ~efere o 
artigo 2~8 1 seQão tt; C.pftulo III, ou for difi -
oaltado o exame dos •••mo•o 

Artito 2129 • O procediaento de offcio se trata, ou que se trata o -
a%Wti~o anterior pl'evaleoer-â ati ~l"Ova em contrário, fe.i 
o.ta ante• do lanç ... nto do !apostoº 

Arti~o 2119 

• 19 -

29 

- ,O !Jal)oato poderá ••r recolhido por eatimath a quando o 
/ -; volume ou a modalidade da preataçao de serviço aoonae • 

lhar,dividido ea paroelas meneais coa baae na• info?'Jlla
çÕe• do contribuinteº 

Findo o perfodo para o qual •• faz a estimativa, ou a -
qualquer tempo, o p!'eço t-eal do ae?'Yiço e valor do tri• 
"buto deaifo deverão ser apurado•. 

Verificada qualquer diferença entre o valor do imposto 
?'ecolhido ~or wee~i .. tiva • o correapon•ente ao preçn -
real de eei-Yiçoa aerl lançada para paga .. nto em uma a5 
parcela, ou 1'41•tituida •• for o ca•o. 

ººº' 
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Artigo 2llt9 • O,lançaaento do içoato de ••l"Viço aeN feito pela fr~r-' 

- e noa praaoa 4[t•t•belttcidoa em regulamento~· a todos 
ºª contribuinte• inscrito• no cadastro aos Pl'v.a~:.i:tore• 
de Se!'Yiçoe de Qualquer Maturesao 

Anigo 2159 

1 tlnico 

Coneideraa-ae •llJ>H•a• diatintae paN efeito t'e h.nça ,,. 
aento e cobrança do iapoet•a-

I • a1 que, embora, noa aeamo local, .inda que iden• 
tioo ra1ll0 de atividade, pertençam a dife~ntee 
peaaoae fiaioae ou jurfdicae1 

II - as que, eabora pertencente• l aeaaa ~aasoa ffsica 
ou j~idica, tenh .. funcionamento •• looaia di.war -aos. 

Não aerão conaideNdoa coao locais diverso• dois ou aai~ 
i.Õveia cont!~u~~ e coa coaunlcação interna, nem oe vã
l'ioa paviatintoa de ua •••ao i.Svelo 

Artigo 2169 • A.e peaeoae ffaioa• ou jurfdioaa que. na condição de- • 
preatadoree de ae!'Viçoa de qualquer na'blresa 1 no decor
rer do •~el'Cfcio financei!'O •e tom~ sujeitos a inc! 
dência do imposto, serio lançadas à ~irtir do ••• ~· • 
que inioiarem aa atividadu, •• eujeitoe ao Ngiae de -
lançamento aobl'e a receita bruta e dentro do ·t~i .. at~•, 

Artigo 2179 

•• au1~tto a lanç~nto sobre aliquotae fi•aa. 

A9 empresa• ou profiaaionai• autônoaoa de preatação de 
eerviço de qualquer natureza, que desempenhar•• ativida -des claHificadaa em aaia de um doa grupoa ~e atiY1.d~des 
con1tant•~ das tabela• anexas a .. te CÕdigo, estarão eu 

. -
jeitos ao impoa~o com ba•• na alíquota iaediatamente i~ 
ferio~ a aaia elevada e· correspondente a°"ª de11as at! 
vidadee. 

o • .. 1 
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A1•tigo 2189 - No caso de diversões nÜblicas e outros serviços cujo 
preço seja cobrado mediante bilhete, o imposto poderá 
ser recolhido por ~eio de guia própria, conforme dispu• 
aer o regulamento. 

Artigo 2199 

§ 19' 

19 

§ 39 

Toda pessoa jurrdica que utilizar servü;o-; nrestados 
por firmas ou profissionais autônomos, f;alvo os liberais 
deverá exi~ir nota de transação na qual conste o número 
de inscrição do prestador de settviqo'-' no cadastro da 
Prefeitura. 

N3.o constando o núme1>0 de inscriqão na nota de tra:nsa -

ção ou efetuand--se o pa~amento mediante sirnnles reciho 
o pagador deverâ reter o montante do imposto devido so
bre o total da operação, recolhendo-se atê o dia 15 de 
mes seguinte ao da retenção, declarando no verso da 
guia de recc1lhimento o nome e o endereco do prestador -
dos serviqos 

Se o pagador nao estiver suieito a inserirão, proceder
se-ã o recolhimento, na· forma do narâ~raf1) anterior, com 
a observaçio~ ~ÃO StUEITO A INSCRIÇÃO". 

A falta de retenão do imposto, q~ando a .:_sso obrigado, 
implicará na responsabilidade do na.~ador, pelo imposto 

além da multa equivalente ao valor do imDosto que dei -
xou de recolher. 

Os <:ontribuinte-:? ~nfluadrtidcs nos itens 19 e 2 O cl~ lista 
de serviços deverão fazer prova de quitaqão do.imposto 
sobre a Prestação de Servi~os 1 para fins de exryedição 
de "HABITE-SE, pela Prefeitura. 

• • • 1 

··-:--·"· 
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Seqão IV 

Do Docwaentârio Fi•cal 

~tigo 221' • f .ebriR&'tÔrio por.parte-dos oon1::ribuin1:e• 8ujeitos ao 

la~amn'to acm ba•.• na receita b:ruta, a -ias ão de n.2 
ta de transação, e• todas as operações que constituam 
ou poseaa a vir constituir fato gerador do imposto na 
forma estabelecida neste códigoº 

~ . , 
Ar~igo 2229 • A nota de 'h'ansação obedecerá o• requi•ito• fixados -

• regulamento não podendo •er eaendada ou ra11ur~"~ 
de aodo que lhe prejudique • clareza ou ve~cidade. 

:·.rtigo 2239 A iapressão das notc:íl9 de htan84çâo dependerá ''e prev.a.a 
autorização da l'epartição fazendária competenteº 

1 Onico -

Pa:rág. 29 

Aa tipografia• e ••tabeleciemntoa ~ngêne.-s, deverão 
mater, na forma e nos prazos previsto• no r•~~lsmen~o 
registros próprio• das notaa de transação que imprimi 

. -
Quando a nota fiscal referente ao ISS for .. !tida CO.!?, 

junta .. nte coa a d~ ICH e•t&dual •• aodeio aceito pe• 
las autoridades do Estado, ficará o contribuinte dis
pensado da exigênci~ municipal. 

Seção V 

Da E•arita Fisdal 

A--.rtigo 221J9 • O• contribuintes S'l;jeito• ao regime de ~•nç·ameti-:oa oom 
base na receita bruta, alia de outras exigih~~a• GG~~ 
belecidaa em Lei, aão obrigados ã escrituração <!.,s •~ -gu!ntea lttrrosa-

oeo/ 



1 án!co -

I ·•Livro de Regietro de Preatar.;~ da Serviços; 
II • ·~vro de Registro de Contrato•. 

Oe li"'°= a q11e •• refere ••t• artigo obedecerão aoe 
aoétalo• ••tab.•lecidoe no regulamento. 

Artig~ 2269 • Conat!:ta• ~'toa auxiliar•• da escrita fiscal 
08 livro• •a oonta~ilidade geral do contribuinte, ta_! 
to o• 4• ueo obrig•t&rio q•anto •o• auxiliares, docu
•n'teJ fisaaie, u guia• de Naolhi•nto do iavc~to e 
d•~• docàento• 1 ainda que pertencente1 ao ai'qul.vo 
de terceil'Os, que se relacionem, direta ou indireta•• 
aente, com o• lançamento• ete••adoe na escrita fiscal 
ou comercial do contribuinte ou re•poneâvel. 

Artigo 2289 • Cada eatabeleoiaento seja aatriz, filial, depbs!to, -
euaunal, agência ou repreeentação, terá no, :referen
te a ooapetência do Huniot'Pio, .. arituNçio fiscal 
pr3ppia, vedada a •ua centralização na matria ou Ht.! 

beleciaento principal. 

Al~igo '279 Ne..-.hu• liYrO ~ eea:rita fi•cal poderá ••r utilizado -
••• pl'lvia autoriaa9io ~ela :repartição competen~ec 

A1"1Zigo 2289 • 0• contribuinte• ficam obrigados a apresentar anual • 
aente,_atravêa de formulário• prSprio, nos prazos•~ 
tabelecidoa - regulaaento, ã Prefeitura, uma deolar!. 
ção anual de aoviaento econômico, sendo dispensado• -
de•ta obrigação, o• p:rofieeionai1 liberai• • 01 con • 
t:ribuint .. sujeito• ao regi .. de alíquota fixas. 

···' 

.\ 
-----------------
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1 anico -

~ 
337. 

08 oon'tribuintea qu• encerral!'e• aa atividades no deco.!! 
rer óo exel'Cfaio, a apresentação da declaração ~~!•:-! 
da neet• a~ifto no.:.:no da baixa da inscriçlo no Cada!. 
'tl'ft de ContJ.tlbúin~e• •. 

Seção VI 

DOS \.!ONTRIIUIN'l'ES D! RUDIMENTAR ORGAHIZAÇÃO 

Artigo 2299 ~ Oa oontribuintea de rudimentar organização, tal como 
descritos no regulament•'l., poderão, a critério da Fa -
senda Municipal aer diapenaadoa da eaiaaão da nota de 
tranaação, referida na Seção IV, b .. como doa livro~ 
de eaoritU?'ação fiscal, .. enoionadoa na SeQão V deste 
Capf 1Ulo. 

1 1'nico • 

Artigo 2!09 

Artigo 2319 

Ocorl'9ndo a h~pÔteae deate artigo, e imposto será pa
go por eatimati va na f ol'm3 prevista no art:: go da Se • 

ção II, Capftulo II deate Código. 

SEÇÃO VII 
DA FISCALIZAÇÃO 

A fiacaliaação do iapoat>e aobre serviço• •-r-â feita -
eiateaatieuiente, noa eatabeleciaentos, viaa publicas 
e deaai• locais onde exerc;~ wtividadea tributáveis,· 

1 • -P•. o orgao aoapetente da Prefeitura, na forma do reg.? 
lamento, obae!'Yadaa as nott11a deate CÕdi~c • 

. SEÇJ.O Vtrt 
DAS ISENÇt)ES 

. · 

São isent~a do !•posto sobre Se?'Yiçol de Qualquer Na• 

turezas• 

···' 
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1 Onioo -

A?;ttigo 2329 

I - Os serviçoa de exeau9ão por admini•tração, em-
preitada e sub-empreitada, de obras hidráulicas 
oa de OOIMltrução civil, e 01 respectivos servi~ 
90• d• engenharia aoneultiva, qaando contratados 
dil'etaaente com a União, Eatadoa, Distrito Fed.! 
ral, Municfpioa, Autarquias e Empresaa conoe•".! 
onãrias de aerviços pÚblico•1 

II • 01 serviço• ~e instalação • montagem de ayare -
lhoe, aáqu!naa e equipanaentoa, prestados diret.! 
• ente ao P&der PÜbli.oo, ãa Autarquias '- as Em

pre•as concea•ionlriâ• ~· produção de energia • 
elê'trica. 

