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LEI COMPLEMENTAR Nº 20 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002
INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ,
REVOGA AS LEIS Nº 1.594/77, 2.182/85, 2.349/88, 2.432/88,
3.218/97, 3.241/97 E 3.464/99, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JANDIR BELLINI, Prefeito Municipal de Itajaí. Faço saber que a Câmara Municipal de Itajaí votou e aprovou, e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:
LIVRO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1.º - Esta Lei institui o Código Tributário do Município de Itajaí, dispondo sobre fatos geradores, contribuintes,
responsáveis, bases de cálculo, alíquotas, lançamento e arrecadação de cada tributo, disciplinando a aplicação de
penalidades, a concessão de isenções e a administração tributária e definindo as obrigações e a responsabilidade dos
contribuintes.
Art. 2.º - Aplicam-se às relações entre a Fazenda Municipal e os contribuintes as Normas Gerais de Direito Tributário
constantes do Código Tributário Nacional e das demais leis complementares com conteúdo de norma geral sobre matéria
tributária.
Art. 3.º - O Sistema Tributário do Município é composto de:
I - Impostos, que incidirão sobre:
a) propriedade predial e territorial urbana;
b) transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição;
c) serviços de qualquer natureza.
II - Taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte, ou postos à sua disposição:
a) de licença para localização e de fiscalização de funcionamento;
b) de fiscalização de publicidade;
c) de licença para execução de obras, exame e aprovação de projetos;
d) de fiscalização sanitária;
e) de coleta de lixo;
f) de conservação de vias e serviços de limpeza pública;
g) de coleta e disposição de resíduos de serviços de saúde;
III - Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas;
IV - Contribuição para custeio da previdência dos servidores do Município.
Art. 4.º - Para serviços cuja natureza não comporte a cobrança de taxas serão estabelecidos, pelo Executivo, preços públicos,
não submetidos à disciplina jurídica dos tributos.
TÍTULO II
DOS IMPOSTOS
Capítulo I
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Seção I
Da Incidência
Art. 5.º - O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definida na lei civil, construído ou não, localizado na zona
urbana do Município.
§ 1.º Para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da
existência de, pelo menos, dois dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistemas de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
§ 2.º São consideradas também zona urbana, para efeitos deste imposto, as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana,
constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo
que localizados fora da zona definida nos termos do parágrafo anterior.
Art. 6.º - O imposto incide sobre imóvel que, mesmo localizado fora da zona urbana, seja utilizado como sítio de recreio.
Parágrafo único. O imóvel será considerado como sítio de recreio quando:
I - sua produção não seja comercializada;
II - sua área não seja superior à área do módulo, nos termos da legislação agrária aplicável, para exploração não definida na
zona típica em que estiver localizado;
III - tenha edificação e seu uso seja reconhecido para a destinação de que trata este artigo.
Art. 7.º - O imposto não incide nas hipóteses de imunidade previstas na Constituição Federal observado, sendo o caso, o
disposto em lei complementar;
Art. 8.º - Para os efeitos deste imposto, consideram-se não construídos os terrenos:
I - sem benfeitorias ou edificações;
II - onde existirem edificações de caráter provisório, que possam ser removidas sem destruição ou alteração, seja qual for a
sua forma ou destino;
III - que contenham construção em andamento ou paralisada, edificações condenadas, em ruínas, interditadas, em demolição
ou construções de natureza temporária;
IV - onde existir construção considerada inadequada pela autoridade competente quanto à área ocupada e situação, para a
destinação ou utilização pretendida.
V – Também considera-se não edificada a área de terrenos que exceder ao triplo da área construída, em lotes de área
superior a 1.000 m² (um mil metros quadrados), exceto para imóveis com depósito de combustível a céu aberto. (Inciso acrescido
pela LC 161/2009)

Art. 9.º - Para os efeitos deste imposto, considera-se construído todo imóvel no qual exista edificação que possa servir para
habitação, uso, recreio ou para o exercício de quaisquer atividades, lucrativas ou não, seja qual for sua forma ou destino
aparente ou declarado, ressalvadas as construções a que se referem os incisos II a IV do artigo anterior.
Art. 10 - A incidência do imposto, sem prejuízo das cominações cabíveis, independe da legitimidade do título de aquisição ou
posse do imóvel ou do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas.
Art. 11 - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto em 1.º de janeiro de cada exercício.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 12 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer
título.
Art. 12-A É também contribuinte do imposto os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de
imóvel edificado que, mesmo localizado fora da zona urbana, seja utilizado como sítio de recreio e no qual a eventual
produção não se destine à comercialização ou que tenha outra destinação que não a eminentemente agropecuária. (Artigo
acrescido pela LC 161/2009)

Parágrafo único. O imóvel situado na zona rural será caracterizado como sítio de recreio quando:
I – sua produção não seja comercializada; (Redação dada pela LC 161/2009)

II – sua área não seja superior à área do módulo, nos termos da legislação agrária aplicável para exploração não definida na
zona específica em que estiver localizada; (Redação dada pela LC 161/2009)
III – tenha edificação e seu uso seja reconhecido para a destinação de que trata este artigo. (Redação dada pela LC 161/2009)
Art. 12-B Não será devido o imposto pelos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóvel
edificado que, mesmo localizado na zona urbana, seja utilizado comprovadamente em exploração extrativa, vegetal, agrícola,
pecuária ou agroindustrial devendo para tanto fazer anualmente requerimento por escrito, conforme Regulamentação. (Artigo
acrescido pela LC 161/2009)

Parágrafo único. Em havendo a transferência de titularidade do imóvel, cessará o benefício. (Parágrafo acrescido pela LC 161/2009)
Art. 12-C Considera-se propriedade com destinação rural, aquela que explorada econômica e racionalmente, atinge,
simultaneamente, Grau de Utilização da Terra – GUT igual ou superior a 80% (oitenta por cento) e Grau de Eficiência na
Exploração – GEE igual ou superior a 100% (cem por cento), nos termos da legislação federal e orientações do Ministério do
Desenvolvimento Agrário. (Artigo acrescido pela LC 161/2009)
Art. 13 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:
I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;
II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao espólio das pessoas nele referidas.
Seção III
Da Base de Cálculo e das Alíquotas
Art. 14 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Art. 15 - O imposto calcula-se pela aplicação das alíquotas constantes da Tabela I, diferenciadas de acordo com o uso, sobre o
valor venal do imóvel.
Seção IV
Da Planta de Valores Genéricos
Art. 16 - A apuração do valor venal do imóvel, para fins de lançamento dos impostos incidentes sobre a propriedade predial e
territorial urbana, será feita pelo Executivo com a utilização de Plantas de Valores Genéricos contendo os valores do metro
quadrado de terreno, os valores do metro quadrado de construção, os fatores de correção e os métodos de avaliação
aplicáveis.
Parágrafo único. As Plantas de Valores Genéricos serão editadas por lei para vigorar no exercício seguinte ao de sua
aprovação.
Parágrafo único. As plantas de valores genéricos serão editadas por lei para vigorar no exercício seguinte a sua aprovação,
devendo ser revisada a cada 4 (quatro) anos, por Comissão designada por ato do Chefe do Executivo. (Redação dada pela LC
161/2009)

Parágrafo único. As plantas de valores genéricos serão editadas por lei para vigorar no exercício seguinte a sua aprovação,
devendo ser revisadas em até 04 (quatro) anos, por Comissão designada por ato do Chefe do Executivo.
(Redação dada pela LC 304/2016)

Art. 17 - Os valores unitários de metro quadrado de terreno e de construção serão determinados em função dos seguintes
elementos, considerados em conjunto ou isoladamente:
I - preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário;
I – preços médios correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário; (Redação dada pela LC 304/2016)
I - preços médios correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, para fins de apuração do imposto
territorial; (Redação dada pela LC 312/2017)
II - características da região onde se situa o imóvel;
III - características do imóvel;
IV - existência de equipamentos urbanos;
V - declaração do contribuinte desde que aceita pelo órgão competente;
VI - outros elementos informativos obtidos pelo órgão competente e tecnicamente reconhecidos.
VII - valor do Custo Unitário Básico de Construção por metro quadrado (CUB/m²), de Santa Catarina, ou qualquer outro índice
oficial que venha a substituí-lo, para fins de apuração do imposto predial. (Inciso incluído pela LC 312/2017)
§ 1.º Lei específica estabelecerá os valores unitários de metro quadrado de terreno e de metro quadrado de construção a
serem utilizados no cálculo do valor venal dos imóveis.
§ 2.º Os valores unitários de metro quadrado de terreno e de metro quadrado de construção serão revistos e atualizados
monetariamente anualmente, por ato do Executivo, e servirão de base para o cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana no exercício seguinte ao de sua aprovação.

Art. 18 - O valor venal do terreno resultará da multiplicação de sua área total pelo correspondente valor unitário de metro
quadrado de terreno, constante da Planta de Valores Genéricos e pelos fatores de correção, constantes das Tabelas III, IV e V,
aplicáveis conforme as características do imóvel.
Parágrafo único. No cálculo do valor venal de terreno no qual exista prédio em condomínio, além dos fatores de correção
aplicáveis, será utilizada, como fator, a fração ideal correspondente a cada unidade autônoma. (Artigo revogado pela LC 161/2009)
Art. 18 - O valor venal do terreno resultará da multiplicação de sua área total pelo correspondente valor unitário de metro
quadrado de terreno, constante da Planta de Valores Genéricos e pelos fatores de correção, constantes das Tabelas III, IV e V,
aplicáveis conforme as características do imóvel.
(Artigo repristinado pela LC 165/2010)

Parágrafo único. No cálculo do valor venal de terreno no qual exista prédio em condomínio, além dos fatores de correção
aplicáveis, será utilizada, como fator, a fração ideal correspondente a cada unidade autônoma.
(Parágrafo revogado pela LC 312/2017)

Art. 19 - O valor unitário de metro quadrado de terreno corresponderá:
I - ao do logradouro da situação do imóvel;
II - no caso de imóvel não construído com duas ou mais esquinas ou de duas ou mais frentes, ao logradouro relativo à frente
indicada no título de propriedade ou, na falta deste, ao do logradouro de maior valor;
III - no caso de imóvel construído com as características descritas no inciso anterior, ao logradouro relativo à sua frente
principal;
IV - no caso de terreno interno, ao do logradouro que lhe dá acesso;
V - no caso de terreno encravado, ao do logradouro correspondente à servidão de passagem.
Parágrafo único. Os logradouros que não constarem da listagem de valores editada em lei terão seus valores unitários de
metro quadrado de terreno fixados pelo órgão técnico competente da Secretaria da Fazenda do Município. (Artigo revogado pela
LC 161/2009)

Art. 19 - O valor unitário de metro quadrado de terreno corresponderá:
I - ao do logradouro da situação do imóvel;
II - no caso de imóvel não construído com duas ou mais esquinas ou de duas ou mais frentes, ao logradouro relativo à frente
indicada no título de propriedade ou, na falta deste, ao do logradouro de maior valor;
III - no caso de imóvel construído com as características descritas no inciso anterior, ao logradouro relativo à sua frente
principal;
IV - no caso de terreno interno, ao do logradouro que lhe dá acesso;
V - no caso de terreno encravado, ao do logradouro correspondente à servidão de passagem.
Parágrafo único. Os logradouros que não constarem da listagem de valores editada em lei terão seus valores unitários de
metro quadrado de terreno fixados pelo órgão técnico competente da Secretaria da Fazenda do Município. (Artigo repristinado
pela LC 165/2010)