O 1erviços de engenharia consultiva a que se refere -
este artigo aão os seguintess-

I - elabora~ão de planos diretores, estudos d~ via
bilidade, estudos organizacionais e outI'Os, !'9• 

lacionadoa com obras • serviço• de angenharia; 

lI • fieaaliaação e supet'Vielo de obras e •e~viços de 
eagenharia; 

III - elaboraqão de ante•prcjetos, p?'Ojetos b&sicoa e 
pro1etoa executivos para trabalhos de engenha r 

ria o 

O reconheaiaento das iaençõea •• que trata o artigo -
anterior, deverá ••r solicitado .. requerimento ins -
truido OOll as provai de cuaprimento das exigências n.! 
ceaall'J.a• para a •ua cona .. aio e deve ser apt'esentadp 
atê o ÚltillO dia util de cada exercfaio. 

TfTULO III 
DAS TAXAS 

CAPfTULO UNI~O 

DA INCID!NCIA E DAS MODALIDADE~ 

••• 1 
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Ar'tigo 23 39 

At"tigo 231t9 

•81-

Pelo exera!cio regular do.?Oder de polfcia ou a~~~·> 
são de utilisação, efetiva ou potencial~ de ••X'Yiço • 
pÚblioo, ••pecffioo • d!vid'.vel, prestado ao contri • 
buinte ou posto a aua d_bpoeiçio pef.a P!'~~3i i·ur11, ~~
rão cobrados pelo Municfpio, as seguinte• taxaar-

I - de Hcen~a1 
II - de Expedien'te e Serviços Divel'Sos1 
III • de Sel'Yiçoe Urbanoa1 
IV 
V 
VI 

- de ConserYação de E•tradas Municipa~•, 
- de Matl'lcula de ~iaais e Vacinação de 

• de Segu11an9a P~l,lcao 

CAPf TULO I 
DAS TI.X.AS DE LICENÇA 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇaEs·GERAIS 

cães; 

As taxai de licença tea ooao tato gerador o pod8r de 
PQlfcia no Muniof pio ou outorga de permie1ão para o 
exerafaio de ati vidadee ou .. para a prática de atos de• 
pendentes ~or sa4 na~~r••• de prévia autorizaçie pela~ 
autoridade• auniop~i•o 

A?''tigo 2 359 • M· taxa• de 11.cenc;a eão eÀlg!.·laa paras ... 

I • localizaçãoJ!e .. tabeleciaento• de coúrc!o, l~ 
dÚStria ou pree'tação de se?'Viços, na jurisdição 
do Municfpio1 

II - Axercicio na jurisdição do aun!:!pio, do ceaaer
cio eventual ou Ulbulantes 

IJI - execução de obr .. particular~~; - . . IV - exeow;ao de a!'l'U&llentos e loteamentoR ea terl'e-
nos p~iaular••I 

V • publicidad•1 

••• ! 
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, Jwtigo 2 3 79 

s 19 

1 29 

VI - ocupação de ãreaa e• viaa e logrAd~uros públicos 
VII -renovação de licença para localização • funcion• -Mnto de ••tabeleciaentoe de produção, coaéraio, 

indústria • preetaçio de ••l'Viçoa de qualquer n! 
turezaci 

SEÇIO II 

DA TAXA 1>E LICENÇA PARA'LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMEN
TOS DE COff!RCIO• tlmOS'!'RIA B PRESTAÇÃO DE SERVIÇl1So 

A taxa de licença p~ localisação e funcionaaento da 
eetabeleoiaentos comerci:aie, industriaia 1 protia1io -
naie e aiailarea, fundada no Poder de Pol!oia do Muni -c!pio q•uanto ao ••~•nto da cidade e ao·~ ordena• 
m~nto dae.ati•ÍcWctee urbanu, tea ooao fato gerador o 
liaenaiaaeJ)to 01.rigat&rio daquele•• bea como a aua 
tbcali...;.ó ·quanto ait posturas constantes da legil 1,! 
ção aunicipalo 

Inclue~•• naa dbpoaiçõea desta taxa os &nWulsntss e 
feináitit·· que negociar- nu feiru livres, aem pre -
1titao·qún'to à ••te ultimo do paga-nto do preço da ... 
ocupaqló-: da il"ea em via ou logradouro pÚblico mencio
nado no artigo 261. 

O pagaaento da licença a que ee refere o artigo ante• 
rior aerâ exigido anQalaente. inclusive no• oaaos de 
abeX'tura. in,etalaç~. tranaferênoia ou inicio de ati
vidadea o 

A tax& será exigida de conforaidade com a natureza da 
atividade ~u ~calisação do eatabelecimentoo 

A taxa de que t'ra'ta o'te &l:.•tigo será eY.!gida de acor
do com a Tabela III, que integra este Código. 

eoo/ 
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Os pedidos de lice~ça para abertura ou instalação de 
estabeleciment08 de oomêrcio, indu•tria Gil de presta• 
ção de •.erviços &el.'ão acompanhados da aomp~tente ficha. 
de iascl.'ição no Cadastro Fiacal da Prefeitu·~·a, pela 
forma e dentro do p1"4Z08 estabelecidos para •P•• !imo 

A abeiwtura e funcion .. ento do comercit.> e in·:!d1'ttt~.a pa -ra o pÚblico fora do horário normal de ••tabeleci~~~-
to pelo aunic!pio e desde que não cont:Nrie a l8gi•l.! 
ção federaal, dependetti de licença especial c.alculada - - . por ano e col'?'98pondera a uma acre1cimo de &O\ sob!'e 
a-Tabela III, com excessão dos eatabelecimentoa cita4 
doa nas Seções I., Me N da .. sma Tabelao 

A:rtigo 2399 - A licença para localisa~ão e in1aalação lni.cial ••dia_!!. 
te despacho expedindo·•• o aivará re1pectivo • 

. Artigo 21J09 A taxa de lioent;a de que trata esta Seção indt9!l~mde • 
de lançamento e serã a!'l'ecadada quando da concessão -
da licença e par~ alicença inic!al, concedida d•pois 
de 30 de junho, a taxa set4 arrecadada pelft metadeo 

1 19 -

I º º º 

SEÇÃO III 

DA TAXA' DE LICENÇA PARA o EXERrTCIO DE coMt.RCIO EVEN
TUAL OU AMBULANTE 

A taxa de licença para o exel'Cf cio do comerlio eventual 

ou abulante ••rã por. ano, ••• ou dia exigida. 

Coneidera-ae ooaêroio eventu~l o que é exercida en d,! 
teraidadaa êpooa• do ano, eapecialaente por ocasiio ~ 
fe•tejos ou COllelloraçõea ea locai• autorizados pela 
Prefeitura. 
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1 29 

Artigo 2429 

Artigo 2"39 

exercido •• inatalaçõ.. re•oviveis colocados nas vias 
• logradouros pÚblico• coao balaõea, barracas, mesas, 
taboleiro• • ••-1.ha.nt ... 

r;oalroio abulante é o exercido individualmente sem -
••tabeleaiaento, inatalação ou localização fiaa. 

Serão definida• ea regulamentos a1 atividades que po• 
dea ser exercidas a instalações reaovtveia ou lo1~ra
do'1l'08 plbliooa. 

A taxa que trata eata aeção 1erã cobraca de acordo OOJI 

a Tabela III, Seção D, anexa a ••t• Cêdigo e na con -
fonidade do rupeotivo regula•ento, observados os ª.! 
guinte• prasoaa 

I • antecipadamente, quando por dia 1· 
II - atê o dia 5 do,_••••• que for devida, quand~ -~!! 

aalaente1 
III- dUl"ante o primeiro •ê• do ••••a•r e em que f~r -

devida quando por anoo 

O pagamento da t&lta de licença para o exerc!cio de C.2 
•ercio eventual nu vias • logradouros pÚblicos, não 
diapensa a aobran~a da taxa de ocupação de eolc~ 

! obrigatória a inacrição, na repartição competente • 
doa coaeroiantea eventual• e ambulantes, mediante o 
pl'ee•chiaento da ficha própria, conforme modelo fo~~ 
cido pela Prefeituraº 
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-es-

Não se inclui na exigancia deste artigo 03 oo1!!M'ci~· 

te• eom eatabe~eciaento fixo, que por oaaaiãó de tea
tejoa ou aoaeaoraçõee explore• o comércio ev•ntual ou 
ambulante. 

A iaecrição será peraanenteaente atualiza~s ~~ ini
ciativa do aoaeraiante eventual ou &llbólante, •-pre 
que houver qualquer aodifioação na• caracter!atta.. • 
iniciala de at:'...ddad• pó?' ele exercidaº 

Artigo 2-19 • Ao coaerciante event1,1al ou .aiabulante que ae enquadr•~ 
nas exigenaiaa regulaaentare• será concedido'ua car
tão de habilitação contendo a• caracter!a-ticae esaen• 
ciasia de eua inacrição e a• c~~diçõea de incidê~cia 
da taxa destinada a baaear a cobrança desta. 

Artigo 

SEÇÃO IV 
DA TAXA DE LICENÇA'. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULA

JU:S 

2-79 ~~taxa de licença para a execução d• obras parti:~ 
~· é 1evida aa todo• oa aaaot1 de conc~:!".1ção, re~ 
.· Utrução, refo'l"U. ou demolição de pr,dio• ou qualq \ ... 

· Autra obra den~ fta treaa urbanas do Muniotpio,f.J 

Artigo 29'8' • . ..-. .. aonetru~io, •oon•truçio, refol'llA, deaolic;ão 
ou obra de qualquer natureza• podltrá ••'l' ird.aiada ••• 
prlYio pedido de liaen~a l Prefeitu~a e pag&J!ento da 
taxa devidaº 

···' 
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A taxa de licença para exeoaçio à• obras narticulares 
aerã cobrada de conformidade coa a Tabela IX, anexa a 
este código. 

SEÇÃO V 

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE ARRUAMENTC E LOTEA
MENTOS DE TERR1'NOS PAln'ICULA~E~ 

2~ - A taxa de licença para exeauçio de arrua.~entos •e ter --

Aftigo 2519 

Artigo 2529 

Arti.go 2 5 39 

Artigo 2SIJ9 

renoa par'ticularea, 1 exigfvel pela permiaaio outor-
gada pela Prefei~ura na forma da lei, e mediante pré
vià aprovação da• res~ec~ivaa plantas ou projetos, pa -ra a:!'ruaíaento ou . pll!'Ce1.anaento de terrenos particula -
rea, aegundo o soneallér.to em vigor no municfpio;· 

Nenhum plano ou projeto de arruameuto ou lo'\. :nento -
poderá ser executado aen o prévio pagamento da taxa -
de que trata eata Seção. 

A licença concedida ocn•tarâ de alvará, no qual ao 
mencionarão aa obrigaçéea do loteador ou ar!'Uador, 
com referencia a obras da terrapl~nagem e urbanizaçio 

A taxa de que tt-ata esta-Seçio serã cobrada de confor -midade com a Tabela IX, anexa a eate CÕdigoo 

SEÇÃO VI 
DA TAXA DE LICENÇA PARAf'rUBLICIDADE 

A exploração ou utilização de meios de publicidade nas 
vias e logradouros pablicoa .do munio!pio bem como nos 
lugares de acesso ao público, fica sujeito a prévia 
licença da Prefeitura e, quando for o caso, ao paga -
aento da taxa devida. 
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Inclui-se na obrigatoriedade do artigo anteriors 

I - oa cartes••• le'tl'eiroa, p?'Ogramas, quadros, pai
neis, ~laoae, anuncioa e mostruários fixos o~ v~ 
lantes não lulldnoeoe afixado, dietribuidos, ou -
pintados em paredes, muros, postes, ve!culos ou 
calçadas o 

II - a propaganda falada, em lugares p\lblicos por meio 
de amplieicadorea de voz 1 .alto-falentea e pro~a/ 

gandiataao 

Compreende-se. neate artigo 01 anuncio• coloçados em •'

lugares de aces10 ao p«hlioo ainda que mediante cobran -ça d4 infresao 1 assim como os que forem de qualquer -
forma visivel da via pÚbliaa, com excesao dos lumino• 
aos. 