Art. 20 - Para os fins deste imposto considera-se lote encravado aquele que não se comunica com a via pública, exceto por
servidão de passagem por outro imóvel. (Artigo revogado pela LC 161/2009)
Art. 20 - Para os fins deste imposto considera-se lote encravado aquele que não se comunica com a via pública, exceto por
servidão de passagem por outro imóvel. (Artigo repristinado pela LC 165/2010)
Art. 21 - No cálculo do valor venal de terreno, no qual exista prédio em condomínio, além dos fatores de correção aplicáveis,
será utilizada, como fator, a fração ideal correspondente a cada unidade autônoma. (Artigo revogado pela LC 161/2009)
Art. 21 - No cálculo do valor venal de terreno, no qual exista prédio em condomínio, além dos fatores de correção aplicáveis,
será utilizada, como fator, a fração ideal correspondente a cada unidade autônoma. (Artigo repristinado pela LC 165/2010)
Art. 22 - O valor venal da construção resultará da multiplicação da área construída pelo valor unitário do metro quadrado de
construção constante da Tabela II, aplicados os coeficientes das Tabelas VI, VII e VIII, anexas a esta lei.
Parágrafo único. O valor do metro quadrado de construção será obtido pelo enquadramento da construção em uma das
espécies constantes da Tabela II, em função de sua área preponderante e no padrão de construção cujas características mais
se assemelhem às suas, na forma das tabelas VI, VII e VIII. (Artigo revogado pela LC 161/2009)
Art. 22 - O valor venal da construção resultará da multiplicação da área construída pelo valor unitário do metro quadrado de
construção constante da Tabela II, aplicados os coeficientes das Tabelas VI, VII e VIII, anexas a esta lei.
Art. 22. O valor venal da construção resultará da multiplicação da área construída pelo valor unitário do metro quadrado de
construção constante da Tabela II, aplicados os coeficientes das Tabelas VI, VII e VIII, anexas a esta lei.
(Redação dada pela LC 312/2017)

Parágrafo único. O valor do metro quadrado de construção será obtido pelo enquadramento da construção em uma das
espécies constantes da Tabela II, em função de sua área preponderante e no padrão de construção cujas características mais
se assemelhem às suas, na forma das tabelas VI, VII e VIII. (Artigo repristinado pela LC 165/2010)
§1º O valor do metro quadrado de construção será obtido pelo enquadramento da construção em um dos tipos constantes da
Tabela II, em função de sua área preponderante e no padrão de construção cujas características mais se assemelhem às suas,
na forma das Tabelas VI, VII e VIII;
(Redação dada pela LC 312/2017)

§2º Para fins de aplicação dos coeficientes da Tabela VII, considera-se regularizada a construção com Habite-se ou averbada
junto à Matrícula do Imóvel, no Ofício do Registro de Imóveis.
(Parágrafo Incluído pela LC 312/2017)

Art. 23 - O valor venal do imóvel construído será apurado pela soma do valor o terreno com o valor da construção, calculados
em conformidade com as disposições desta lei. (Artigo revogado pela LC 161/2009)
Art. 23 - O valor venal do imóvel construído será apurado pela soma do valor o terreno com o valor da construção, calculados
em conformidade com as disposições desta lei. (Artigo repristinado pela LC 165/2010)
Art. 24 - Na determinação do valor venal não serão considerados:
I - o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no bem imóvel, para efeito de sua utilização,
exploração, aformoseamento ou comodidade;
II - as vinculações restritivas do direito de propriedade e o estado de comunhão;
III - o valor das construções ou edificações, nas hipóteses previstas nos incisos II a IV do artigo 8.º, desta lei. (Artigo revogado pela
LC 161/2009)

Art. 24 - Na determinação do valor venal não serão considerados:
I - o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no bem imóvel, para efeito de sua utilização,
exploração, aformoseamento ou comodidade;
II - as vinculações restritivas do direito de propriedade e o estado de comunhão;
III - o valor das construções ou edificações, nas hipóteses previstas nos incisos II a IV do artigo 8.º, desta lei. (Artigo repristinado
pela LC 165/2010)

Art. 25 - No caso de imóveis que, por suas peculiaridades, a aplicação dos procedimentos previstos nesta Lei conduzir a
tributação manifestamente injusta ou inadequada, poderá ser adotado, a requerimento do interessado, processo de avaliação
especial sujeito à aprovação do órgão técnico da Secretaria da Fazenda do Município. (Artigo revogado pela LC 161/2009)
Art. 25 - No caso de imóveis que, por suas peculiaridades, a aplicação dos procedimentos previstos nesta Lei conduzir a
tributação manifestamente injusta ou inadequada, poderá ser adotado, a requerimento do interessado, processo de avaliação
especial sujeito à aprovação do órgão técnico da Secretaria da Fazenda do Município. (Artigo repristinado pela LC 165/2010)
Seção V
Da Inscrição Imobiliária
Art. 26 - Todos os imóveis, construídos ou não, situados na zona urbana do Município, inclusive os que gozem de imunidade
ou isenção, deverão ser obrigatoriamente inscritos pelo contribuinte no Cadastro Fiscal Imobiliário da Prefeitura.
§ 1.º Da inscrição, feita em formulário próprio, além de outras informações que venham a ser exigidas pela Prefeitura,
deverão constar:
I - nome, qualificação, número de inscrição no CNPJ/CPF - MF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e Cadastro de Pessoas
Físicas, do Ministério da Fazenda, respectivamente, e endereço do proprietário, do titular do domínio útil ou do possuidor a
qualquer título, bem como dos condôminos, se houver;
II - localização, dimensões, áreas e confrontações do terreno;
III - informações sobre o tipo e situação da construção, número de pavimentos e área total construída, se for o caso;
IV - data da conclusão da edificação;
V - uso a que se destina o imóvel;
VI - indicação da natureza do título aquisitivo da propriedade ou do domínio útil, e do número de sua matrícula no Registro de
Imóveis, ou declaração da condição em que a posse é exercida;
VII - endereço para a entrega de avisos de lançamento e notificações, no caso de imóvel não construído.
§ 2.º São sujeitos a uma só inscrição, requerida com a apresentação de planta ou croquis:
I - as glebas sem quaisquer melhoramentos, que só poderão ser utilizadas após a realização de obras de urbanização;
II - as quadras indivisas das áreas arruadas;
III - o lote isolado;
IV - o grupo de lotes contíguos.
Art. 27 - A inscrição deverá ser feita, obrigatoriamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - da convocação que vier a ser feita pela Prefeitura;
II - da demolição ou perecimento das edificações existentes no imóvel;
III - da conclusão da edificação;
IV - da aquisição ou promessa de compra de imóvel;
V - da aquisição ou promessa de compra de parte de imóvel desmembrada ou ideal;
VI - da posse do imóvel a qualquer título.
Art. 28 - Até 30 (trinta) dias contados da data do ato, deverão ser obrigatoriamente comunicados à Prefeitura:
I - pelo adquirente, com a apresentação do título respectivo, a aquisição do imóvel;
II - pelo promitente vendedor ou pelo cedente, com a comprovação necessária, a celebração de compromisso de compra e
venda ou sua cessão;
III - pelos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, os atos celebrados entre as partes de que tratam os incisos
anteriores.
IV – pelos Oficiais do Registro de Imóveis, os atos celebrados por contratos firmados com força de escritura pública, referente
a imóveis situados na respectiva circunscrição abrangida pelo respectivo Ofício Imobiliário, dentro do Município de Itajaí, que
forem objeto de registro de transferência. (Inciso acrescido pela LC 230/2013)
Art. 28-A. Ultrapassado o prazo previsto nos artigos 27 e 28, não tendo o responsável feito a inscrição, a Prefeitura fará de
ofício, aplicando as penalidades previstas no artigo 40. (Artigo acrescido pela LC 312/2017)
Art. 29 - Os fatos relacionados com os imóveis que possam de alguma forma afetar o lançamento do imposto, inclusive as
reformas, ampliações e modificações de uso, deverão ser comunicados à Prefeitura no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data de sua ocorrência.
Art. 30 - A entrega do formulário de inscrição ou atualização não faz presumir a aceitação, pelo órgão competente, dos dados
nele declarados.
Art. 31 - Consideram-se sonegados à inscrição os imóveis não inscritos nos prazos e na forma estabelecidos e aqueles cujos
formulários de inscrição apresentem falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento de declaração obrigatória.
§ 1.º O contribuinte que apresentar formulário de inscrição com informações falsas, erros ou omissões dolosas será
equiparado aos omissos, podendo, em ambos os casos, ser inscrito de ofício, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis.
§ 2.º Nas hipóteses previstas neste artigo o lançamento do imposto será efetivado com base nos elementos de que dispõe a
Administração.
Seção VI
Do Lançamento
Art. 32 - O lançamento do imposto é anual e feito de ofício, um para cada imóvel, em nome do sujeito passivo que constar do
Cadastro Fiscal Imobiliário da Prefeitura.
§ 1.º No caso de compromisso de compra e venda, o lançamento será mantido em nome do promitente vendedor até a
inscrição do compromissário comprador.
§1º No caso de compromisso de compra e venda, o lançamento será efetuado em nome do promitente vendedor e em nome
do promitente comprador, conjuntamente, até que transmissão da propriedade seja formalizada.
(Redação dada pela LC 312/2017)

§ 2.º Tratando-se de imóvel objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso, o lançamento será feito em nome do enfiteuta, do
usufrutuário ou do fiduciário.
§ 3.º Não sendo conhecido o proprietário, o imposto será lançado em nome de quem esteja na posse do imóvel.
§ 4.º No caso de condomínio, o imposto será lançado em nome de um, de alguns ou de todos os co-proprietários, sem
prejuízo, nas duas primeiras hipóteses, da responsabilidade solidária de todos pelo pagamento do imposto.
Art. 32-A. O valor mínimo do imposto será de 0,10 UFM (Unidade Fiscal do Município) (Artigo acrescido pela LC 165/2010)
Art. 33 - O lançamento suplementar resultante de revisão não invalida o lançamento anterior.
Art. 34 - O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana constitui ônus real e acompanha o imóvel em todos os
casos de transmissão da propriedade ou de direitos reais a ela relativos.
Art. 34-A. O valor mínimo do imposto será de 1 UFM (Unidade Fiscal do Município). (Artigo acrescido pela LC 161/2009)
Art. 34-A. A diferença nominal entre o crédito tributário total do IPTU do exercício do lançamento e o do exercício anterior
fica limitada:
(Redação dada pela LC 312/2017)

I - No caso de imóveis edificados, a 15% (quinze por cento);
(Inciso acrescido pela LC 312/2017)

II – No caso de imóveis não edificados, a 20% (vinte por cento);
(Inciso acrescido pela LC 312/2017)

Parágrafo Único. Havendo alteração de dados cadastrais do imóvel, os limites dos incisos I e II serão aplicados sobre o valor
do crédito tributário que seria obtido no exercício anterior, se considerados os dados cadastrais atualizados.
(Parágrafo acrescido pela LC 312/2017)

Art. 35 - O lançamento será notificado ao contribuinte, pessoalmente ou pelo correio, com a entrega do aviso no próprio local
do imóvel, sendo ele construído, ou no local indicado na Inscrição Imobiliária, no caso de terreno.
§ 1.º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito pelo contribuinte, quando impossibilite ou dificulte a
arrecadação ou a fiscalização do tributo.
§ 2.º Na impossibilidade de entrega do aviso de lançamento, na forma prevista neste artigo, ou no caso de recusa de seu
recebimento, a notificação far-se-á por edital, na forma estabelecida em regulamento.
Seção VII
Da Arrecadação
Art. 36 - O pagamento do imposto poderá ser efetuado de uma só vez ou em até 10 (dez) parcelas mensais e iguais, nas datas
previstas em calendário fiscal fixado pelo Executivo e indicadas no aviso de lançamento, ficando facultado ao contribuinte o
pagamento antecipado das parcelas.
Art. 37 - Serão concedidos os seguintes descontos:
I - 15% (quinze por cento) do valor total do imposto, caso o pagamento seja feito integralmente até 15 ( quinze) de fevereiro
do exercício a que corresponda o lançamento;
I - 20% (vinte por cento) do valor total do imposto, caso o pagamento seja feito integralmente até 15 (quinze) de fevereiro do
exercício a que corresponda o lançamento; (Redação dada pela LC 321/2007)
II - 10% (dez por cento) do valor total do imposto caso o pagamento seja feito integralmente até 15 ( quinze) de março do
exercício a que corresponda o lançamento.
Parágrafo único - Ao contribuinte que pagar IPTU nos prazos de vencimento, será concedido desconto de 10% (dez por cento)
não cumulativo sobre o valor do IPTU lançado para o exercício seguinte. (Parágrafo acrescido pela LC 21/2003)
Art. 38 - Não será admitido o pagamento de qualquer parcela se não estiverem quitadas todas as anteriores.
Art. 39 - O pagamento do imposto não implica reconhecimento, pela Prefeitura, para quaisquer fins, da legitimidade da
propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel.
Seção VIII
Das Infrações e Penalidades
Art. 40 - As infrações às normas relativas ao imposto sujeitam o infrator às seguintes penalidades:
I - multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto, aos que deixarem de efetuar, na forma e prazos estabelecidos, a
inscrição imobiliária e respectivas atualizações, nas hipóteses previstas nos artigos 26 a 29, desta lei;
II - multa de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto, aos que recusarem a exibição de documentos necessários à
apuração dos dados do imóvel, ou apresentarem com erro, omissão ou falsidades que possam alterar a base do imposto,
embaraçarem a ação fiscal ou não atenderem às convocações efetuadas pela Administração.
Art. 40 - As infrações às normas relativas ao imposto sujeitam o infrator às seguintes penalidades: (Redação dada pela LC 21/2003)
I - multa de 20% (vinte por cento) do valor do imposto, aos que deixarem de efetuar, na forma e prazos estabelecidos, a
inscrição imobiliária e respectivas atualizações, nas hipóteses previstas nos artigos 26 a 29, desta Lei; (Redação dada pela LC
21/2003)

II - multa de 30% (trinta por cento) do valor do imposto, aos que recusarem a exibição de documentos necessários à apuração
dos dados do imóvel, ou apresentarem falsidades que possam alterar a base do imposto, embaraçarem a ação fiscal ou não
atenderem às convocações efetuadas pela Administração. (Redação dada pela LC 21/2003)
Art. 41 - Constatada a ocorrência das infrações previstas no artigo anterior, lavrar-se-á o competente auto de infração.
Seção IX
Das Isenções
Art. 42 - São isentos do imposto:
I - os ex-combatentes;
II - os que possuirem renda familiar inferior a dois salários mínimos e não possuírem veículo automotor;

II - os que possuírem renda familiar inferior a 02 salários mínimos e possuírem tão somente um veículo automotor modelo e
fabricação não inferior a 10 anos; (Redação dada pela LC 21/2003)
II - Os que possuírem renda familiar inferior a 3 (três) salários mínimos, e possuírem tão somente um veículo automotor
modelo e fabricação não inferior a 10 (anos), excluídas da definição de veículo automotor as motocicletas até 125 Cilindradas,
independente do ano de fabricação. (Redação dada pela LC 165/2010)
III - os imóveis com área construída de até 40,00 m² (quarenta metros quadrados) , destinados exclusivamente à residência,
edificadas em terrenos de até 200,00 m² (duzentos metros quadrados).
III - os imóveis com área construída de até 50 m² (cinqüenta metros quadrados), destinados exclusivamente à residência,
edificadas em terrenos de até 200m² (duzentos metros quadrados). (Redação dada pela LC 21/2003)
IV – os proprietários de imóvel de áreas de preservação permanente (APP) ou zonas de preservação permanente (ZPP) que
não poderão ser utilizáveis ou aproveitáveis. (Acrescido pela LC 161/2009)
V – imóveis tombados. (Acrescido pela LC 312/2017)
Parágrafo único. A isenção prevista nos incisos I e II deste artigo será solicitada em requerimento escrito, instruído com as
provas do cumprimento das exigências necessárias à sua concessão. (Revogado pela LC 161/2009)
§ 1º As isenções previstas nos incisos I, II e V deste artigo, serão solicitadas em requerimento escrito, instruído com as provas
do cumprimento das exigências necessárias à sua concessão, conforme regulamentação, observado o disposto na Lei nº
5.326/2009. (Parágrafo acrescido pela LC 161/2009)
§ 1º As isenções previstas nos incisos I, II, IV e V deste artigo, serão solicitadas em requerimento escrito, instruído com as
provas do cumprimento das exigências necessárias à sua concessão, conforme regulamentação, observado o disposto na Lei
nº 5.326/2009. (Redação dada pela LC 312/2017)
§ 2º O prazo para interposição do requerimento de isenção previsto nos I e II será fixado por ato normativo do Secretário da
Secretaria de Fazenda até o dia 15 de março de cada exercício. (Parágrafo acrescido pela LC 161/2009)
Art. 43 - Verificada, a qualquer tempo, a inobservância dos requisitos exigidos para sua concessão, ou o desaparecimento das
condições que a motivaram, a isenção será cancelada, por despacho da autoridade competente, ficando o contribuinte
obrigado a recolher o imposto devido, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da comunicação da decisão.
Art. 44 - Serão aplicadas, no que couber, aos pedidos de reconhecimento de imunidade, as disposições desta lei relativas aos
pedidos de isenção.
Capítulo II
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS, A QUALQUER TÍTULO, POR ATO ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS, POR
NATUREZA OU ACESSÃO FÍSICA, E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS, EXCETO OS DE GARANTIA, BEM COMO CESSÃO DE
DIREITOS À SUA AQUISIÇÃO
Seção I
Da Incidência
Art. 45 - O imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição incide
sobre:
I - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso:
a) de bens imóveis por natureza ou por acessão física;
b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia e as servidões;
II - a cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisição de bens imóveis.
Parágrafo único. O imposto incidirá sobre atos e contratos relativos a imóveis situados no território deste Município.
Art. 46 - Estão compreendidos na incidência do imposto:
I - a compra e venda;
II - a dação em pagamento;
III - a permuta;
IV - o mandato em causa própria, ou com poderes equivalentes, para a transmissão de bem imóvel e respectivo
substabelecimento, ressalvado o caso de o mandatário receber a escritura definitiva do imóvel;
V - a arrematação, a adjudicação e a remição;
VI - o valor dos bens imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na partilha, foram atribuídos a um dos cônjuges
separados ou divorciados, ao cônjuge supérstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão;
VII - o uso, o usufruto e a enfiteuse;
VIII - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o auto de arrematação ou adjudicação;
IX - a cessão de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda;
X - a cessão de direitos à sucessão;
XI - a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à venda ou alheio;

XII - todos os demais atos onerosos translativos de imóveis, por natureza ou acessão física, e constitutivos de direitos reais
sobre imóveis.
Parágrafo único. Será devido novo imposto:
I - quando o vendedor exercer o direito de preleção;
II - no pacto de melhor comprador;
III - na retrocessão;
IV - na retrovenda.
Art. 47 - O imposto não incide:
I - no mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu substabelecimento, quando outorgado para o
mandatário receber a escritura definitiva do imóvel;
II - sobre a transferência de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital;
III - sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
IV - retorno ao proprietário original do imóvel incorporado em realização de capital. (Acrescido pela LC 21/2003)
Art. 48 - O disposto nos incisos II e III do artigo anterior não se aplica quando o adquirente tiver como atividade
preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil.
§ 1.º Considera-se preponderante a atividade quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional do
adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores à aquisição, decorrer dos contratos referidos no caput deste artigo, observado o
disposto no § 2.º.
§ 2.º Se o adquirente iniciar sua atividade após a aquisição ou menos de 2 (dois) anos antes dela, para os efeitos do disposto
no parágrafo anterior, serão consideradas as receitas relativas aos 3 (três) exercícios subseqüentes à aquisição.
§ 3.º Quando a transmissão de bens ou direitos for feita junto com a transmissão da totalidade do patrimônio do alienante,
não se caracteriza a preponderância da atividade, para os fins deste artigo.
Art. 49 - O Executivo regulamentará o reconhecimento administrativo da não incidência e da imunidade e a concessão de
isenção, nos casos previstos em lei.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 50 - São contribuintes do imposto:
I - os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos;
II - os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda.
Seção III
Da Base de Cálculo e das Alíquotas
Art. 51 - A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
Parágrafo único. Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o imóvel transmitido.
Art. 52 - Para efeito de recolhimento do imposto deverá ser utilizado o valor pactuado no negócio jurídico, o valor venal
atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, aquele que for maior, atualizado monetariamente, de acordo com a variação
dos índices oficiais, no período compreendido entre 1.º de janeiro e a data em que for lavrada a escritura ou instrumento
particular.
Parágrafo único. Na inexistência de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, os atos
translativos somente serão celebrados mediante apresentação de certidão dessa circunstância, expedida pelo órgão técnico
da Secretaria da Fazenda do Município.
Art. 52 - Para efeito de recolhimento do imposto deverá ser utilizado o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor venal
atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, aquele que for maior, atualizado monetariamente, de acordo com a variação
dos índices oficiais, no período compreendido entre 1º de janeiro e a data em que for lavrada a escritura ou instrumento
particular.
(Redação dada pela LC 307/2017)

§1º Na inexistência de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, os atos translativos somente
serão celebrados mediante apresentação de certidão dessa circunstância, expedida pelo órgão técnico da Secretaria da
Fazenda do Município.
(Redação dada pela LC 307/2017)

§2º O método de apuração do valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido constante do caput deverá ser
estabelecido por lei específica para fins de ITBI, ficando vedado ao Município a adoção de qualquer método aleatório.
(Acrescido pela LC 307/2017)

Art. 53 - O valor fixado no artigo anterior será reduzido:
I - na instituição de usufruto e uso, em 30 % (trinta por cento);
II - na instituição de enfiteuse e de transmissão dos direitos de enfiteuta, em 20% (vinte por cento);
III - na transmissão de domínio direto, em 80% (oitenta por cento).
Parágrafo único. Consolidada a propriedade plena na pessoa do proprietário, o imposto será calculado sobre o valor do
usufruto, uso ou enfiteuse.
Art. 54 - Nas arrematações o imposto será recolhido sobre o valor do maior lance e nas adjudicações e remições sobre o
maior lance ou avaliação, nos termos da lei processual, conforme o caso.
Art. 55 - Quando a fixação do valor venal do bem imóvel ou direito transmitido tiver por base o valor da terra nua,
estabelecido pelo órgão federal competente, poderá o Município atualizá-lo monetariamente.
Art. 56 - O contribuinte poderá impugnar o valor fixado como base de cálculo do imposto, mediante petição endereçada à
repartição municipal que tiver efetuado o cálculo, devidamente instruída com laudo técnico de avaliação do imóvel ou direito
transmitido.
Art. 57 - No cálculo do imposto serão aplicadas as seguintes alíquotas:
I - nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação:
a) 1,0% (um por cento), sobre o valor efetivamente financiado;
b) 3,0% (três por cento), sobre o valor restante;
b) 2.0% (dois por cento), sobre o valor restante; (Redação dada pela LC 161/2009 - efeitos a partir de 01/01/2010)
II - nas demais transmissões a título oneroso: 3,0% (três por cento).
II – nas demais transmissões a título oneroso: 2% (dois por cento). (Redação dada pela LC 161/2009 - efeitos a partir de 01/01/2010)
Seção IV
Da Arrecadação
Art. 58 - O imposto será pago mediante documento de arrecadação próprio, na forma regulamentar, até a data do ato
translativo, se por instrumento público, e no prazo de 30 (trinta) dias a contar dessa data, se por instrumento particular.
Parágrafo único. O recolhimento do imposto será efetuado nos estabelecimentos de crédito devidamente autorizados.
Art. 59 - Na arrematação, adjudicação ou remição, o imposto será pago dentro de 30 (trinta) dias desses atos, antes da
assinatura da respectiva carta e mesmo que essa não seja extraída.
Art. 59 - Na arrematação, adjudicação ou remição, o imposto será pago dentro de 30 (trinta) dias da emissão da carta. (Redação
dada pela LC 21/2003)