Respondo pela observância das dieposiçõea desta se -
ção toda• •• pea•oas ffaica•· ou jur!dicas as quais d! 
reta ou indiretamente, a publicidade venha a benefi -
ciar uma ves que a tenham autorizado. 

Sempre que a licença depender de requerimento, este -
deverá ser in•truldo com a descrição da posição, da -
situação, das cores, doa dize'?'8S 1 das alegorias e de 
outras caracte~faticas tlo meio da publicid~üe, d~ 
acordo com as inttruções e regula.entoe respectivos, 

lün • Quando o local em que ae pretende ooloaar o anuncio -
- . . o • nao for de p~priedade do requerente, este d..,era ju~ 

tar ao requeri•ento a autorização do propr~etârio. 
i.'1eu:. 

tífic&- . 
Ficam oa anunciantes obrigados a colocar nos paineis 
e anuncios, sujeitos a taxa, um número de identifica
ção fornecido p•la repartição oompeteMe . .i. 

. .. / 
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Os anuncioa devem ser escritos em boa e pura lin~ua -
gem ficando, por isso, aujei"i:o a revisão da repa!"H.ção 

competente. 

A taxa de licença para a public~_dade é cobrada se?:,ur.
do o período fixado e de conformidade co~ ê Tabela XI 
anexa a este CÔdigo. 

Ficam sujeitos ao ac~scimo de 10\ da taxa, os anun -
cios de qualquer natureza ~eferente a bebid2~ al~Óli
caa, bem como os redigidos em ligua est!"angeirao 

A taxa serâ para adianttdamente po!" ocasião da outr:>r
g 1 da licença. 

tfas licenças sujeitas a renovaC"_"ão anual, a taxa será 
p•ga no prazo estabelecido em regulamentoº 

SEÇÃO vrr 
DA TAXA DE L!CENCA PARA OCUPAÇÃO NAS VIAS E LOGRADOU

ROS PtJB LI COS 

Entende-se nor ocupação de solo aquela feita mediante 
in!lltalação ,"'.'Ovisôria de balcão, barraca, mersa., tab1J• 

leiro, quiosque, aparelho e qualquer outro móvel, o~ 
utensílio de materia~s para fins comerciais ou de 
prestação de serviços e estacionamento privativo de -

ve!culos, am locais nermitidoso 

Sem prejuizo do tributo e mul•cas devido, a Prefeitur; 
apreender~ e removerá pa.l'.'a os s·eus depÕd toA • qualqu' 
objeto ou mel'.'cadoria deixadas em locais não permitid 
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ou colocados em vias ou logradouros pÚblicoA 1 sem o 
pagamento da taxa de que trata eEta seção. 

A taxa de que trata a Tabela X, it-w 3. ' • ·- $-

não será devida quando a transferência se der ~n~re 
oonjugea ou de pais para fi1h~~, por "c~~•a morti~" 
ou atos "inter vivos"º 

SEÇÃO VIH 

DA TAXA DE RENOVACÃO DA LICENÇA PARA LOCAL.~ZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI~~NTOS DF. PRODUÇÃO, CO
M!RCI01 IND0STRIA OU PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE QU~ 

QUER NATUR'i:ZA 

O alvará das licenças de oue trata o artigo ~35 ~--·-:

rã ser renovada anualmente durante o mês de janeiro , 
mediante o pagamento da taxa cor!'eaponden~eº 

Nenhum estabelecimento ou contribuinte deE"'·a taxa po

derá prosseguir em sua atividade sem esta~ na posse -
do alvará de ~ue trata o ártigo anterior a Õs d daté 
fixada para seu pagamento. 

SEÇÃO IX 
DAS ISENÇOES 

São isentos da taxa de licença para o exer~rcio do º2 
mercio eventual ou ambulantesi 
I Os cegos e portadores. de det'ei tos f{síco& que os 

inc&pacitem para o trabalh~ normal, co:n rend!. -
mento inferior ou igual até duas ve~us a UVF; 

II os vendedores ambulantes de livros. vaj.iodis e?'! 
vistas; 

••• 1 
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III - os engraxates ambulantes; 
IV - os produtores horte-fruti•granjeiros que vendat". 

a vare1o diretamente ao coasumidor, nas feiras 
livres observadas as condições do regulamento. 

·s•o isentos da taxa de licença pat'a exeoução de obrat. 
pat'tieulares: 

! - ~ li.,,eza ou pintura externa ou intel'na do prê-
dibs, muros e gradis; 

II - a construção de passeios, quando do tipo aprov! 
do do pela P~feitura; 

III.- a. construção de ba!"!'aaões destihados a. guarda -
de materiais para obras jâ devidamente licenci! 
das; 

IV - a construção de prédio deRtinado a templo reli
gioso de qualque culto ou de entidades assiste~ 
aiaia ou filantrópicas qu~1do declaradas de b~~ 

lidade pÚblioa por lei municipalº 

São isentos da taxa de licença para publicidade: 
t • oc cartazes ou.letreiros destinadüs a f"ins pa

trióticos, religiosos ou eleitot'ais; 
Il - ai tabuletas indicativas de sitios, grtn1as ou 

faaendaa, bea co~o as de rWllo ou direQlo de es• 

tradae; 
III - os diaticos ou denominações de estabelecimenT~S 

comerciais e industriais apostos nas 'ªredes e 
vitrinH; 

1.V - oa anuncio• publicados em jot'nais e 08 ir!'adia
do• .. estações de radio-difusãoº 

CAPfTULO II 

DAS TAXAS ~E EXPEDIEMTE E SERVIÇOS DIVlRSOS 
SEÇÃO ! 

DA TAXA DE EXPEDIENTE 
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A taxa de expediente tem c-.,mc fato geztador .· pre•ta -
ção de serviços adainistrativo1 espec!ficos a deteTlir.i 

nado contribuinte ou grttl)O de eontr~h,tir.'t'3~. 

A t~!! de expediente é devida pela apresentr.ção de 'P..! 
tição e documentos ~ repartições da Prefeitura, pa.?"a 
apreciação e de•pacho pelas autoridAdea mun{oi,ais~ 
ou pela lavratura de tel"llos e contt'at~• com o ~unict
pioo 

A taxa d~ que trata este Capftulo ê devida pelo peti~ 
· cionâ?"io ou por quem tiver interesse direto no eto do 
governo municipal e será cobrada de aco?"co com a Tab~ 
la IV re•peotiva que inte~a este ~Jdigo. 

A cobrança da taxa •erâ feita pozt meio de guia, uúíih!,. 

cimento ou processo meoinica na oaa~).ão eP ~u6 o ato 

for paaticado, expedido ou anexado, desentranhando ou 
devolvido o 

SEÇÃO II 
DAS TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS 

Fundada no Poder dePolfcia do Munic!pio a tdxa de 
se'!'VÍÇ08 divert108 tem OOIDO fato gerador a U~ilizaçio 
obrigatória de ••'l'Vi9os ••pe~iai•t visando a ob~•rv~ 
eia de normas ediliaaa • as ooncei-nentea ã •~tfUrançae 
higiene • saúde pÚblica •• serio oobitada9 aonfottme t~ 
belas VIII e IX anexa• ao código. 

Oa se~içoa eompreendidos neste artigo reterem-ses 
I - de numeraçio, alinhamento e nivelamento de ;at-... 

"eia1 
II - de ~preensão de be~• móveis, ve!culon ou aemo -

ventes e de .. raadorias; 



Ref .Léi 1929/75. 

1 29 -

Artigo 2139 

-92-

irt - de cemitérios; 
IV - de vistorias técnic4So 

Aa taxaa qae refete este artigo são devidast 
I - na hipÕtea~ de inciso t do 1 19 deste arigo, P!. 

los pl'Oprietârios, titulatt*e do domínio util ou 
possuidores de qualquer tf tulo dos imóveis de
m.arcados, alinhados ou nivelados, aplicando-se 
como couber, as re~ras de solidariedade reteri
daa no· artigo 20. 

!~ - na hit>Ôt••• do inciso !t do 5 19 deste arti-go, 
pelo prop•ietârio, possuidor a qualq~er tr4tttlo 
ou qualquer outra p1taaoa ffsica ou 1urfdioa,. que 
requeira, promova ou tenha interesse na libe'f'a

çio doa bena, ani•aia ou mercaddriss apr.endidas 

III - na hipo~ese do inaiao III do § 19 dest~ srtígo, 
pelo a~o ~- ~"!Stação de serviços relacionados 
com cendtirioa aegundo aa condições e formas 
previstas •• regulamento e de aco~o com 119 ~a

belaa integrantes deste Código; 

IV • na hiputes• dô inciso IV do § 19 deste arti-go , 
oelo propri~târio da obra, dos bens mõvais ~• -
semoventea ou das mercadorias, ou do es~~et..!. 
mento ou a pessoa f!sica ou jurf dioa, suje!~C!)B 

por le~ialação expecial, a fiscalização mbriga
tÓ?'iao 

As vistorias tâcnioaa constantes da Tabela !X ,que 11'·' 
t1gra este Código, devea ser requeridas pelo ·~•i'b) 
passivo da taxa semestralmente durante a prim!"l~a 
f1'1Ínzena de fevereiro e junho de cada ano e o oe-rtt.f'.; 

cado expedido pela Prefeitura mediante o pagaaentn 
cot'respondente, deve 1er fixado em lugar vis!vel ao 
público. 

ººº' 
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Os pedidos de vistorias fora de êpooa referidas neste 
a?"tigo terão o acréscimo de 50\, se efetuada antes de 
qualquer procedimento fiscal e elevados ao dotro~ e&
•~ haja notifieação para execução do serviçoº A exi -
gencia não se aplica ao• estabelecimentos que inicia
l"em atividades ·apÕ_s os prazos fixados neste CÔáigoe 

Quando ficar constado que os ob1etos da vistoria não 
se e!"c~~t?-em em regular esatado de con••~a~;o " fun -
cionaJHnto, sua utilisac;io será hn.erditac\d :para o p-ª 
blicoo 

O• atestados de vistoria expedidos pela Prefeitura não 
enquadrados nos parâ~rafoas anteriores deste atrti~o, 
serio cobrados a raaão de 0 1 20 da UVF 

SEÇÃO UI 
DAS InENÇt5ES 

Ficam isentos da taxa d~ •:Jq>ediente os requerimen+oA 
de certidões seguinteai 
al sobre aliatamen~o militar 
b) para fina eleitoraAA1 
o) sobre devolução de tributos pagos ~~ d~;li~~~~~~ ~. 
d) de set"Vidores municipais, quando referentes 9 sua 

situação fúncional ou a ocorrências reeultantes ~~ 
aeu regime ju!'fdico. 