Parágrafo único. No caso de oferecimento de embargos, o prazo será de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado da
sentença que os rejeitar.
Art. 60 - Nas transmissões realizadas por termo judicial ou em virtude de sentença judicial, o imposto será pago dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do termo ou do trânsito em julgado da sentença.
Art. 61 - O imposto, uma vez pago, só será restituído nos casos de:
I - anulação de transmissão, decretada por autoridade judiciária em decisão definitiva;
II - nulidade do ato jurídico;
III - rescisão de contrato e desfazimento de arrematação, nos termos da Lei Civil.
Seção V
Das Obrigações dos Tabeliães e Oficiais de Registros Públicos
Art. 62 - Não serão lavrados, registrados, inscritos ou averbados pelos notários, oficiais de Registro de Imóveis e seus
prepostos, os atos e termos relacionados à transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sem a prova do
pagamento do Imposto ou do reconhecimento administrativo da não incidência, da imunidade ou da concessão de isenção.
Parágrafo único. A prova do pagamento do imposto será obrigatoriamente transcrita na escritura e referida no contrato.
Art. 63 - Os tabeliães e oficiais de Registros Públicos ou seus prepostos ficam obrigados a:
I - inscrever seus cartórios e comunicar qualquer alteração à Secretaria da Fazenda do Município, na forma regulamentar;
II - facultar, aos encarregados da fiscalização, o exame em Cartório dos livros, autos e papéis que interessem à arrecadação do
imposto;
III - fornecer, quando solicitados, aos encarregados da fiscalização, certidão dos atos lavrados ou registrados, concernentes a
imóveis ou direitos a eles relativos;

IV - fornecer, na forma regulamentar, dados relativos às guias de recolhimento.
Seção VI
Das Infrações e Penalidades
Art. 64 - A inexatidão ou omissão de elementos no documento de arrecadação sujeitará o contribuinte e os notários, oficiais
de Registro de Imóveis e seus prepostos, nos atos em que intervierem, à multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do
imposto.
Art. 64 - A inexatidão ou omissão de elementos no documento de arrecadação sujeitará o contribuinte e os notários, oficiais
de Registro de Imóveis e seus prepostos, nos atos em que intervierem, à multa de 20% (vinte por cento) do valor do imposto.
(Redação dada pela LC 21/2003)

Art. 65 - Comprovada, a qualquer tempo, pela fiscalização, a omissão de dados ou a falsidade das declarações consignadas
nas escrituras ou instrumentos particulares de transmissão ou cessão, o imposto ou sua diferença serão exigidos com o
acréscimo da multa de 100% (cem por cento), calculada sobre o montante do débito apurado, sem prejuízo dos acréscimos
devidos em razão de outras infrações eventualmente praticadas.
Art. 65 - Constatada pela fiscalização, a omissão de dados ou a falsidade das declarações consignadas nas escrituras ou
instrumentos particulares de transmissão ou cessão, o imposto ou sua diferença serão exigidos com o acréscimo da multa de
30% (trinta por cento), calculada sobre o montante do débito apurado, sem prejuízo dos acréscimos devidos em razão de
outras infrações eventualmente praticadas. (Redação dada pela LC 21/2003)
§ 1.º Pela infração prevista no caput deste artigo respondem, solidariamente com o contribuinte, o alienante ou cessionário.
§ 2.º No caso de omissão de dados, além das pessoas referidas no parágrafo anterior, respondem solidariamente com o
contribuinte os notários e os oficiais de Registro de Imóveis e seus prepostos.
Art. 66 - Os tabeliães, escrivães e oficiais de Registro de Imóveis que infringirem o disposto nos artigos 62 e 63 desta lei, ficam
sujeitos às seguintes penalidades:
I - por infração ao artigo 62, multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto ou da diferença, em caso de
recolhimento a menor, atualizado monetariamente na forma prevista nesta lei, sem prejuízo da responsabilidade solidária
pelo imposto;
I - por infração ao artigo 62, multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do imposto ou da diferença, em caso de
recolhimento a menor, atualizado monetariamente na forma prevista nesta lei, sem prejuízo da responsabilidade solidária
pelo imposto;
(Redação dada pela LC 21/2003)

II - por infração ao artigo 63, multa de 50% (cinqüenta por cento).
II - por infração ao artigo 63, multa de 20% (vinte por cento).
(Redação dada pela LC 21/2003)

§ 1.º A penalidade prevista no inciso I será aplicada quando a guia de recolhimento não estiver preenchida de acordo com a
escritura ou instrumento e indicar base de cálculo em desacordo com as disposições desta lei.
§ 2.º Na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte respondem solidariamente
com ele, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os tabeliães, escrivães e demais
serventuários de ofício.
Seção VII
Das Isenções
Art. 67 - São isentas do imposto:
I - a extinção do usufruto, quando o seu instituidor tenha continuado dono da nua-propriedade;
II - a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude da comunicação decorrente do regime de bens do casamento;
III - a primeira transmissão decorrente da execução de planos de habitação para população de baixa renda, patrocinado ou
executado por órgãos públicos ou seus agentes;
III - a primeira transmissão decorrente da execução de planos de habitação, patrocinados ou executados por órgãos públicos
ou seus agentes, cujo adquirente possua renda de até 03 (três) salários mínimos;
(Redação dada pela LC 269/2014)

IV - a transmissão cujo valor venal seja inferior ao valor de 45,37 UFMS, desde que o adquirente perceba até 2 (dois) salários
mínimos de renda mensal, na primeira aquisição;
IV - a transmissão cujo valor venal seja inferior ao valor de 50 UFMS, desde que o adquirente perceba até 2 (dois) salários
mínimos de renda mensal, na primeira aquisição;
(Redação dada pela LC 21/2003)

IV – a transmissão cujo valor venal seja inferior ao valor de 300 UFM’s, desde que o adquirente perceba até 3 (três) salários
mínimos de renda mensal familiar, na primeira aquisição.
(Redação dada pela LC 161/2009)

IV - a transmissão cujo valor venal seja inferior ao valor de 50 UFMS, desde que o adquirente perceba até 2 (dois) salários
mínimos de renda mensal, na primeira aquisição;
(Redação dada pela LC 165/2010)
(Inciso revogado pela LC 269/2014)

V - as transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
VI – a transmissão onerosa por cessão de direitos hereditários e/ou de meação, em inventário do único imóvel do
inventariado, desde que o cessionário perceba até 3 (três) salários mínimos de renda mensal;
(Acrescido pela LC 161/2009)

VII – o servidor público municipal que venha adquirir o primeiro imóvel para sua residência, após 3 (três) anos do efetivo
exercício;
(Acrescido pela LC 161/2009)
(Revogado pela LC 289/2015)

VIII – a transmissão dos terrenos destinados a projetos de habitação popular, de iniciativa governamental.
(Acrescido pela LC 161/2009)

§ 1º Nas disposições do inciso III, do caput, incluem-se a primeira transmissão feita pela Companhia de Habitação do Estado
de Santa Catarina – COHAB/SC, ao primeiro adquirente, independente do valor ou da renda.
(Parágrafo incluído pela LC 233/2013)

§ 2º Nas escrituras outorgadas pela COHAB/SC em que na mesma escritura haja cessão ou cessões de direitos entre
promitentes compradores de imóveis, incidirá a alíquota de 0,15% sobre o valor de cada cessão ou sobre o valor venal do
imóvel, para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, o que for maior, fora a mencionada no
parágrafo anterior.
(Parágrafo incluído pela LC 233/2013)
(Parágrafo vigente somente até 31/12/2013, conforme previsto no artigo 2º da LC 233/2013, podendo tal prazo ser prorrogado por Decreto)
(Prazo de vigência do § 2º prorrogado até 30/06/2014, conforme Decreto 10.184/2013)
(Prazo de vigência do § 2º prorrogado até 30/07/2014, conforme Decreto 10.315/2014)
(Prazo de vigência do § 2º prorrogado até 30/12/2015, conforme Decreto 10.514/2015)
(Prazo de vigência do § 2º prorrogado até 30/06/2016, conforme Decreto 10.649/2015)
(Prazo de vigência do § 2º prorrogado até 30/06/2017, conforme Decreto 10.756/2016)
(Prazo de vigência do § 2º prorrogado até 30/06/2018, conforme Decreto 11.015/2017)

Parágrafo único. As isenções deverão ser requeridas pelo interessado e aprovadas pelo órgão técnico da Secretaria da
Fazenda do Município.
Parágrafo único. A isenção prevista no inciso VIII terá validade de três anos, após a qual, não sendo executado o projeto de
habitação popular, o imposto será exigido, com os encargos legais previstos na legislação tributária.
(Redação dada pela LC 161/2009)

§ 3º A isenção prevista no inciso VIII terá validade de três anos, após a qual, não sendo executado o projeto de habitação
popular, o imposto será exigido, com os encargos legais previstos na legislação tributária.
(Parágrafo único renumerado para parágrafo 3º pela LC 233/2013)

Seção VIII
Das Disposições Gerais
Art. 68 - O contribuinte é obrigado a apresentar, na forma e prazo regulamentar, à repartição fiscal competente da Prefeitura,
os documentos e informações necessários à homologação do lançamento do imposto.
Art. 69 - O Fisco Municipal poderá rever, de ofício, os valores recolhidos a título de Imposto sobre a Transmissão.
Art. 70 - Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé os esclarecimentos e as declarações prestadas, os documentos
emitidos e os recolhimentos efetuados pelo contribuinte ou por terceiro obrigado, o órgão fazendário municipal competente
arbitrará, mediante processo regular, o valor referido no artigo 51.
Parágrafo único. Fica ressalvado o direito do contribuinte de apresentar avaliação contraditória, na forma, prazo e condições
regulamentares.
Art. 71 - Os formulários e outros documentos necessários à fiscalização e ao pagamento do imposto, bem como o
procedimento tributário, serão previstos em regulamento.
Capítulo III
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Seção I
Da Incidência
Art. 72 - O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional
autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, dos serviços constantes da seguinte relação:

1 - médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e
congêneres;
2 - hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análises, ambulatórios, prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de
repouso, e de recuperação e congêneres;
3 - bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres;
4 - enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária);
5 - assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta lista, prestados através de planos de medicina de grupo,
convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados;
6 - planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5, desta lista, e que se cumpram através de
serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do
plano;
7 - médicos veterinários;
8 - hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres;
9 - guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais;
10 - barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e congêneres;
11- banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres;
12 - varrição, coleta, remoção e incineração de lixo;
13 - limpeza e dragagem de portos, rios e canais;
14 - limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e jardins;
15 - desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres;
16 - controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza, e de agentes físicos e biológicos;
17 - incineração de resíduos quaisquer;
18 - limpeza de chaminés;
19 - saneamento ambiental e congêneres;
20 - assistência técnica;
21 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, organização, programação,
planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa;
22 - planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa;
23 - análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza;
24 - contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres;
25 - perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas;
26 - traduções e interpretações;
27 - avaliação de bens;
28 - datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres;
29 - projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza;
30 - aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia;
31 - execução por administração, empreitada, ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras
semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS);
32 - demolição;
33 - reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)
34 - pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação
de petróleo e gás natural;
35 - florestamento e reflorestamento;
36 - escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres;
37 - paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICMS);
38 - raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias;
39 - ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou natureza;
40 - planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;
41 - organização de festas e recepções: buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS);
42 - administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios;
43 - administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
44 - agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada;
45 - agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
46 - agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial, artística ou literária;
47 - agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia (franchise) e de faturação (factoring), excetuados
os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central;
48 - agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e
congêneres;
49 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens 44, 45, 46 e 47;

50 - despachantes;
51 - agentes da propriedade industrial;
52 - agentes da propriedade artística ou literária;
53 - leilão;
54 - regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de
seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de
seguro;
55 - armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
56 - guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres;
57 - vigilância ou segurança de pessoas e bens;
58 - transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do Município;
59 - diversões públicas:
a) cinemas, taxi-dancings e congêneres;
b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos
c) exposições, com cobrança de ingressos;
d) bailes; shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de
direitos para tanto, pela televisão ou pelo rádio;
e) jogos eletrônicos;
f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de
direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão;
g) execução de música, individualmente ou por conjuntos;
60 - distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios;
61 - fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto
transmissões radiofônicas ou de televisão);
62 - gravação e distribuição de filmes e videoteipes;
63 - fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora;
64 - fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem;
65 - produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres;
66 - colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço;
67 - lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e
partes, que fica sujeito ao ICMS);
68 - conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de quaisquer objetos
(exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS);
69 - recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICMS);
70 - recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final;
71 - recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,
anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou
comercialização;
72 - lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para o usuário final do objeto lustrado;
73 - instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente
com material por ele fornecido;
74 - montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido;
75 - cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas ou desenhos;
76 - composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia;
77 - colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres;
78 - locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil;
79 - funerais;
80 - alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto o de aviamento;
81 - tinturaria e lavanderia;
82 - taxidermia;
83 - recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive por empregados do prestador do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados;
84 - propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,
elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação);
85 - veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais,
periódicos, rádio e televisão);
86 - serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aeroporto; atracação; capatazia; armazenagem interna,
externa e especial; suprimento de água, serviços e acessórios; movimentação de mercadorias fora do cais;
87 - advogados;
88 - engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos;
89 - dentistas;

90 - economistas;
91 - psicólogos;
92 - assistentes sociais;
93 - relações públicas;
94 - cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos,
devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e
outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
95 - instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de
cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques, sustação de pagamento de cheques; ordens de
pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos;
pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de
cofres; fornecimento de 2.ª via de avisos de lançamentos e de extrato de conta; emissão de carnês (neste item não está
abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento
necessários à prestação dos serviços);
96 - transporte de natureza estritamente municipal;
97 - hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica
sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza);
98 - distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza;
99 - exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação,
manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoramento, assistência
aos usuários e outros definidos em contratos, ato de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.
Parágrafo único - Os serviços especificados neste artigo ficam sujeitos apenas ao imposto municipal, ainda que sua prestação
envolva o fornecimento de mercadorias. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 73 - A incidência do imposto independe:
I - da existência de estabelecimento fixo;
II - do cumprimento de quaisquer das exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas à atividade, sem prejuízo
das cominações cabíveis;
III - do resultado financeiro obtido;
IV - da habitualidade na prestação do serviço. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 74 - Contribuinte do imposto é o prestador dos serviços relacionados no artigo 72, desta lei.
Parágrafo único. Não são contribuintes os que prestam serviços em relação de emprego, os trabalhadores avulsos e os
diretores e membros de conselhos consultivo ou fiscal de sociedades. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 75 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:
Art. 75 - O imposto é devido: (Redação dada pela LC 21/2003)
I - pelo proprietário do estabelecimento ou veículo de aluguel, a frete, ou de transporte coletivo, no território do Município;
II - pelo locador ou cedente do uso de bens móveis ou de espaço em bem imóvel, para hospedagem, guarda, armazenamento
e serviços correlatos;
III - por quem seja responsável pela execução dos serviços referidos nos itens 31, 32, 33, 34 e 36 da relação constante do
artigo 72, incluídos nesta responsabilidade os serviços auxiliares e complementares e as subempreitadas;
IV - pelo subempreiteiro das obras referidas no inciso anterior e pelo prestador de serviços auxiliares ou complementares, tais
como os de encanador, eletricista, carpinteiro, marmorista, serralheiros e outros.
Parágrafo único. É responsável, solidariamente com o devedor, o proprietário de obra nova em relação aos serviços de
construção que lhe forem prestados sem a documentação fiscal correspondente ou sem a prova do pagamento do imposto
pelo prestador do serviço. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 76 - As pessoas físicas ou jurídicas que se utilizarem de serviço prestado por empresa ou profissional autônomo deverão
exigir, na ocasião do pagamento, a apresentação, pelo prestador do serviço, de prova de sua inscrição no Cadastro Fiscal de
Prestadores de Serviços do Município ou do pagamento do imposto.
§ 1.º Não satisfeita a prova prevista do caput deste artigo, o usuário do serviço descontará, no ato do pagamento, o valor do
imposto devido, recolhendo-o à Prefeitura, na forma e no prazo regulamentares, indicando, necessariamente, o nome do
prestador do serviço e o seu endereço.
§ 2.º No caso de retenção do imposto a alíquota será aplicada de acordo com a Tabela IX.
§ 3.º Descumprido o disposto no § 1.º, o usuário do serviço tornar-se-á responsável solidário pelo valor do imposto. (Artigo
revogado pela LC 29/2003)

Art. 77 - São responsáveis, por substituição tributária, pelo pagamento do imposto:
I - as pessoas jurídicas que contratarem serviços sujeitos à incidência do imposto e que não vierem a exigir do contribuinte a
comprovação de sua inscrição no Cadastro Fiscal de Prestadores de Serviços do Município;
II - as pessoas físicas ou jurídicas que contratarem a prestação dos serviços previstos nos itens 29 a 34 da lista constante do
artigo 72, desta lei;
III - os órgãos da administração pública da União, do Estado e do Município, inclusive suas autarquias, fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista, quando contratarem a prestação de serviços sujeitos à incidência do imposto.
§ 1.º O disposto nos incisos II e III deste artigo não se aplica quando o prestador do serviço sujeitar-se ao pagamento do
imposto na forma dos artigos 95 e 96, desta lei, devendo esta condição ser comprovada.
§ 2.º O imposto devido na forma deste artigo deverá ser retido pelo substituto tributário no ato do pagamento do serviço e
recolhido no prazo regulamentar. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Seção III
Do Local da Prestação do Serviço
Art. 78 - Considera-se local da prestação do serviço, para efeitos de incidência do imposto:
I - o do estabelecimento prestador, ou, na falta deste, o do domicílio do prestador.
II - no caso de construção civil, o local onde se efetuar a prestação;
III - no caso do serviço a que se refere o item 99 da lista constante do artigo 72, desta lei, o Município em cujo território haja
parcela da estrada explorada. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 79 - Considera-se estabelecimento prestador o local onde são exercidas, de modo permanente ou temporário, as
atividades de prestação de serviços, sendo irrelevante para a sua caracterização as denominações de sede, filial, agência,
sucursal, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
§ 1.º A existência de estabelecimento prestador é indicada pela conjugação parcial ou total, dentre outros, dos seguintes
elementos:
I - manutenção de pessoal, materiais, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução do serviço;
II - estrutura organizacional ou administrativa;
III - inscrição nos órgãos previdenciários;
IV - indicação, como domicílio fiscal, para efeitos de tributos federais, estaduais e municipais;
V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica de prestação de serviços, exteriorizada
através da indicação do endereço em impressos e formulários, locação do imóvel, propaganda ou publicidade e fornecimento
de energia elétrica, água ou linha telefônica.
§ 2.º A circunstância de o serviço, por sua natureza, ser executado, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não
o descaracteriza como estabelecimento prestador, para os efeitos deste artigo.
§ 3.º Considera-se estabelecimento prestador, o local onde forem prestados serviços de diversões públicas de natureza
itinerante. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 80 - Consideram-se estabelecimentos autônomos:
I - os pertencentes a diferentes pessoas físicas ou jurídicas ainda que com idêntico ramo de atividade e exercício no mesmo
local;
II - os pertencentes a mesma pessoa física ou jurídica, ainda que funcionando em locais diversos.
§ 1.º Não são considerados locais diversos dois ou mais prédios contíguos e que se comuniquem internamente ou vários
pavimentos de um mesmo prédio.
§ 2.º Cada estabelecimento do mesmo sujeito passivo é considerado autônomo para efeito exclusivo de manutenção de livros
e documentos fiscais e para recolhimento do imposto relativo aos serviços nele prestados, respondendo a empresa pelos
débitos, acréscimos e multas referentes a qualquer deles. . (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Seção IV
Da Base de Cálculo e das Alíquotas
Art. 81 - O imposto será calculado pela aplicação das alíquotas previstas na Tabela IX sobre o preço do serviço, assim
considerado o valor da receita bruta auferida pelo contribuinte, sem nenhuma dedução.
§ 1.º Na falta desse preço, ou não sendo ele desde logo conhecido, será adotado o corrente na praça.
§ 2.º Inexistindo preço corrente na praça será ele fixado:
I - pela repartição fiscal mediante estimativa com base nos elementos conhecidos ou apurados;
II - pela aplicação do preço indireto, estimado em função da natureza do serviço ou da atividade do contribuinte.
§ 3.º Na hipótese de cálculo efetuado na forma do parágrafo anterior, qualquer diferença de preço que venha a ser
efetivamente apurada acarretará a exigibilidade do imposto sobre o respectivo montante, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

§ 4.º O montante do imposto é considerado parte integrante e indissociável do preço referido neste artigo, constituindo o
respectivo destaque nos documentos fiscais mera indicação de controle.
§ 5.º O preço de determinados tipos de serviços poderá ser fixado pela autoridade competente, em pauta que reflita o
corrente na praça. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 82 - Quando o volume, natureza ou modalidade da prestação de serviços aconselhar tratamento fiscal mais adequado, a
critério da Prefeitura, o imposto poderá ser fixado por estimativa, com base, dentre outros, nos seguintes critérios:
I - informações fornecidas pelo contribuinte ou outros elementos informativos, inclusive estudos de órgãos públicos e
entidades de classe, diretamente vinculados à atividade;
II - valor das matérias primas, combustíveis e outros materiais consumidos;
III - total dos salários pagos;
IV - total da remuneração dos diretores, proprietários, sócios ou gerentes;
V - total das despesas de água, energia elétrica e telefone;
VI - aluguel do imóvel e das máquinas e equipamentos utilizados para a prestação dos serviços;
VII - o local do estabelecimento e os preços correntes dos serviços prestados.
§ 1.º O montante do imposto estimado será parcelado para recolhimento em prestações mensais, na forma e no prazos
previstos em regulamento.
§ 2.º Findo o período fixado pela Administração para o qual se fez a estimativa, ou deixando o sistema de ser aplicado, por
qualquer motivo, ou a qualquer tempo, serão apurados o preço real dos serviços e o montante do imposto efetivamente
devido pelo contribuinte no período considerado.
§ 3.º O enquadramento do contribuinte no regime de estimativa poderá, a critério da autoridade competente, ser feito
individualmente, por atividade ou por grupos de atividades.
§ 4.º A aplicação do regime de estimativa poderá ser suspenso a qualquer tempo, mesmo não tendo findado o exercício ou
período, a critério da Secretaria da Fazenda do Município, seja de modo geral, individual ou quanto a qualquer categoria de
estabelecimento, ou por grupos de atividade.
§ 5.º A autoridade tributária poderá rever os valores estimados para determinado exercício ou período, e, se for o caso,
reajustar as prestações subseqüentes à revisão. . (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 83 - No caso de início de atividade por contribuinte enquadrado no regime de recolhimento do imposto por estimativa, o
imposto será calculado em função dos meses restantes do exercício, computando-se como mês inteiro qualquer fração dele. .
(Artigo revogado pela LC 29/2003)