Ficam iaf!ntos das taxas de aprovação oe pl•mt~· • ":r.2 
jetos as constl'llçõea ou iteformaa de predi~flP ~:i;l,ien ·• 

ciala, atê so,co a2, deade que seja este o unioo imõ
vel do inte~eaaado. 
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CAPfTULO III 

DA TAXA DE ~ERVIÇOS URBANOS 

A taxa de aervi9oa urbano• te• coao fato gerador a 
prestação, pela PreteitUl'a, de aerviços de intel'esse 
pÜbli~ ou serviço• po•toa a disposição do 11!''·1'\r'!ipeº . , 

f 

Considarua-ae taxas de serviços urbanos: 
I - taxa de viação; 
II • taxa sanitária; 
III • taxa de expanaão de rede de iluminação domi~~-

Har; 
IV - tax• de paviaentação; 
V - taxa de axtinção de fo1"11igueiros, 
VI - taxa de oapinação e liap•za de terrenos baldiõs; 
VII• taxa ·de ilundnaçio·pu"°blica;o 

SEÇÃO t 
DA TAXA DE VIAÇÃO 

A taxa de viação aerã dev1 a nela prestação de ae-rvi-
• 

çoa de conservação de viaa pÚblicaa e será cobrada -
anualaente, por aetro linear &~ f~ação, ~alc~lada ao~ 
bre a teateda doa imóveis conf?'Ontantes com as vias -
pÚblicas conforme Tabela V anexaº 

Nio incidirá a taxa sobre os imóveis aituaàos na zona 
rural e margiais, as estradas pavimentadas ou não • 

. o lançamento da taxa será feita 1 untamento com os :!.m
poatos territorial • 
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A taxa sanitária raep!'99enta o re1sa~oimento das de•P!. 

•a• da coleta domiciliar de lixo, e incide sobre oa -
pridtoa situados no• lograduü&'Oa pÚb.licõao 

o valor da taxa serl obtido •• tunçao da &.r:·-· total -
oona'truida doa predioeo 

Na lrea total deverão aer c01apu~at1as a• edifioaçõee -
ou dependência• inoluida8 na apuração do valor venal 
doe ia&vei•• para efeito do lançamento do i~posto P~! 
d!alo 

Nos setores do Municf pio 1 onde o aerviço de NJe·'lção do 
lixo ••ja feito coa vef-!Nlo de tração ani11al, a co
bran9a da taxa sanitlria aerã feita oom deecontQ de ~ 
50' da Tabela VIo 

Artigo 2809 • O valor da taxa anual aerl apurado conforme Tabela ~~ 
.•anexa a eate Código. 

Artigo 2819 

AJ:ttip;o 2829 

O lançaaen'to da taxa seri tei 'to ju.ntaM•nt'~ .'=-"' o 1,.... 
pc•'to pNdial urbano. 

Stt;~O III 

DA TAXA DE EXP~NS~O DA REDE DE ENERGIA ELt'!'RICA 

l)(,~ CILIAR 

A tt'lx& de expansio da r-de d.; energia elétrica domi.c! 
liar aerâ exigida sempre ~qe a Prefeitura rea1i~a~, -
direta ou indiretamente a ·~~enaio da ~ede • 

. . ·' 
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A taxa ê devida pelo• proprietários dos imóveis situ.! 
do• com testada para •• vias nÚblicaa, dentro do peri 
aetro urbano, e quando na. zona roal em loteamento de
vidaaente aprovados pela Prefeitura que forem benefi• 
ciadoa coa a exeouQão do referido •erviçoº 

A taxa de que trata esta aeçio será cobrada Jma única 
vez, dos proprietários doa imóveis aom testad~ par~ ~ 
via pÚblica beneficiada pela extensão da rede. 

Aal!t.!_uota da taxa r.tertdA neste artigo, fica fixad.-. 
em 50\ 9 por .. tro linear de ~estada dos imóveis, a~l 
culaóo• sobre a parte do cu•to do serviço efetivamen• 
te pago pelo aunicfpio. 

Tl'atando-se de terttenos vagos, a taxa ~erâ lançada ~ 

cobrada coa 50\ de descontoº 

Quando·· a extensão fott conatttuida em via pÚbliall nova 
taxa aõ ••tta devida se, do or~aaento da construção 4a 
via, não tiver aido oonsiderado o custo da rede para 
efeito da aobttança de Conaribuiçio de Melhoriaº 

Aa prestaçõe• da taxa serão pagas em partes iguais, -
em número de três com vencimento de 30Ctri~ta) 60(se! 
senta) e 120(aento e vinte) dias, l'eapectivamente, 
sendo que a prime!:'a vencerá d

1

entro de 3 O dias a con• 

tar da notificação. 

SEÇÃO IV 
DA TA"'(A DE PAVIMENTAÇÃO E CALGA~ENTO 

SUB-SEÇ~O t 
DA INCIDtNC!A E DOS eo~TR!BUTNTES 
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A taxa de l)avia-.ntaçio e o&lQante11to é devida pela ax.! 

cuçio, por Ól'gP""8 da Adainicrtração ~ireta ou indireta. 
do munic!pio, •-•' regiae de aàinistr4çio ou em~r .. it?t.da 
de• serviços de ~avimentaçic e calçamento das vias e 
logradouros piblicos do aunial~ioo 

Para oa •f.ei toa de cobrança da ta~a a que •~ .... ~·~'."'.'· " 
e1te artigo, entende•se como •~rviçoa de pavimentação 
e ealçamento, OOlll>U'tando-•e co aeu re•pectivo cua-1:0 ... 
para efeito de cálculo da takaa 

I - e•tudoa e projetos; 
It ab.Jrtura, nivela11en'to, alinhamento, demarcação 

e outros serviços prej\.mina:rea; 
III - limpeza, ateft'O, e8ca·ação, oompacta9io e aet'Y! 

90• corre lato• 1 
IV - coloca~ão ou •\lbatitu: ~ão de piçarra, Jlllloadame, 

solo cimento, ~de •cil.aque, paralelep!nedo, P.! 

dra aiclopioa, asfalto, ciaeíato l.!c,.-,<:reto .'.>U 

qualq.uer outl'O tipo de n:...~+·· ·· 'a1. ·:•.;,' •! .......... '!"."' .. 

reveatiaento ou calçamento de vias pÜblicae; 
V - colocação da aio fio 1 ~uiaa e aarjetas 1 ~aix~~ . . 

de rolo • deaaie · equipaaento• • ina~al•-i~• f',"'~ 

'Pleaen1;.,.!'tUI; 

V! - pintura, sinaliaaQio, embelazame~to e demai1 

serviço• de acabaaentoo 

são aon'tribuirtes da taxa de eerviço• de pavimentação 
e calçamento os proprietário• ti tu lares do do11inio ~·

utl 1 ou os possuidores a qualquer tltulo de iiaóveis -
fronteiriços aa via• e lol'l'adouroa pÚblico1 objeto da 
execução de obras de paviaentaÇão e calçamento, tais 
corao descritas no artigo anterior. 

Respondem •olidariamente pelo pagamento do imposto o 
t~~ular do dominio pleno, ~ iustc po~suid~r, o titular 

., .. 
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do direito de uufruto, uso ou habitação oa pl'Omiter,

t'•e 04'11t!'?'e~Or'!~ :!.:r.! t!.<!va .1ci poii,.e, 011 cessionários, o 

'1'01nitent.iu1 ae•sionárioa, os poaseiDOs, os cornodatâ -
rios • os oaupante• a qualquer t!tulo do imóvel, ain
da que pertencente• a qualquer pessoa f!aica ou jurr
dica, de direito pÚblioo ou privado, isente da taxa -

ou a ela imuneº 

A taxa é devida pela exeaução de serviços de pavimen• 
taçio e calça••nto1 
a) em toda• as vias e lo~radouroa do Munic!pio que 

ainda nio est,j••• no todo ou em narte pavimentada• 
b) •• vias ou logl'adour'O• cujo calçamento tenha ultr-~ 

passado 15 anos e que a ·1uizo da Prefeitura, por -
motivo de !ntere••• f\Úbl'° :lo, deva eer ?'econstruidae 

SUBSEÇXO II 
DO CALCULO 

O oâlculo da taxa de pavimentação e calçament~ será -
feito através do rateio ent?'e os cont?'ibui~t~a, do 
cueto da execução doe aerviços, observados 011 se~uin

tes critérioss-

Para efeito de apu?'açio dQ custo a Prefeitu?'a tendo en 
vista a conveniência do oervlço, ou da tl'!butação, 
fixará a seu ·cri têri;>, 'trechos e seções ti picas das -
vias ou logl'adouros a sere• pavimentados. 

O custo da área de cruz~mento, exclusiv~menta ~os ca
''ºª de pavimentação aimul tinea de duas l'Uas, b ~rã CO,!!! 

putado na aprovação de despesa de cada uma d•la•; na 
r \"Oporção das l"'especti vu la?'guras no cT'U2usmf:>nto • 

••• ! 
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39 Para fixar & '!'eepon•abilidade de cada um dos pro·.,rie· .. 
târio• ou posaui~n~s dos imóveis marginais as vias -
pavi~entadas t adotar-se-á o diepolto nu al rnttas : 

Artigo 2919 

a) a largura total da. vía pÚblicG • ser 1'&Yimentacic;;. ,_,:& 

calçada sará dividida por 2, determinando-se oara 
cada imóvel a:irginal, waa iraaQ;in~!'ia oorr·~c;~~~•~"t• 

ao produto dr ex-r~ns;;o de sua testada pela aetade 
da largu~a da via pÚblioa; 

b) o valor (!ct taxa a fler oa~a relativamente a cada 
imóvel m . .111ginal será oal~ulado muitinlia1mdo-ee o 
C\UltO un t·~Ãrio do metl"O quadttado de pavi·aentaçio -
ou oalçaa~nto pela Âl"ea imaginária deter11i~ada na 
al!ne~ "a" do parágrafo 39 deste ~~tigo. 

Tratando-a• de te!'t'efto de ••quina, a apuração da taxa 
obedecerá o~ seguintes eritêrioa:-

I - o 001111>rimento das testadas será obtida atê a in
teroe11 io dos alinhamentos, ou etê ~ int~reeasio 
da bisaetrix do in~lo l"esultante do prolongaaen 

, -
to ·doa alinhamentosi 

II - tratancio:-•e de pavi•entação simultânea de ambas 
••.vi~• a qu~ta relativa a te?Teno eerâ oon~ti -
tuida pela soma das quotas correspondente• a da 
testadas, na quota monor haverâ porém, redução -
de 50\ aobre a narcela pl"Oporcional aos primeiroa 
11, 00 1r1etroe. 

Ar-tigo 2929 - Pâra o cálculo neoessârie â verificsção das i'esponsab,! 
lidades dos contribuintes, serão também computadas 
quaisquer â't'eas aarginais que gozarem doe benef roios 
fiacai•, co1"?'endo as respectivas quotas por conta da 
Pr&feiturao 

S Onico Aos leitos ~a• vias que entestem ou cruzem com o tre
cho a ser pavimentado não se apli~arâ a regra deste 
artigo .. 

a ••• I 
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Para efeito de cálculo e lançamento das taxas, os i~€ 
veia constantes de loteamento a~~OV4do ou fie!~~•en~e 
dividido• por muro ou qualquer fecho de oarât•X' dftt'i
nitivo, poderão aer individualmente considerados. 

Em havendo condomínio quer de simp!e11a ·-.:er-reno, quer -
de terreno e edificação, aa taxas poderio ~•i' lança ... 
das em nome de todos os condôminos, que serão pela -
mesma reeponaãveia na razão de suas re1pectivas quotas. 