Art. 84 - Feito o enquadramento do contribuinte no regime de estimativa, ou efetuada a revisão dos valores, a Secretaria da
Fazenda do Município notificará o contribuinte do valor do imposto fixado e da importância das parcelas a serem
mensalmente recolhidas.
Parágrafo único. Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa poderão impugnar os valores fixados, no prazo de 15
(quinze) dias, contados do recebimento da competente notificação de enquadramento. . (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 85 - O preço do serviço será arbitrado pela autoridade tributária, mediante processo regular, nos seguintes casos:
I - quando o contribuinte não exibir à fiscalização os elementos necessários à comprovação do respectivo montante, inclusive
nos casos de perda, extravio ou inutilização de livros e documentos fiscais;
II - quando houver fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o preço real dos serviços, ou quando o
declarado for notoriamente inferior ao corrente na praça;
III - quando, após regularmente intimado, o contribuinte não prestar as informações exigidas pela fiscalização, prestá-las de
modo insuficiente ou de forma que não mereçam fé, por inverossímeis;
IV - quando o resultado obtido pelo contribuinte for economicamente inexpressivo, de difícil a apuração do preço, ou a
prestação do serviço tiver caráter transitório ou instável;
V - quando o contribuinte não estiver inscrito no Cadastro Fiscal de Prestadores de Serviços do Município.
§ 1.º O arbitramento será feito tomando-se como base, valores tais como:
a) o valor da matéria prima, insumos, combustíveis, energia elétrica e outros materiais consumidos na execução dos serviços;
b) ordenados, salários, retiradas pro labore, honorários, comissões e gratificações de empregados, sócios titulares ou
prepostos;
c) aluguéis pagos ou, na falta destes, o valor equivalente ao de idênticas situações;
d) o montante das despesas com luz, esgoto e telefone;
e) impostos e taxas em geral e encargos da previdência social;
f) outras despesas mensais obrigatórias não previstas nas letras anteriores;
g) os recolhimentos efetuados em períodos idênticos por outros contribuintes que exerçam a mesma atividade em condições
semelhantes;
h) o preço corrente dos serviços, à época a que se referir a apuração;
i) de receitas de serviços apuradas em outros períodos, atualizadas monetariamente.

§ 2.º O montante assim apurado será acrescido de 30% (trinta por cento), a título de lucro ou vantagem remuneratória a
cargo do prestador do serviço.
§ 3.º É facultado ao contribuinte apresentar defesa ao arbitramento do imposto, no prazo de 15 (quinze) dias contados da
competente notificação, instruída com documentação hábil capaz de ilidir a presunção fiscal. . (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 86 - Quando se tratar de serviço prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será
calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis em função da natureza dos serviços ou de outros fatores pertinentes, na
forma da Tabela IX, sem se considerar a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. . (Artigo revogado pela LC
29/2003)

§ 1.º Considera-se prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o simples fornecimento de
trabalho relativo às atividades referidas nos itens 1, 4, 7, 9, 10,11,14, 24 a 29, 39, 44 a 53, 77,80,81 82, 87 a 93, 96 e 98 do
artigo 72, por profissional autônomo que não tenha a seu serviço empregado da mesma qualificação profissional. (Item 96
acrescido pela LC 21/2003)

§ 2.º Não se considera trabalho pessoal do próprio contribuinte o serviço prestado por firmas individuais, nem o que for
prestado em caráter permanente, sujeito a normas do tomador, ainda que por trabalhador autônomo.
§ 3.º O disposto neste artigo não se aplica relativamente à prestação de serviços alheios ao exercício da profissão para a qual
o profissional se acha habilitado. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 87 - Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 7, 24, 51 e 87 a 91 da lista constante do artigo 72, forem prestados
por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto calculado por meio de alíquotas fixas em relação a cada profissional
habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade
pessoal, nos termos da lei aplicável.
Parágrafo único. Consideram-se sociedades de profissionais aquelas cujos componentes são pessoas físicas, habilitadas para o
exercício da mesma atividade profissional, dentre as especificadas nos itens mencionados no caput deste artigo, e que não
explorem mais de uma atividade de prestação de serviços. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 88 - O contribuinte que exercer em caráter permanente ou eventual mais de um dos serviços relacionados na lista do
artigo 72, ficará sujeito ao imposto que incidir sobre cada um deles, inclusive quando se tratar de profissional autônomo.
(Artigo revogado pela LC 29/2003)

Seção V
Da Inscrição Cadastral
Art. 89 - O contribuinte deve promover, na forma regulamentar, sua inscrição no Cadastro Fiscal de Prestadores de Serviços,
informando os dados necessários à sua perfeita identificação, à exata localização do estabelecimento e à caracterização dos
serviços prestados ou das atividades exercidas, além de outros elementos necessários para a correta fiscalização do tributo.
§ 1.º O contribuinte deverá promover tantas inscrições quantos forem seus estabelecimentos ou locais de atividades.
§ 2.º Na inexistência de estabelecimento fixo, a inscrição será feita pelo local do domicílio do prestador de serviços.
§ 3.º O contribuinte deve indicar no formulário de inscrição as diversas atividades exercidas num mesmo local.
§ 4.º Os prestadores de serviços imunes ou isentos também estão obrigados a promover a sua inscrição no Cadastro Fiscal de
Prestadores de Serviços.
§ 5.º A inscrição não faz presumir a aceitação, pela Administração, dos dados e informações apresentados pelo contribuinte,
que poderão ser revistos, de ofício, a qualquer época.
§ 6.º Fica também obrigado à inscrição aquele que, embora não estabelecido no Município, exerça no território deste
atividade sujeita ao imposto.
Art. 90 - Uma vez cadastrado, o contribuinte será identificado, para todos os efeitos fiscais, pelo número de sua inscrição no
Cadastro Fiscal de Prestadores de Serviços, devendo fazê-lo constar em todos os documentos a que esteja obrigado a emitir e,
inclusive, quando peticionar junto à Administração municipal.
Art. 91 - Os contribuintes deverão comunicar à Prefeitura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua
ocorrência, o início das atividades, a transferência, a venda ou a cessação de atividades, bem assim qualquer alteração dos
dados cadastrais.
Art. 91 - Os contribuintes deverão comunicar à Prefeitura, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
ocorrência, o início das atividades, a transferência, a venda ou a cessação de atividades, bem assim qualquer alteração dos
dados cadastrais. (Redação dada pela LC 21/2003)
Parágrafo único. A baixa da inscrição só será concedida após a verificação da procedência da comunicação, sem prejuízo da
cobrança dos tributos devidos ao Município.
Art. 92 - Os prestadores de serviços sob a forma de trabalho pessoal e as sociedades de profissionais, sujeitos ao
recolhimento do imposto por alíquotas fixas, deverão, até o dia 30 de novembro de cada ano, com base no mês de outubro,

atualizar os dados de sua inscrição em especial quanto ao número de profissionais que participam da sociedade ou quanto à
sua situação de prestadores autônomos, na forma prevista nesta lei, para fins de cálculo do imposto do exercício seguinte.
Art. 93 - É facultado à Administração promover periodicamente a atualização dos dados cadastrais, mediante convocação dos
contribuintes.
Seção VI
Do Lançamento e do Recolhimento
Art. 94 - O contribuinte sujeito ao imposto com base em alíquotas variáveis deverá recolher, por guia, no prazo regulamentar,
o imposto correspondente aos serviços prestados em cada mês.
§ 1.º A guia obedecerá a modelo aprovado pelo Executivo.
§ 2.º A guia de recolhimento será autenticada mecanicamente e uma das vias devolvida ao contribuinte para que a conserve
em seu estabelecimento pelo prazo regulamentar.
§ 3.º Os recolhimentos deverão ser escriturados pelo contribuinte em livros próprios, nas condições e prazos regulamentares.
(Artigo revogado pela LC 29/2003)

Art. 95 - O imposto devido pelos prestadores de serviço sob a forma de trabalho pessoal e pelas sociedades de profissionais,
referidas nos artigos 86 e 87 desta lei, será lançado anualmente, de ofício, com base nos dados constantes do Cadastro Fiscal
de Prestadores de Serviços.
§ 1.º Para os fins deste artigo considera-se ocorrido o fato gerador do imposto:
I - a 1.º de janeiro de cada exercício para os contribuintes já inscritos no Cadastro em exercícios anteriores;
II - na data do início da atividade, para os contribuintes que vierem a se inscrever no decorrer do exercício.
§ 2.º Na hipótese prevista no inciso II, do parágrafo anterior, a alíquota fixa será reduzida em 50% (cinqüenta por cento) se o
início das atividades do contribuinte se verificar entre os meses de julho a dezembro, inclusive. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 96 - Ficam também sujeitos ao lançamento de ofício os contribuintes enquadrados no regime de recolhimento do
imposto por estimativa.
Parágrafo único. No caso previsto neste artigo os recolhimentos serão mensais, obedecidas as condições e prazos
regulamentares. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 97 - Nos casos de diversões públicas, se o prestador do serviço não tiver estabelecimento fixo e permanente no
Município, o valor do imposto será estimado pela autoridade competente e recolhido antes do início das atividades.
§ 1.º Apurado o preço real dos serviços e o montante do imposto efetivamente devido, em havendo diferença a maior deverá
ser recolhida dentro do prazo de 15 (quinze) dias da notificação do contribuinte.
§ 2.º O disposto neste artigo aplica-se, ainda, às atividades exercidas em caráter eventual ou provisório. (Artigo revogado pela LC
29/2003)

Art. 98 - É facultado ao Executivo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade, adotar outra forma de recolhimento,
determinando que este se faça antecipadamente, operação por operação, ou por estimativa em relação aos serviços
prestados por dia, quinzena ou mês. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 99 - Nos casos de lançamento de ofício, o contribuinte será dele notificado na forma prevista no artigo 203, desta lei.
(Artigo revogado pela LC 29/2003)

Art. 100 - Os prestadores de serviços que possuírem diversos estabelecimentos deverão efetuar recolhimentos distintos, um
para cada estabelecimento. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Art. 101 - A prova de quitação deste imposto é indispensável:
I - à expedição de "Habite-se" ou de "Auto de Vistoria" e na conservação de obras particulares;
II - ao pagamento de obras e serviços contratados com o Município. (Artigo revogado pela LC 29/2003)
Seção VII
Dos Livros e Documentos Fiscais
Art. 102 - O contribuinte fica obrigado a manter, em cada um dos seus estabelecimentos, escrita fiscal destinada ao registro
dos serviços prestados, ainda que não tributados.
Parágrafo único. O regulamento estabelecerá os modelos dos livros fiscais, a forma e os prazos para sua escrituração,
podendo ainda dispor sobre a dispensa ou a obrigatoriedade de manutenção de determinados livros, tendo em vista a
natureza e a peculiaridade dos serviços ou do ramo de atividade dos estabelecimentos.