Tratando-se de terNno pavimentado fronteiriço a e~!
ffcioa de apartamento ou similares, as taxas serão 
calculada••• função do terreno em que •les~aíeentem, 
de acordo com o preceituado nesta Lei e lançada em n.2 
me dos proprietã~ios dos apal"tamentoa ou unidades au
tônomas, n~ prop..,.ção doa valores de cada um, tomar.d~ 

ae p~r base oa dado• forneeldoa nela planta ~enériea 
de valo!'ea 

Para que ae proce~ ao lançamento acima, o intereaaa
do deverá fomecer l Prefeitura, 41 informações e à~

doa que fo~em nec•••Ãrioeo 

A taxa correspondente a testada daa t~ixas de :~ereenos 
que constituirea aaeaso a paseagena destinadas a cone 
truçio da caaaa populares, ou grupo dd casas, será d! 

vidida igualmente ea tantos lançamentos quantos forem 
as unidade• autônomas (prédios ou terrenos)-

Verificando-se a alienação de imóveis sujeitos a tax~ 
de pavimentação, ou a lle aerviço• prep~!".at5r.f.o• de "P.! 
vimentaçio, a responsabilidades por estas se transf! 
rirá para o adquirente salvo se este for a União, o ·• 
·Estado ou qualquer Hunierpio, caso em que se vencerão 
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antecipadamente as pr~atações não pav,as, I'eSponden~~ 
por estas a alienanteº 

No caso de substituição de pavimentação ! Dedr.:. p:h· 

pavimentação asfâltica, esta Última será oohrada com 
sot de deacontoo 

Obriga-se a Prefeitura, quando utilizar-se das pedt•as 

retiradas de ruaa onde a pavimentação fou •ubs·titu\(''l 

para aasentâla1 em outras não ~avimen~3~~s. a ~ob~a~ 
dos munc!pis, unicamente o custo de mio de ob'f'a do 

.. sentamento e transporte. 

No oa•o de reconlt?'Uçio total ou parcial, ou a~nda de 

recapeamento aafâltico, o p!'eço da obra será e<>brado., 
na forma das alfneas abaixo: 

a) para a reconstrução ou recapeamento de pav{~ent& -
ção existente atl 7 anoi, ••• quaisquer ôuus pa:C'a 
o aunfoipe; 

b) para a reconst?-Uçio ~u. 't;'t!Cl\J'fllt.Mn't"n <'• '!'-tvhtflllnt a -

9ão existente com maia de 7 anos 1 .até 11, com óes• 
' 

conto de 60\; 

a) para a reconstrução ou recapeaaento de pavi~~r.~Q -
ção exiatente ao:m mais da 11 anos afé 15 an.,s 't!om 

o deeconto de 'º' sobre o preço do custo ~••l; 
d) para a reaontlt!'V':;.., ou recapea•nto de pavir1enta -

çi.o com mais de 15 anos• cobrar-se-á o c•ut'' real, 

•ea ~e1conto. 

1 Oniao \O 10Unfcipe não responderá pelo cueto da recons1:"'ução 
1 

uu Nuéàµe4Jllento quando o serviço oonaia~h" am "'~~=\Z~ -

aento da l>8Vi•«ntaçio, apôs a aceitaçiô ~eRta pelos - ' 
Órgãos técnico• da Prefeitu!'A, fora das oon~içõfta con! 
tai.tea do resl>eci tovo· 'contrato. 
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SUBSEÇ~O III 
no PAGAMENTO 

A taxa de p•vi.8ntação eerã cobrada do aun!cipe em 2~ 
pre•~•çÕes aensai• iguais e aon•ecutivaao 

Artip,o 3009 • A taxa de~avimentação poderá ser recolhida de uma só 
V$Z até 30 dia• acntàdos ~o ~ceb{mento dos avisos '!'!, 

ciboa, pelo oontribuinte, com redução de 2oi sobre o 

valor to~•l do lança.ento. 

1 ~co 

Ar'ti~o IOlt 

A taxa de paviaentação poderá aer l'floolhide em 12 pre! 
taqÕ•• ••n•aia iguai1 e conaecutivaa, oom recluç~~ de 
10\. 

SUBSEÇÃO IV 
DA PAVIMENTAÇ~O.POR CONTRATOS DIRETOS 

Poderá a Prefeitura ne!'lftitir a execução dos aerviqos 
de pavimentação e obras com ela relacionadas, mediar.• 
te cont~ato entre os pt"Oprietârios de imóveis e fir -
ma.e construtora• de idoneida~e oomprovada, desde que 

aejaa observadas as no'rlftlla técnicas impostas pela Pre 
fei'tui-a • 

• !\rtigo 3029 • O Municfpio no~ seu rep?'eaentante legal, depois de ex! 
aidado o plano • preços t oonsttttada a sua u.igibil.i..1;! 
de,eati~:aitoe o~ no~menorea na sua execução e p~ax~q 

entre oa quais deverão iniciar-as ~ co~p!~~~~-•e as -
obr·~z:. J7.::1iirâ dai"' aua a1;)rovaçio, media.tilta int&r"'"'eniên 
eia no contrato. 

. 
. I 
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A PNfeitUI'a ae ?'99e!'va o di!'eito ~e fisc~ll ""- :'"r- do!" 
trabalhos. oue deverão exeouta!'-ee dent!'O das condi • 
çõea têonioae por ela estabeleoidaa. 

A firma executante se!'â obrigada a fazer caução no va -lor de 10\ do orçamento daa obras, em moeda ou t!tu -
los de emisaio do Munic!pio de Ba"'ru, impo!'târ..r" 11 ••• · 

sa, que será levantada após 6 meses da conclusão da -
obra, caio a firaa oõnatrutora abandone as obr~a, P•! 
de~áo direito de reatituição da caução. 

Obriga·••• também a fi!'llla executante a oon1e!'Va!' aa -
suas expensas, durante o per!ode de 8 •e .... e trecho 
pavimentado. 

Além do que se indic~ no corpo do artigo, ·µoderã o 

Prefeito exigir outras condiçõee que visem a garantia 
doa intel'e•••• do aunicfpio, para a feitura dai obraso 

SEÇ~O V 
DA TAXA DE EXTtNSÃO DE FORMIGUEIROS 

A taxa de extin1ão de formigueil'O recai eobre todos -
oa terreno•, 1ituadoa dentl"O do pet•!aetl"O ur!M:no ~ :R::.. ·-na !'Ural do muniofpio, que forea :beta.;tioiados ~vm o • 
combate a saúva e outras espécie• de formigas. 

Verificada a existência de formi~ueiro•, será feita a 
intimação ao proprietlrio do terreno onde os mesmos -
estiveram localizado•, marcando-lhe o 'Prazo de 15 di.s 
para o seu extermínio. 

···' 

' 
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Se, dent!'O do prazo fixado, não for estineo o formi -
gueiro, a Prefeitura incwabir-ae-â de fazê-lo cobrar.
do do pro~rietârio a taxa correspondente. 

Verificada a existência de tormi~ueiro e constatad~ ~ 
neoeesid4de de collhate u~ent~ aos mesmos, a 1uizo da 
Prefeitura, os serviços ~oderâ asr executados indepen 
dentemente de !ntim«qão, 

A taxa de ~xt!nsão de foraiguei~"<>• aeri cobrado a r~ 

~ão de o.10Chwn décimo) da UVF, vi~ente na zona urba
na e 0 1 1S(quinze centésiao•) da UVF vigente na zona -
rural, t>Or formigueiroº 

SEÇJ.O VI 
DA 'rAXA DE CAPINAÇJ.O E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS Ofl 

A taxa de capinaçio e lia~eza de te:rttenoa baldios ou 
vagoa 1 aerâ devida,~or todos oa proprietário~ de i~~
veia não edifiaadoa, situados dentro do perfmetro ur
bano do Munic!pio, que ?'e~lal"!llente ira-Cimadoa deixt1nl 
de ownprir a intimação. 

Todqs os terrenos situado• dentro do perrmetro urbanc 
do Munio!pio• deverão ser conservados permanentement@ 
limpo• e 

Verificada a existência de terreno, que a ju~.7~ da 
Prefeitura necessite de roçada, oapinação e limpeza· 
sét~• ~roprietãrios serão intimaso a executarem s9aes 

se~vlços no pra~o de l~ dias OQntadcs de d~t~ d~ no~ 
ficaçio. 

oe•/ 
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Artigo 3109 • Decorrido o prazo fixado pela notificação, ••• que o 
aun!cipe tenha ate•dido, a Prefeitura execu~&r-â o; 
••rYiçoa de oapinação e limpesa, cabe~do aoe pt'Oprie
tãrioa beneficiados pagar a taxa de O,OOl(um udl61imo) 
da Unidade de Valor Fisoal(UVF) vigente, por ae~ro 
quadrado o 

SEÇÃO VII 
DA TAXA DE ILUMINAÇÃO 

P0BL!CA 

Artigo 3119 • A taxa de iluaina~ão pÚblioa, será devida por· todo• • 
os pt'Oprietârios ou possuidores de iaôveia a qu~lquer 
t!tulo, e eobl:"'! cada a• deles, localizados d&ntro dn 
perfaetro urbano em via• e logradou!'Os públicos, •••r
vido• por iluainaqão pÚblioa. 

1 19 -

1 

9 

-

A al!quota da taxa de iluminação eerâ de O ,oa:·:1.:~;i .,. 
ailêaimo) da UVF(tmIDADE DE VALOR FISCAL) vigente na 
data qm que •• efetuar o lançamento• por aetro linear 
de testada do imóvel, com frente para a v~ logra
douro pÔlicoo 

O lançamento e a arrecadação da taxa será '-•it8 junta 
••nte com oe iJl'postoe t@rritorial e predial, ou na 
forma a ser regulamentadaº· 

Fica o Poder ExecutiYO autorisado a executar os ser"! 
901 de inetalaçio elétrica doai.ciliar, ooa eapreg= d• 
materiais e mão de obra, noe prédios de ãr1a oonstru! 
da atê eo,oo •2 quando ••ta de destinar • reaidencia 
de seu proprietário, e desde que eete, co~ptiOVadallen• 
te, nio perceba salârioa e outt'os 1'$?\diaent:oa de valor 
superior a 2(doia) UVF. 

• • • 1 

,· 
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A9 deapeaaa de instalação correrão por conta do p!'O • 

prietário do iaôvel, cabendo a Prefeitura, reaguarda• 
doe 01 intere•••• do Poder PÚblico, financiar tai1 
deapeeaa, no pNZO atê de li ••es 1 1em juroa e ou º! 
troe enca!'goa. 

Mediante requeriaento do tnterea1ado a Prefeitu~a al! 

borarã or9a11ento, eubaetendo-lhe a aprovação•: •• au
toriza4jim, toaar-1.-ão ae providências necea1ãria1 a 
execução do ael'Viço. 

Intereaaado e Prefeitura, ajustarão todoe os serv!çou 
praso de exeauoão • fora& de pagaaento. 

• Ea nenhuaa hipôte1e o valor da taxa de ilumina9io po~ 
de~â exceder a 50' do valor do tributo imobilit~to, -
que recai aobre o aeaao imóvel. 

CAPfTULO IV 
DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS 

MUNICIPAIS 
Seção I 

Da Incidência e doa Contribuintes 

'I Artigo 8129 A taxa de conae!'Vaçio de e1tradaa de rodagens munioi• 
paia é 4evida pela execução, por Órgãos da Administr! 
çio diNta ou indireta do Muniof~io, em regime de 
Administração ou eapreitada 1 do1.aerviços de conserv! 
9ão de eatradaa e aaainhoa piihlicos do Munio!pio. 

1 Onico • Para 01 efeitos da taxa a que se refere este artigo , 
consideram-se servic;o1 de oonaePVação de estradas mh
nioi 'f)ab 1-

o I 
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- demarcação, niv•lamento, alinhamento e outro 
•et'YiÇos preliminares na retifioaçãc ou abert\!·
ra de novos treohos, visando JHlhoy:ar aa c.:.:>ndi

ções de tr&tego ou a diminuiçio do por~u~so; 
II - liJDl>•••• ~terro, compactação e ~•l'Viçoe corrft J 

lato11 
III • oon1tru9io, in1talação, ampliação, melh~raaanto~ 

ou man~tenqão de pontett 1 ~,,'leis, 11ata•bu~'!, .,. 
quaiaqu•~ outl'as obras de arte ou eiuteaaa a~ -
t~veasia de Pio•• lagos, a~a~adiçca e simil* -
?'.,.' 

IV • al:.er-tu~. •uwcentaçlo, tixaçio ou rtmo~io ~~ 
cortes, ba?'!'flir"" • bau'ancoa ~ •"~t>" ... :'\~ ~ rdmi l~ 
N81 

V constru9ão, instalação, aanliação, ••lhorament? 
ou aanutenqãc de aco1taHntos, canaletas, eiã1a• 

lização • outro• serviços deatina•ot a recuper.! 
çio e •anu~enção das estradas e oa•inho1 munia! 
paieo 

Artigo 3139 • São contribuinte• da taxa d• oonaervaçio d~ est?'ada1 
de roda~ê'n• •unicipaie os proprietários, t:'.tulares d{' 
d~ainto uti1 1 ou possuidores a ~-~lquer tf~ulo doa 
imóvel• fron~eiriços as estradas e ca•inhol aunici 
pai,. .. ou que delas ae utillz••• em virtude de aet·~i -
dio ou pasaagea fô!'Qada• a~lioando-ae, ooao couber,~• 
Ngraa de aoU.dariedade previstas neste CÔd1goo-+ 

}~/ \ 
Artigo u-.9 

Seção II 

DO C~LCULO DA TAXA 

A_taxa de conservação de estrada• de rodagens e oaainho1 
aunioipaia aerã Cdlculada da aüardo com oa seguintes• 
oritérioaa-

- I - a repartição fiacal, p5~ fins de aâloulo da ta 
. -

xa tomará o coefiaente tixo correspondente a 
O,lO(hwa déaao) da Uli? a titulo de fator r~sidual 
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para ••••gWRar o valor a!nimo da taxa a ser ao
brada 1 

II - levQi ... conaiderac;ão a distâneia exiatente .~;:~ 

tre a. a.ede do Muniotpio • a 'Dt'q)ried&de, em quf . . . . -
lo•'troll.t 

III - levarl ea oonaideraçâo a gran••ZA da proprieda
~ em hacrterea; 

IV • . tomará'. os ~a'forea Mnaionador nos itens I 1 II e 
III• pa~a. e1tabelecer a seguinte fÔl'ilulaa 

V 'toaa!'I coao diviaor, um fato." de eorNvio , 
igual a 250000 

V• UoVoFo (of + ~ x 1), cnde 
; 

~- y 

v • valor da taxa a paga!'' 
ef•.~olfio~ente fixo (igurl a 0.10) 
d • diatânaia entre a ••ti do Municf pio e a Pl',2 

priedade 
g • grandeza da propriedid• 
y • fator de correção 1 ·5.00:> 

SEÇÃO III 
00 PAGAMENTO 

. ~ 

!159' • A taxa de oonae1'Va9ão de: ~das de l"edagena •ut\!c.1 .• 

:pais. ••rã J>&ga anualaent~ na forma • J)razoa ~abe• 
lec!dor am ~GgUlaaento. y 

CAPt!'UJ.O V 
DA TAXA DE KATkfCULA E ANIMAIS 

E VACINAÇÃO DE eXB 
!leção I 

Da tncidênoia 

!& 
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AX'tigo 3169 A taxa de licença para matr!cula de animais e vacina 
çio de cães tem como fato gerador a pre•tação pela -
Prefeitura, doe aervi~oe de ~giatro e vacinação de -
cães e reeaem aobN os ~•J>ecti vos pre~?'ietari:.:~. 

Al'tigo !179 • 

Atttigo 3189 

Artigo 3119 -

AX'tigo 3209 • 

A taxa d• aatr(c•la aeri exigida anualaante •• base • - . . . de 0 1 10 (hum dé.oimo) da UoVoFo (Unida.!& d•·::'.'alor Fi! 
cal) vigente, por ani .. 1 1 inoluido o custo da •acina
çãoo 

Seção tl 
Do Pa~uaento 

A taxa i &rrecadadas 
I • na apresentação ão ani•al ã x..apaN .1.t,:-:&o compettJn 

. -
te durante o primeiro trimestre de oada exeror-
aio 1 

II - na retirada do aniaal do depósito da Pr~:-... ~":°~"'''ª• 
no caso de à.preeneio ••• preju!zo da t4xa pl"·'t!Vi!. 
ta na Tabela VIII, que integ!'a eate códigoº 

A •'tJ'fcula nãc ~ •XJ>ed!da ~u renovada sem a provaa 
I - da vacinação oabfv~l~ 
II - ,do pagaaento dc:l taxai 
III - do pagamento da multa quando to-r o cct.so. 

A Prefeitura, a aeu critério poderâ aceitar at~c~ad~; 
de vacinação paaaadoa por vetertnl~io1; le~almente h! 
bilitadoa, ~duaindo-•• então p~ra o.n' ~4 u.v.r. a 
base prevista no a!"ti~o ll7. 

CAPfTULO IV 
DA TAXA DE SBQURAN~A p('-•,tcA 

Seção I 
DA Incidência 

------·------

···' 
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A taxa de aegUl'ança pública fundada no Poder de Pol! 

eia do Muniafpio, tem como fato ~erador a criação de 
oindiÇÕe• especiais, pa!'A a aanutenção· de Aerviços ~ 

aonoel'ftent•• ã prevenção, combate e extinção de inoa!l 
dios, visando ~nclusive, a higiene, a saúde e a se~u
rança 'J)Úblicao 

A taxa ~. ~~~an~a pública incide eobre oa iaóvei~ -
edifioad~, ou em oonst?'\lção, ou ainda construções p~ 
r•lizada' ou em l'U!naa, embora sujeitas ao imposto • 
teiwE'itorial urbano na !orma do artigo 198º 

O =u1eito paasivo da taxa e o proprietâric, ou p(Jssu,i 
dor a 4u•lquer tgtulo de imóvelº 

Seção II 
Do Lançamento 

A repartiçio fiscal; -oara oa fina de lançamentos da •· 
taxa de eo~rança pÚblica,. adotará 01,eeguintes crit.f 
rioss 

I tomará em oonsideração, a• unidades autonomas -
conatru!das classificando-a• em tipos padrões; 

II - ado~arã uma Sub•Claesificação, fixada em regul~ 
iaentoo 

O lançamento da taxa será procedido aon1untamente com 
01.tributoe imobiliáriosº 

O lanr _aento aerâ feito em conformidade com a. '!'abela 
II, que integra este CÕ~igoº 

TfTULO IV 
DA CONTRIBU!ÇÃO DE MELHORIA 

ººº' 



REfoLei 19~9/75o 

Artigo !239 

4 

· .. 

Artigo 32a.9 

CAPfTULO 0NICO 
Seção I 

Da Ineidência 

.~ 
369 

-111-

Será devida a contribuição de mel11oria no caAo de V,! 
lo:rização de iaóveis de p:rop:riedade p:rivada• em vir·t\ÃJ~ 
de qualquer das seguintes ob:raa pÚblica1, executadas 
peloa o:rgãoa da Adainia~açio di:reta ou indi:reta do ~ 
ve!'no Muniaipala 
I - abertura, .illll'guento, paviment.a9io, ilwulnaç•o, 

arborização, esgotos pluviais • outro• melhora
r.i.:mt~.-; ~.l ~~.:i~ ..... c ~ ·:~.-.:; ,::.~,_!.:.:-::; 

II - oonstrução e_ ampliação de parques, campos de de! 
portos, pontes, túne!a,e viadutosi 

III • oonat?'Ução ou aapli;açlo de aistem411v.~ttân*1 to 
rápido, inoludve t~. a• o~·.• edificacões 
neceaaãriaa ao tuncionaaentcf°do eiat~aa; 

Iv - serviços e obrai d~ abaeteaiaento de á~u~ pe~!~ 
vel, esgotos aanit~rioa, in1'i:at'1çÕes1 de redes -
elétricas, t~le.fonic&= de tl'&naporte• e comuni~: 
çõea em geral ·ou de supetlen-cc,, de gás ._, funicula

ttea e instalações de comodidade pÚbl!oa; 
V • pr~~~ç;o aontra secai inundaçõe1, el'Osio, ressa• 

caa • obttas de aanea .. nto e drenagem ~· g•:ral, 
diques , caia, deaob1t:ruçio de bar-Na :1 po:rtoa .a 

canais, retificação e regulari~ação df cn?'Soa -
d 1âgua e irriga~ão; 

VI • oonatNção, pavimentação e melhoramento de eatr! 
da11 de :roda~em; 

VI! - constitução de aer&dromos e aeroportos e seus 
acessos; 

VIII• ate:rros e realisaçiea de embelezamento •~ ge:ral, 
inclusive deaapl'Opriação •• deaenvolvimento de -
plano de aspecto pai~agfstiao1 . 

AI obras cu aelhoraaentoa que justifiquem a oob:rança 
da contribuição dé ••lhoria enquadrar-ae•io em dois 
p~gN111aa1 

···' 
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Artig;o 3259 • 

1 1~ -

' -
1 lt -

1 

I ordinário. quando l'efel'énte a obras -pl'efe!'enaiaj 
e de inaiia'tiva da p!'Ópria Adllini•tração; 

II • extraol'dinãrio, quando ~fal'ente a obra de -.ft~t 

intere••• geral, solicita,"~ pelo menos, po>r 2/3 
Cdoi1 te!'Ços) doa contribuinte• 'nter•••tdos. 

Seção II 
Dos Con'tl'ibuintes 

A oon~ribuição eerã ÓObNda dos proprie·cãrio• de imó
vel• d• do.!nio privado, aituad09 nas â!'ea• direta • 
indil'etaaente beneficiada• pela obra. 

Re1ponde·•• pelo JNtsaaen~o da oontribuiçio de melho
ria o pl'Oprietlrio do illÔvel ao teay>o do seu lançam•.! 
to • ••'ta re•pon•ãbilldade •• tran•tere ao• adquiren
te• • •~•••orei, a qualquer t!tulo, do imóvel. 

Nv \Ul.90 d• enfiteU8e ou aforaaento, reepo~~~ pela ao.!l 
tribução de .. lhoria • enfiteuta ou foreil"Oo 

Oa bes-a indivisos serio coneide!'ados •0110 -pertencentes 
a ma •Ô p:ropri•tai=io. 