Art. 103 - Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados, bem
como toda a documentação de interesse da tributação, são de exibição obrigatória ao fisco e deverão ser conservados por
quem deles tiver feito uso, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do encerramento de atividades.
Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas dos
direitos do fisco de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais, ou fiscais dos prestadores e
tomadores de serviços.
Art. 104 - Os livros fiscais não poderão se retirados do estabelecimento ou do domicílio do contribuinte sob pretexto algum, a
não ser nos casos expressamente previstos em regulamento, presumindo-se retirado o livro que não for exibido à fiscalização,
quando solicitado.
Parágrafo Único. Os agentes fiscais poderão, mediante, termo, apreender todos os livros e demais documentos fiscais
encontrados fora do estabelecimento e os devolverão ao contribuinte, após lavratura do auto de infração.
Art. 105 - Por ocasião da prestação do serviço deverá ser emitida nota fiscal, com as indicações, utilização e autenticação
determinadas em regulamento.
§ 1.º O regulamento poderá dispensar a emissão de nota fiscal para estabelecimentos que utilizem sistema de controle do seu
movimento diário baseado em máquinas registradoras que expeçam cupons numerados seguidamente para cada operação e
disponham de totalizadores.
§ 2.º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a Administração, ao dispensar a emissão de notas fiscais, poderá exigir a
autenticação das fitas e a lacração dos totalizadores.
Art. 106 - Os prestadores de serviços sob a forma de trabalho pessoal e as sociedades de profissionais, previstos nos artigos
86 e 87 desta lei, ficam desobrigados da emissão e escrituração de documentos fiscais.
Art. 106 - Os profissionais autônomos e profissionais liberais ficam dispensados da emissão de nota fiscal. (Redação dada pela LC
179/2010)

Parágrafo único. A dispensa de emissão de Notas Fiscais não se aplica às sociedades uniprofissionais, mesmo quando sujeitas
ao pagamento do ISSQN em valor fixo. (Parágrafo acrescido pela LC 179/2010)
Art. 107 - A impressão de notas fiscais só poderá ser efetuada mediante prévia autorização da repartição municipal
competente.
Parágrafo Único. Ficam obrigadas a manter registro de impressão de notas fiscais as empresas tipográficas que realizarem tais
serviços.
Art. 108 - Os contribuintes, responsáveis ou terceiros, são obrigados a exibir e permitir o exame de mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais e fiscais.
Art. 109 - Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização, o Executivo poderá exigir a adoção de instrumentos ou
documentos especiais necessários à perfeita apuração dos serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido.
Seção VIII
Das Declarações Fiscais
Art. 110 - Além da inscrição e das respectivas alterações, os contribuintes do imposto sobre serviços ficam obrigados a
apresentar anualmente, nas condições e prazos regulamentares, a Declaração de Informações Fiscais - DIF e quaisquer outras
declarações de dados que venham a ser exigidas, a qualquer tempo, pela Administração.
Art. 110. Além da inscrição e das respectivas alterações, todos os contribuintes inscritos no cadastro mobiliário do município
ficam obrigados a apresentar, nas condições e prazos regulamentares: (Redação dada pela LC 152/2009)
Art. 110. Além da inscrição e das respectivas alterações, todos os contribuintes obrigados à inscrição no cadastro mobiliário
do município ficam obrigados a apresentar, nas condições e prazos regulamentares: (Redação dada pela LC 179/2010)
I – anualmente, a Declaração de Informações Fiscais; (Redação dada pela LC 152/2009)
II – mensalmente, a Declaração Mensal de Serviços; (Redação dada pela LC 152/2009)
II – mensalmente, a Declaração Mensal e Anual de Serviços – DMS; (Redação dada pela LC 179/2010)
III – quaisquer outras declarações que venham a ser exigidas, a qualquer tempo, pela Administração. (Redação dada pela LC
152/2009)

Parágrafo Único: As declarações previstas nos incisos II e III deste artigo terão seu conteúdo integral, prazos e formas
regulamentados pelo Poder Executivo, sendo exigíveis a partir da publicação do seu regulamento. (Acrescido pela LC 152/2009)
§ 1º Além dos contribuintes previstos no caput deste artigo, as declarações poderão ser exigidas de outras pessoas, físicas ou
jurídicas, desde que previsto em regulamento. (Parágrafo acrescido pela LC 179/2010)
§ 2º As declarações previstas no inciso III deste artigo terão seu conteúdo integral, prazos e formas regulamentados pelo
Poder Executivo, sendo exigíveis a partir da publicação do seu regulamento. (Parágrafo acrescido pela LC 179/2010)

Seção IX
Da Arrecadação
Art. 111 - Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de pagamento ou retenção do imposto nos
prazos estabelecidos implicará cobrança dos seguintes acréscimos:
I - recolhimento fora do prazo regulamentar, procedido antes do início da ação fiscal:
a) multa equivalente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia até 10% (dez por cento) do valor do imposto devido e
não pago ou pago a menor pelo prestador do serviço;
b) multa equivalente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia até 10% (dez por cento) do valor do imposto devido
sobre o total da operação aos que obrigados à retenção do imposto, inclusive por substituição tributária, deixarem de efetuála;
c) multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido sobre o total da operação aos que deixarem de recolher,
no prazo regulamentar, o imposto retido do prestador do serviço;
c) multa de 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido sobre o total da operação aos que deixarem de recolher, no
prazo regulamentar, o imposto retido do prestador do serviço; (Redação dada pela LC 21/2003)
II - recolhimento fora do prazo regulamentar, procedido após o início da ação fiscal:
a) multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido e não pago ou pago a menor pelo prestador do
serviço;
a) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do imposto devido e não pago ou pago a menor pelo prestador do
serviço; (Redação dada pela LC 21/2003)
b) multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido sobre o total da operação aos que obrigados à
retenção do imposto, inclusive por substituição tributária, deixarem de efetuá-la;
b) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do imposto devido sobre o total da operação aos que obrigados à
retenção do imposto, inclusive por substituição tributária, deixarem de efetuá-la; (Redação dada pela LC 21/2003)
c) multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido sobre o total da operação aos que deixarem de recolher, no
prazo regulamentar, o imposto retido do prestador do serviço;
c) multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido sobre o total da operação aos que deixarem de recolher,
no prazo regulamentar, o imposto retido do prestador do serviço; (Redação dada pela LC 21/2003)
III - em qualquer caso, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento, contando-se como mês
completo qualquer fração dele.
(Redação dada pela LC 152/2009)

Art. 111. A falta de recolhimento ou o recolhimento a menor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, pelo
prestador do serviço ou responsável, nos prazos previstos em lei ou regulamento, implicará a incidência dos seguintes
acréscimos: (Redação dada pela LC 152/2009)
I – recolhimento efetuado antes de iniciado o procedimento fiscal, juros de mora. (Redação dada pela LC 152/2009)
I – recolhimento efetuado antes de iniciado o procedimento fiscal, multa de mora equivalente a 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) ao dia até o limite de 10% (dez por cento) do valor do imposto devido e não pago ou pago a menor;
(Redação dada pela LC 179/2010)

II – iniciado o procedimento fiscal, multa de mora equivalente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia até o limite
de 10% (dez por cento) do valor do imposto devido independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis e
aplicação, de ofício, das multas punitivas previstas no inciso IX do artigo 112 da Lei Complementar nº 20 de 30 de dezembro
de 2002; (Redação dada pela LC 152/2009)
II – iniciado o procedimento fiscal, alem da aplicação da multa moratória prevista no inciso anterior e independentemente das
medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISS, nos prazos previstos em lei ou regulamento, implicará a aplicação, de ofício, das multas punitivas
previstas no inciso XIX do artigo 112 da Lei Complementar 20; (Redação dada pela LC 179/2010)
III - em qualquer caso, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento, contando-se como mês
completo qualquer fração dele. (Redação dada pela LC 152/2009)
Parágrafo Único - A multa não recolhida poderá ser lançada de ofício, conjunta ou isoladamente, no caso de nãorecolhimento do Imposto com esse acréscimo. (Parágrafo acrescido pela LC 152/2009)

Seção X
Das Infrações e Penalidades
Art. 112 - As infrações às normas da legislação tributária sujeitam o infrator às seguintes penalidades:
I - multa de 20 (vinte) UFM , aos que:
a) embaraçarem a ação fiscal;
b) não atenderem às intimações efetuadas pela autoridade fiscal;

c) se recusarem a apresentar livros, notas fiscais ou quaisquer outros documentos exigidos pela fiscalização;
d) sonegarem dados ou destruírem documentos necessários à apuração do preço dos serviços ou à fixação de estimativa;
e) emitirem notas fiscais com numeração e seriações em duplicidade;
f) consignarem em documento fiscal importância inferior à receita efetivamente auferida;
g) utilizarem documentos fiscais impressos sem a prévia autorização;
h) imprimirem ou mandarem imprimir, para si ou para terceiros, documentos fiscais sem prévia autorização da autoridade
competente;
i) aceitar ou receber documentos não fiscais de prestadores de serviços, quando da contratação dos mesmos, por documento.
(Acrescido pela LC 29/2003)

II - multa de 10 (dez) UFM aos que deixarem de efetuar, na forma e no prazo estabelecidos, a inscrição inicial, quaisquer
alterações de dados cadastrais ou o encerramento da atividade;
II - multa de 02 (duas) UFM aos que deixarem de efetuar, na forma e no prazo estabelecidos, a inscrição inicial, quaisquer
alterações de dados cadastrais ou o encerramento da atividade; (Redação dada pela LC 21/2003)
III - multa de 2 UFM aos que:
a) não possuírem livros fiscais;
b) deixarem de escriturar os livros fiscais nos prazos regulamentares;
IV - multa de 20 (vinte) UFM aos que, obrigados, deixarem de emitir documentos fiscais;
IV - multa de 10 (dez) UFM aos que, obrigados, deixarem de emitir documentos fiscais; (Redação dada pela LC 21/2003)
V - multa de 10 (dez) UFM aos prestadores de serviços de diversões públicas que:
a) não providenciarem a emissão de bilhetes de ingresso ou congêneres a que estiver sujeito;
b) deixarem de inutilizar bilhetes de ingresso ou congêneres, no ato de seu recebimento ou permitirem que os mesmos, já
utilizados, retornem à bilheteria;
VI - com relação às declarações de informações fiscais:
a) multa de 20 (vinte) UFM aos que deixarem de apresentar, no prazo regulamentar, quando delas resultaria notificações de
lançamento de ofício ou apresentarem com dados inexatos ou omissão de informações indispensáveis à apuração dos
tributos;
a) multa de 10 (dez) UFM aos que deixarem de apresentar, no prazo regulamentar, quando delas resultaria notificações de
lançamento de ofício ou apresentarem com dados inexatos ou omissão de informações indispensáveis à apuração dos
tributos; (Redação dada pela LC 21/2003)
b) multa de 1 (uma) UFM aos que deixarem de apresentar, no prazo regulamentar, nos demais casos;
VII - multa de 0,25 (vinte e cinco centésimos) da UFM, por guia, aos que:
a) preencherem as guias de recolhimento com dados inexatos;
b) não apresentarem, nos prazos estipulados, as guias de recolhimento.
VIII - multa de 1 (uma) UFM para as infrações para as quais não haja penalidade específica estabelecida nesta lei.
IX - multa pecuniária equivalente a 5 vezes o valor do imposto sonegado, monetariamente atualizado. (Acrescido pela LC 29/2003)
IX - multa pecuniária equivalente a 1,5 vezes até 02 vezes o valor do imposto sonegado, monetariamente atualizado. (Redação
dada pela LC 151/2009)

Art. 112. Constitui infração a inobservância de qualquer preceito constante na legislação tributária, sendo o infrator sujeito às
penalidades indicadas neste artigo, sem prejuízo de outras penalidades e medidas previstas na legislação. (Redação dada pela LC
152/2009)

I – embaraçarem a ação fiscal:
Multa: 20 UFM;
Unidade: por embaraço; (Redação dada pela LC 152/2009)
I – embaraçar a ação fiscal:
Multa: 20 UFM;
Unidade: por embaraço; (Redação dada pela LC 179/2010)
II – não atenderem às intimações efetuadas pela autoridade fiscal:
Multa: 20 UFM;
Unidade: por intimação; (Redação dada pela LC 152/2009)
II – não atender intimação efetuada pela autoridade fiscal:
Multa: 20 UFM;
Unidade: por intimação; (Redação dada pela LC 179/2010)
III – se recusarem a apresentar livros, notas fiscais ou quaisquer outros documentos exigidos pela fiscalização:
Multa: 20 UFM;
Unidade: por tipo de documento; (Redação dada pela LC 152/2009)
III – recusar a apresentar livros, notas fiscais ou quaisquer outros documentos exigidos pela fiscalização:
Multa: 20 UFM;
Unidade: por livro/documento; (Redação dada pela LC 179/2010)