Seção III 
Do Câloulo 

O cálculo ~a contribui9ão de aelhori.'1 tem como lillite1• 

I - a despesa l'ealia=da; 
II • individual • oa aorlaoiao de valor que da obras 

reaultar para cada imóvel ben~ficiadoo 

Na veriticaçio do custo da obra serio coaputada1 &a d•! 
pesa• de estudo•, projetos, fisoalizaç.io, desaproprf&• 
ção, ad•iniatre~ão, execução e financiamento, inclusi• 
ve premio• de reeaboiso ~ outros· de praxe em financia• 
mentoa ou empréatiaoa. 

ote/ 
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Artigo 3279 
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371 

Serio incluidos nos orçamentos de custo das obras to
dos os investimentos necessários nara que os benef! -
e.Los dela sejam integralmente llloanÇados pelos imÓ\'llia 
nas respectivas sona• de influênciasº 

o câloula da contribuição de melhoria aern p .. 'Ocedido 
da ae~uinte formas 
r - a_Administraçio decidirá sobre a obra ou siste

ma de obraa a serem reasaroidas medilln·:e a co
brança da contribuição de mg:',.hol'ia. la•1çado a tJ 

aua localização em planta própria; 
II - a Administração elaborará ou encomendará o •e~g 

rial deacl"itivo da obra e o seu orçmr:ento deta
lhado de cuato, observado o diapoeto nos pará -

' 'r) 

grafos 19 e 29 .do artigo 326; 
III - o &rgio fazendário delimitará na planta a que -

•• refere o inci10 I, uma área suficientemente 
a11pla em redor da obra ob1ete da cob~ança, d~ ~ 

modo a garantir o relacionamneto de tod~• os 
i.Õveis que, direta ou ind~retaaente, sejam be• 
neficisd~s pela obra, sem preocupaçãc. de exclu
aio nessa baae, de imóveis que, aesmo prôximcs 
a obr&, não venham a aer por ela beneficiados. 

IV • o Órgão f azendâ~io relacionará em lia .. a próp~ia 
todos os imóveis que se encontrarem d~ntr~ ~a 
área delimitada na fot'llla do inciso anterior, 
atribuindo-lhe• wa número de ordem. 

V • o &rgio f azendâl'lio fixarã atrav5s de av.>tliaçi" 
subjetiva, o ·valor pre-.umilio de cad·t um dos im1 
veis conetantea da relaeio a que se retere o i!l 
ciso IV, indep~ndenteaente doe valore~ .que con! 
tarem do Cadaetl'Õ IJ1tObiliârio Fiscal, 

VI • o Órgão fasendârio estimará atravêa ae ;,,~...,,.,...;. 

avaliaçõee aubjetivae,o valor presuaido de o&J~ 

iraôvel após a execução da obra, l•v~n~o ~m con• 
ta a hipótese de que a obra já eetiv~sse conolu! 
da e em condições de influenciar no pro~es~w de 
formação do valor do !ntÕvel. 

• o • • 1 

-:-~ .. -
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VII • o Ól'gão f azendâl'io lançal'á9 na Nlação a que -
ee refere o incieo IV, em duae colunas sepa!'&

daa e na linha co!'l'eepon••nte ã identificação 
de cada imóvel, oa valol'ee fiaados na fonaa do 
incieo V e .. tiaado~- na fora do inciso VI1 

VtII - o Ôl'gão f azendârio lançará na l'elaçio a que •• 
faz refel'ência o inciso IV 1 •• outl'a coluna e 
na linha col'Nepondente ã identificação .de ca- , 
t'a i.Svel 1 a valol'izaçio pNaimida em deco!'l'ê!l 
eia da exeoução da obra pública, aaaia entend! 
da • aiterença, ~ara cada iDIÔvel, entl'e o va\or 
estimado na fo!'lla do'inciao VI e o fixado na• 
fol'llA do inciao V1 

IX ••o Ó1'1io fazendário aomal'â as quantias co1'1'88 -
pondentea a todas ••~valol'izações pl'eswaidaa 1 

obtidas na forma do inciso ante:..·lor; 
X a Administração decidirá que propo!'Ção do va

lo!' da obra será l'ecupel'ada através da cobl'an

XI 
ça da con'tl'ibuição de melhoria1 
o Órgão fazendlrio calculará o valo!' da contri 

. -
buição de melhoria devida por parte de cada U1l 

doa imóveis constantes da relação a que se 1""

fere o incieo IV 1 atl'avês de uma sistema de -
pl"Opol'ção aimplea_(l'egre de trêa) 1 no qual o• 
somatório d48 valorizações (inciso IX) está ~ 
ra cada valoriaação (inciso VIII) asaim como~ 
pal'cela do custo a ••1' l'ecupel'ada CincisoX) e.! 
ta para cada aon'tl'ibuição1 

XII - corl'e•pondendo a uma simplificação matemátioa 
do processo estabelecido no inciso anterior. ·o 

valor de cada contribuição de melhol'ia pode~ã 
ser d~~orminad~ ~ultiplicando-8e o valo!' de ".! 
da valorização (inciso VIII) pol' um fndice ou. 
coeficiente oor'!'eapo~dente ao resultado da di
visão da parcela do custo a ser recuperado(in• 
ciao X) pelo aomatÔl'io das valorizações (inai-
so IX)o 

,. • • 1 
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19 A p~ro~ntagem do oueto da obra a ser oobrad(1 ~omo co~ 
· :~t-!1hâf~lo de •llléí'ta1 ·~'ué:•• .:Nl~ o tnebo x d•! 

tê. ''M~igo,. t'erl ··fiiiada ~ ie• vista a natu!'bsa da -

' Ô~Pà., os ·bénetfot•·•:~ OW nuãrioa, aa a":iv:·:.dades -
eoõnôaieae' pNdOld.nan·rei , .•. o· ·n!vel de deae~' o.!.\':f.mento 

d··~gilo~ 

29 • .P&N a fiel observância do lia!:t• individual t'a aon -
. ''t'~tbátçlõ r~ dj·:·1,!liortá~-;r--' defini dó no:· !tthilo rI do 

.• ·: '" ·':'W ,,_'i'. etfgO ·121 ·; a'· pCNit~' dd' ~ da Obl'a & 8Cft~ l'eOUpel'& 

. V.'.,•··-;;•. ''<fa'.···~fftti~-. CObr~~i'da '~tl'fbUfÇâO de !18lh01'i& : 

·-,,_ ' .. ' 

nlõ ~ÔdiÍ'r·· 9êr 1nípiil'tot.~r1' •Wii das valori aa~Õ"• , obt! 
da na forma do tnaiêo'tX-'aed. artigoº 

" .. · ,. -SEÇÃO ... tv· . - • f_, • • 

. 'i>A-: êftttMt~A--

.·.,. 

Az-tigo 32 89 • P~aN. ~ .. ~bNnça da oon'tribu~ção de aelhorfa, a Admi• 

s Oniao •· 

nietração . d•v•râ pub ~ic~ ~di tal contendo, en1:r- -:-·~,.. 
troe 1 os eeguin·tes elementos Í 

I deliaitaQão da área obtida na forma do inciso 
IH do anigo 327 • a relac;ão dos ~i11Ôveb nela 
oempl'Hftdido•1 

II" • · ~i:al· .d .. •itivo do proietoi 
III - on;aaento 'total ,,,u parcial do ouato da• obras 1 
IV - det8%!'11ina9io da parcela do custo da!. obras ~ -

••~ re•••roi1',e pela oontribii9ão de aelhôria , 
CIOll o corre•'POl\d•nt• valor a eer .pago por par
te de cada ua doe ilRÔvei•• calculado na tol'la<! 
do &Migo 321. 

O di8'pall't0 nelt't• ,·a.tigo ·apliC!&•ae taJlbe• aoa caeoa de 
oobranc;a: de ccmtrib\liqio de •lhoria por obras pÚbli"" 
e .... 9'hleu~ão aôn•tantes de pl'Ojeto ainda ~ão con -
cluidoe. 

CI' oi 
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Azrt~go 32•9 ·.· - . .O.. PNJ>J;-.f.•t~oa: º' i~v~i• relacionados na forma do 
-inoia~ tV ~•::•n:lq ~i1., ~·~•rio o prazo de 30(trint-a>

. , «!• a .. ..._._9111• "~ ~~·~· ,da p\lblicação do edi 'tal a que 
, •• Pe,...._,0 . 4~J-~ 328, pai-• ... • ia-pugnaçio de qualquer 

doa elemento· nele c~p~t•tat ... 0.bendo ao ÍlllJ>Ugnante 
' .. 

o onua ·da p·ova. 

;,_:E~ .. ;~v:·~.~1f' .. -11 .. ,-~·""_.:.,~, ~~· ~:"f,...,,~;~.,~-~·~["S .. ·r~ _,~\ ... ~ _ ;·~ 
f ,.·: .~·~ :;: :.~i~r~ ,~~~qc~irir~~~'··4~i'lgtda· a 3utol'idade a~ini! 

~· · • .. .~. r· .· .. · --t~v,>a1;,.1f-,_.,d, ~·iç~9 :.f~daaentada, que ae:rvirá 
..... ~ !:-.iQi~j.Q .~p P~tt••ct_,.,da!nistl'a'tivo ~iacal, e 
: • .:erã. •t•~to e~:pp~~'.Yº na. cobrança da contX'ibui -

. ·· ~-··'· ·9~~-deyae~]ie~~ao ... _ ... 

Artigo 3309 Executada a,_C!)br,a~d•-••lhot'•ento na sua to-talidade ou 
,- . ! :: 

•• parte ª-"'-~~•· .. P•l'a beneficiar de-terminados imó
veis, de eodo a justificar o inicio da cobrança da -

· ... ~n~~i~uic;io. de melhoria, prooeder-ae-â ao lançamento 
·:·· •',o:··~ -,',.P: .!.•- "'_"•l·''t .:·O'. ;a .-:·.-·~yi--(:~· ... , , .. ·~ .'' .... ..,. '• > 

, !'é'f'ereiit'~: a •·-·•· !ií\ov19ts·, ·d~oiã de publicado o res
. · J,e'ctii,io · d~nst~àt'fvo' dê. 0'1e1:os. 

Al'tlgo ,.,,l1~: •/,.,.,"O 'If~i(f 'ena~gde ~dO· lanc;aaento deverá notificar o 

p?'Opr!etâ!t!l'l-,.'. :ctt.....ta..nte ou por edital do a 

1 

!' ~ : ·vatO'ft· da· 0cOn1zl'ibtti~ão de melhoria lançada; 
· YI praso p&'Nl o 11eu pagaaento, suas pres'tações e 

v•naiwoto• J · 

·. T?I •· · J>••.O:·J»n,'-&" a nq,ugnac;ão; 
· · · · :·\: 7V :·.-;. ·'<lOO~"do·,,.-gammitoo 

thico •• Dentro do praao·que lhe for oonceãido na notificação 

de lanc;aaen'to, não inferior a 30(trinta·) dias, o aon

'tribuin~• \'>Ollm"•Presewta'.2' áo Órgão lançador, recla
•ac;ão 9aell'i'to ._,.. contrat 
I · ... . o ailculó do · lndiee a'tribui do, na !ol"Jlla do in• 

oiso XII do artigo 327-; 
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II o er?'O na localiza~ão ou quaisquer outras. ca-
Daoterratica• do imôveli 

III - o valor da contribuição, dete'r,Jlinado na forma 
do do inciso XI ~o artigo 92?º 

IV o número de prestaçõeao 

Artigo 3329 • Os requeriaentoa d@ i.-pugna9ão de ~·~i~a~~•o, ~omo 
taabêm quaisquer recu!'9os a~inistrativoes não auspe! 
demo inicio ou o prosseguimento das obrat, nem terão 
efeito de abstar a Adminiatl'&ção ha prática e~; ~~e~ 
necessários ao lançaaento e a cobrança da cc,ntrf bui -
ção de aelhoriao 

Artigo 3 339 

Artigo 331f9 

Artigo 3359 

SEÇÃO V 
DO PAG~MENTO 

A oontribuição de melhoria aerã paga de uma só vez ou 
parceladamente, • .,1icando-ae 1 como couberem, as regra.rt 
doe artigos 299 e 300º 

lfo caso de pagamento parcelado, aa pa?'Celas serão oa,! 
ouladaa de aodo que o total anual não ex~ -~da a 3\ .. I 

do maior valor tiacal do i11Ôve1, constante do Cadas -
tl'O Imobiliário Fiscal e atualizado ã época da cobra! 
ça. 

A9 prestações da oontribuiçio de melhoria 1arão cor~i 
gidaa aonetariaaente de acrodo coa o~ coeficientes 
aplicáveis na co!'!'f!ção doa débitos fiscais, ~• fo!'E~ 
prevista neste código. 

Artigo 3369 • o atraeo no pagamento dai prestações sujeita o oontri 
buinte a multa de aora de 1' ao mês ou fraçã"• 

... 
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.l\1'tifZ'O 3179 - 1! l!cito ao contribuinte liquidar a oontribui9io de -
melhoria com t!tulos da divida pÚbliaa emitidos eepe
cialaent• paPa o finanoiaaento da obra pela qual foi 
lan9ado. 

1 dnico - Na hipótese dee~e artigo, o ,agaaento será feito pelo 
valor noainal do t!tulo; •• o pre90 de Ml'Oado fo~ i! 
f eriOl"o 

SEÇÃO VI 
DA NÃO IHCID!NCtA 

Art:go 3389 • . 1. contribuição de aelhoria não lncida , sobre imóveis 
de propeiedade do poder pÚblico 1 exceto oa proaetido1 
a venda e oe submetidos a regime de enfiteuse ou afo
rai:aentoo 

SEÇÃO VII 
DOS CONv!NIOS PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS FEDERAIS 
E ESTADUAIS 

Artiao ~399 • Fica o Prefeito expreaaaaente autorizado a, em noae -
do Municfpio, firmar convênio• com a Uniã~ e o Estado 
patta efetuar o lançamento e arrecadação da contribui• 
çic de melhoria devida por obra p'1blioa federal ou es 
tadual, cabendo ao Municfpio percentagem na receita ; 
&!'!'ecadada 

Artigo 31f09 

', -

TfTULO V 
DOS PREÇOS PdBLICOS 

DOS PREÇOS P0BLICOS E FORNECIMENTO DE UTILIDADES 
Se9ão I 

Da Incidência 

Oa aerviçoa íauniêipais não remunerados por taxaa, ina -tituidaa na legiala~ão,tributlria do aunic!cpio, oª.! 
eerão pelo eiateaa de p~eçoa~ 

( 
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Artigo 31f 19 

Al'tigi> . 34 29 

19 

29 

Artigo 3-.-.9 

-119-

A fixação doa preços para os serviços que sejam mono
polio do Munic!pio ter; por base o custo unitário. 

Quando não for poHivel a obtenção do custo wdtâl'io, 
a fixação far-se•â levando••• em consideração o cust~ 
totai do serviço verificado no. ~~~i•u cA~rcr~10 e~uer 
rado, a flut\iação nos preçoa de aquiai~io doa fl!ltorfts 
de produção do serviço ·e o· ...-o lume de aettViQ<' pI'ntado 
no exerc!cio encet'?'ado e a p!"tsta no exerc!,iio cone-·
deradoo 

O volume de aerviço 9 para efeito do dispo•to n~~te ª! 
tigo, será medido, conforme o caao pelo nÚDler<\ de uti 
lidadas proâuzidaa ou fornecidas, pelo n1mero de lig! 
çÕea feitas ou pela média ~. usuários antendidoBo 

O custo total, para efeito do disposto neste artigo, 
compreender& oa custos de produção, manutenção e 
administração, ba• as•f• as reservas para reoup~ração 
do equipamento e expansão tio ~erviçoo 

Quando o Hunicrpio não detiver o monopÕlio do ae?'Viço 
a fixação do preço será feita com base.nos preços de 
mercados o 

O Executivo publioa?'â anualaente uma Nlac;ão dos pre
ços fixados para oa serviços. 

SEÇÃO II 
DO SISTEMA DE PREÇOS PttBLICOS 

O sistema de preços do Munic!pio compreende ow segui~ 
tes serviços, além de outros que vierem a sei' p~estados 
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/.l"tigo Slt89 

Ã!"tigo 31179 

Artigo !489 

A~tigo 3509 

I 

II 

III -
IV 
V 

de âgua 
de esgotos 
de matadouros 
de aercadoa e entrepostos 
de .celd.têrioa 

-120-

O pagamento doa débitos resultantes do forneci. 1ento -
de utilidade• produzidas ou do uso das instala~õea 
mantidas pela Prefeitura, em razão da exploraç!c. dir.! 
ta de se!'Yiços municipali~adoa, acarretará, d•curri -
doa oa prazos !'egulamentarea, .º corte do for:iecim~~to 

ou a auape~ do u'~º 

O despejo .~ ocupantes de espaços em mercados, ou de 

prédios e terreno• municinais, equipara-se aa penali
dades previstas em posturas ~ regulamentos próprios. 

Aa panalida.des aei-io aplicadas, conforme o caso, ape
naa quanto ac~ pagamentos que devem ser feitos a pos
tiori e a~s apropria~~s os depÕsitas, oauçÕe5 ou f~a~ 
çaa como garantia do consumo ou uso. 

Aplicam-se aos preços, no tocante. a lançamento 1 oobr•1~ 

ça, pag&11ento, restituição, fiscalização, domicilio e 

obrigações acessórias doa usuários, divida ativa, pe
nalidades e processo fiscal, as dis~~eiçõea deste CÔ

digo. 

O Órgão inouabido da administração do servieo expedi
rá os regulamentos, potwtarias, circularss 1 e avi~o~ -
que se fizerem neceaaãrioa a execução desta leie 

• • ,. .1 
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Artigo 3519 

s Onico -

Al"tigo 3529 

1 Onico -

Artigo 3539 

1 Onioo 

-121-

Em relação aos ve!culos automotores, fica estabeleai
do o uso do parqufaetro COJIO proce-ao dieoip1inador -
de trânsito,ou .. 1hor, de estacionamen~o constante e, 
equipaaentos adequados ã aedido do tempo dft estacion! 
mento e ao pa~amento d• C!0•1"'9spondente praço público. 

As aultaa per infração do disposto neste &l"tigo obed~ 
cerão aquelas fixada• pelo código Nacional de ~rànsi
to e legislação e~apleaentar, nunca"90rém inferiores 
a 0,10 da u.v.r. 

A fixação das irea •• que oa usuários das vi!ls pÚbli• 
aaa ae au1eitattão ao eiat••a de pa?'quim•tro, bem coJllO 
a aua ampliação ou diainuiçio, dependettão c1e leia es
peciais, auj~ iniciativa caberã privativalll(1nte ao Po
der Ex•cÚtiVoo 

E• relação a ocupação dae vias públicas nZ• objeto 
deste ar'tigo continuará a sett.obaervado o mesmo regi• 
ae legal atê agora vigen~~. 

TtTuLO VI 

DA UNIDADE DE VALOR FISCAL 

O Munic!pio define e eatabeleca como u.viF.(Unidade -
de Valor Fiscal), para o exerotoio de 1976, o valor -
resultante da aplicação, ao salário mfniao vi~ente •• 
São Paulo, em 19 de Maio de 197- (376,80) do coeficie~ 
te de a•ualiza9ão (1,33) previeto no artig~ 19 do D~· 
CX'eto Federal n9 75.70-, de 1 de maio de 19'5· 

Do diapoa~o neste artigo resulta que a u.v.F. ~que -
ae referem aa diapoai9ões deste Código, para 1976, é 

···' 
~ ....... -· .... - -.~··...:.··: ·- ·· .. · ,:_-
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Cr$ 501 1 00 9 conforme tabela que acompanha o Decreto -
Federal n9 75.70-, de 8 de maio de 1975. 

A~igo 35-9 • Para fixar a U.V.Fo utilizada uor eate CÕdi~o, pa?'A o 
exel'C!cio de 1977 9 o Executivo procederá do seguinte 

..... 

s t;iico 

~i~ 3559 

aodos 
I até 31 de dezembro de 1976, o Execu~ivo aplic: 

rã a VoV.F.,Ccr• 501,00) 9 o coeficiente multi
plicador eetab,elecido pelo Ministro de Estado 
da Fazenda, em 1978, para •tealizar os valores 
expressos em cruzeiros na le~islação do Impos
to de Renda (Decreto-Lei n9 29 9 de 30/12/68 1 

que vigorarão em 1977 obt~ndo assim a nova UVF . 
a ser utiliaada pelo Municfpio para efeitos dea -te código. 

II nos exerc!oioe subsequentes ao de 1976, anual
mente, até 31 de dezembro, por dec!'eto, o Exe
cutivo procederá a cor!'eção da UVF(Unidade de 
Valo~ Fiscal) vigente no exerc!cio em curso, -
apli~ndo a norma prevista no inciso I deste -
artigo e f~xando o novo valor da referência que 
vigora!'â a pa?Wtir de 19 de janeiro do exerc! -
cio seguinte. 

A falta de estabelecimentos da nova UVF(Unidade de V! 
lor Fiscal) anualmente, até 31 de dezembro, por decre
to do Executivo, para o exerc!c6o seguinte, pelo mét~ 
do autorizado por eate ·código, impedi~ã a utilizaç~o 
de qualquer outro crité~ de atualização monetária , 
permanecento •• vigor a ae•ma U»F estabelecida para o 
ano antex-ior, aonfonae os ur!têrios deste Códigoº 

-~· 

TfTULO VII 
DAS DISPOSIÇ~ES GERAIS 

Fica revogada e c~o ~al insubsistente, paaa todos os 
efeito•, a partir.de 19 de janeiro de 1976, toda • 

••• 
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qualquer isenção, exoner~io ou redução de ~~ibutos 
municipais, oonaedidoa por leia gerais ou ·~~eciais. 
salvo aquela• con~.didae por p.aao determin1do. 

Toda isenção de tributos de COJBt>etincia do Munic!pio 
será requerida e ttecoih6cida • n• forma do Ngul&wusntc> 

A isenção dos tributos não exi•e ~ oontribuint~ ou res 
ponaãvel do cumprimento das obri~A9Õea aceaeô:r~ .asº 

Ficam revogadas as disposições em contt-ârio '' especia.'~ 
mente a Lei 1279 t de 29/09/1966 e legblaçã, comple -
mentare 

Na aplicação prâtica~&a•drleposições deste Código, ª! 
rio de•prezadass 
I - aa traçÕH de Crt 100 1 00, na aputtaçio dv valor -

venal do1 imóveis par-a efeito de lançaiaento ão - ., 

imposto pl"edial e tel'l'itorial urbano e da cont~! 
buição de melhoria; 

II -aa frações de Cl't 10 1 00 ~dez dauzeil'Oa), tuando -
este servir de base para o cálculo doH tl'ibutos 
ou para a aplicação da9 multas: 

III- as frações de t?r$ 1,00 <lúm cruzeiros) na cobr&!l 
ça doa tributos 1 aul 'tas e quaisquer outl'f:11J ont:'lt 
de responaabilidade do contribui.nt-.. 

eoe/ 
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~~tigo 3599 - E•ta Lei entra~ã •• vigor na data de sua publioaç~o e 
eeua efeitos a partir de 19 de janeiro de l976º 

Bauru, 31 de Dezembro de 1975 

ENG9o LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE 

PREFEITO MUNICIPAL 

Re;iatrado na Coo~enadoria dos Megôcioe Internos e Jurfdioos da Pre -
f.titura, na meema dataº 

Bel. HE:LY FELIPPE 
COORDENADOR nos MEG~CIOS 

INTERNOS E JURfDI..COS 
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