IV – sonegarem dados ou destruírem documentos necessários à apuração do preço dos serviços ou à fixação de estimativa:
Multa: 20 UFM; (Redação dada pela LC 152/2009)
IV – sonegar dados ou destruir documento necessário à apuração do preço dos serviços ou à fixação de estimativa:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por ocasião da sonegação e/ou destruição; (Redação dada pela LC 179/2010)
V – emitirem notas fiscais com numeração e seriações em duplicidade:
Multa: 50 UFM; (Redação dada pela LC 152/2009)
V - emitir notas fiscais com numeração e seriação em duplicidade:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 179/2010)
V - emitir nota fiscal, recibo provisório de serviços ou qualquer documento fiscal com numeração e série em duplicidade:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 313/2017)
VI – consignarem em documento fiscal importância inferior à receita efetivamente auferida:
Multa: 20 UFM; (Redação dada pela LC 152/2009)
VI – consignar em documento fiscal importância inferior à receita efetivamente auferida:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 179/2010)
VII – utilizarem documentos fiscais impressos sem prévia autorização do município:
Multa: 50 UFM; (Redação dada pela LC 152/2009)
VII – utilizar documento fiscal impresso sem prévia autorização do município:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 179/2010)
VII - utilizar documento fiscal sem prévia autorização do município ou adulterar, fraudar ou simular Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica ou declaração fiscal eletrônica:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 313/2017)
VIII – imprimir ou mandar imprimir, para si ou para terceiros, documentos fiscais sem prévia autorização do município:
Multa: 50 UFM; (Redação dada pela LC 152/2009)
VIII – imprimir ou mandar imprimir, para si ou para terceiros, documentos fiscais sem prévia autorização do município:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 179/2010)
IX – aceitar ou receber documentos não fiscais de prestadores de serviços, quando da contratação dos mesmos:
Multa: 50 UFM; (Redação dada pela LC 152/2009)
IX – aceitar ou receber documentos não fiscais de prestadores de serviços, quando da contratação dos mesmos:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 179/2010)
X – não efetuar, na forma ou prazo estabelecidos, a inscrição inicial, quaisquer alterações de dados cadastrais ou a baixa do
cadastro;
Multa: 03 UFM (Acrescido pela LC 152/2009)
XI – não possuir os livros fiscais previstos na legislação tributária:
Multa: 10 UFM;
Unidade: por livro; (Acrescido pela LC 152/2009)
XI - não possuir os livros e documentos fiscais ou contábeis previstos na legislação:
Multa: 10 UFM;
Unidade: por livro ou documento; (Redação dada pela LC 313/2017)
XII – deixar de escriturar, ou escriturar de forma ilegível ou com rasuras os livros fiscais: (Acrescido pela LC 152/2009)
Multa: 10 UFM;
Unidade: por livro;
XIII – deixar de registrar junto à Auditoria Fiscal Municipal, no prazo regulamentar, os livros fiscais:

Multa: 10 UFM;
Unidade: por livro; (Acrescido pela LC 152/2009)
XIII – deixar de registrar junto à Auditoria Fiscal Municipal, no prazo regulamentar, os livros fiscais:
Multa: 01 UFM;
Unidade: por livro; (Redação dada pela LC 179/2010)
XIV – preencher as informações da Nota Fiscal de forma ilegível ou com rasuras:
Multa: 10 UFM;
Unidade: por nota fiscal; (Acrescido pela LC 152/2009)
XIV – preencher as informações da Nota Fiscal em desacordo com o regulamento e/ou de forma ilegível e/ou com rasuras:
Multa: 0,1 UFM;
Unidade: por nota fiscal; (Redação dada pela LC 179/2010)
XIV - emitir documento fiscal:
a) preenchido em desacordo com o regulamento, ou;
b) com a omissão de informação obrigatória, ou;
c) de forma ilegível ou com rasuras.
Multa: 0,5% (meio por cento) da base de cálculo do ISSQN, limitada a 0,3 (três décimos) da UFM;
Unidade: por nota fiscal; (Redação dada pela LC 313/2017)
XV – quando obrigado, deixar de emitir documentos fiscais:
Multa: 20 UFM; (Acrescido pela LC 152/2009)
XV – quando obrigado, deixar de emitir documentos fiscais:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 179/2010)
XVI – aos prestadores de serviços de diversões públicas que:
a) não providenciarem a emissão de bilhetes de ingresso ou congêneres a que estiver sujeito:
Multa: 20 UFM;
Unidade: por evento;
b) deixarem de inutilizar bilhetes de ingresso ou congêneres, no ato de seu recebimento ou permitirem que os mesmos, já
utilizados, retornem à bilheteria;
Multa: 20 UFM;
Unidade: por evento; (Acrescido pela LC 152/2009)
XVI – aos contribuintes sujeitos ao uso do Cupom Fiscal de Serviços:
a) com relação à transmissão do Cupom Fiscal de Serviços - CFS:
1. Multa de 0,5% (meio por cento) da base de cálculo do ISSQN, limitada a 0,3 (três décimos) da UFM, para cada CFS
transmitido fora do prazo regulamentar;
2. Multa de 1,5% (um e meio por cento) da base de cálculo do ISSQN, limitada a 2 (duas) UFM, para cada CFS não transmitido
ao Município até o início da ação fiscal que apurar a infração;
b) Multa de 0,5 (meia) UFM por mês ou fração de mês, até a regularização, para o contribuinte que, obrigado à emissão do
CFS, deixar de adotar quaisquer dos procedimentos determinados pela legislação necessários à sua emissão, limitado ao valor
de 5 (cinco) UFM;
c) Multa de 01 (uma) UFM por evento, para o descumprimento de qualquer obrigação acessória relativa ao CFS, para a qual
não haja previsão de penalidade específica.
(Redação dada pela LC 336/2018)

XVII – deixar de apresentar, no prazo regulamentar, a declaração de informações fiscais, quando delas resultaria notificações
de lançamento de ofício ou apresentarem com dados inexatos ou omissão de informações indispensáveis à apuração dos
tributos:
Multa: 20 UFM;
Unidade: por declaração; (Acrescido pela LC 152/2009)
XVII – deixar de apresentar a Declaração de Informações Fiscais até 30 de junho de cada ano, quando delas resultaria
notificações de lançamento de ofício ou apresentar com dados inexatos ou omissão de informações indispensáveis à
apuração dos tributos;
Multa: 05 UFM;
Unidade: por declaração; (Redação dada pela LC 179/2010)
XVIII – não manter arquivado, pelo prazo de cinco anos, contados do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele a que se
referem, os livros, declarações e documentos, fiscais e contábeis:
Multa: 20 UFM; (Acrescido pela LC 152/2009)

XVIII – deixar de entregar a declaração de informações fiscais até 30 de junho de cada ano, junto ao Fisco Municipal:
Multa: 10 UFM;
Unidade: por declaração; (Acrescido pela LC 152/2009)
XVIII – deixar de apresentar a Declaração de Informações Fiscais até 30 de junho de cada ano, nos demais casos;
Multa: 01 UFM;
Unidade: por declaração; (Redação dada pela LC 179/2010)
XIX – iniciado o procedimento fiscal, independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de
recolhimento ou o recolhimento a menor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, nos prazos previstos em lei
ou regulamento, implicará a aplicação, de ofício, das seguintes multas: (Inciso acrescido pela LC 152/2009)
a) multa 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido e não pago ou pago a menor; (Alínea acrescida pela LC 152/2009)
b) multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido sobre o total da operação aos que deixarem de recolher, no
prazo regulamentar, o imposto retido do prestador do serviço; (Alínea acrescida pela LC 152/2009)
c) multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) do valor do imposto devido ou arbitrado, no caso de atos definidos em lei
como sonegação ou como crime contra a ordem tributária devidamente comprovados em processo formal da Auditoria Fiscal
Municipal. (Alínea acrescida pela LC 152/2009)
d) especificamente quanto aos serviços prestados por Instituições Financeiras, não entrega da Declaração Mensal de Serviços
para Instituições Financeiras, no prazo regulamentar;
Multa: 10 UFM;
Unidade: para cada declaração, por módulo; (Alínea acrescida pela LC 336/2018)
e) especificamente quanto aos serviços prestados por Instituições Financeiras, a apresentação de dados inválidos a título de
simples entrega do registro solicitado em quaisquer módulos da Declaração Mensal de Serviços para Instituições Financeiras;
Multa: 15 UFM;
Unidade: para cada declaração, por módulo; (Alínea acrescida pela LC 336/2018)
f) especificamente quanto aos serviços prestados por Instituições Financeiras, não entrega da DMS até o início de
procedimento fiscal visando o lançamento do ISSQN;
Multa: 20% (vinte por cento) do imposto devido referente à competência da declaração, ainda que integralmente pago, tendo
como valor mínimo 30 (trinta) UFMs, compensada a multa prevista na alínea “d”, se houver sido aplicada;
Unidade: por declaração; (Alínea acrescida pela LC 336/2018)
g) especificamente quanto aos serviços prestados por Instituições Financeiras, quando apurado em procedimento fiscal
visando o lançamento do ISSQN, a apresentação de declaração com dados fiscais inexatos, inverídicos ou com omissão de
informações;
Multa: 30% (trinta por cento) do imposto devido referente à competência da declaração, ainda que integralmente pago,
tendo como valor mínimo 40 (quarenta) UFMs;
Unidade: por declaração. (Alínea acrescida pela LC 336/2018)
XX – infrações para as quais não haja penalidade específica estabelecida nesta lei:
Multa: 10 UFM;
Unidade: por infração. (Acrescido pela LC 152/2009)
XX – não conservar livros, declarações ou documentos, fiscais ou contábeis, até que ocorra a prescrição dos tributos
relacionados com os seus registros;
Multa: 20 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 179/2010)
XXI – com relação à Declaração Mensal e Anual de Informações Fiscais – DMS:
a) não entrega da DMS no prazo regulamentar;
Multa: 0,5 UFM;
Unidade: por declaração;
b) não entrega da DMS até o início de procedimento fiscal visando o lançamento do ISS;
Multa: 20% (vinte por cento) do imposto devido, próprio e por substituição tributária, ainda que integralmente pago, tendo
como valor mínimo 02 (duas) UFMs, compensada a multa prevista na alínea anterior, se houver sido aplicada;
Unidade: por declaração;
c) declaração inexata ou inverídica ou com omissão de informações;
Multa: 30% (trinta por cento) do imposto devido sobre a informação inverídica, inexata ou omitida, ainda que integralmente
pago, tendo como valor mínimo 02 (duas) UFMs;
Unidade: por declaração; (Acrescido pela LC 179/2010)
XXII – utilizar documento fiscal impresso em desacordo com o regulamento do Município;
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Acrescido pela LC 179/2010)
XXIII – dar à via da Nota Fiscal destinação diversa daquela prevista na legislação;

Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Acrescido pela LC 179/2010)
XXIII - deixar de entregar ou enviar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida ao tomador ou intermediário do serviço, ou
dar destinação à via de documento fiscal em desacordo com o previsto em regulamento:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática; (Redação dada pela LC 313/2017)
XXIV – cancelar documento fiscal sem cumprir os critérios estabelecidos em regulamento;
Multa: 0,1 UFM;
Unidade: por documento fiscal; (Acrescido pela LC 179/2010)
XXV – infrações para as quais não haja penalidade específica estabelecida nesta lei;
Multa: 01 UFM;
Unidade: por infração; (Acrescido pela LC 179/2010)
XXVI - com relação aos serviços descritos nos itens 4.22, 4.23, 5.09, 10.04, 15.01 e 15.09 da lista de serviços:
a) ao prestador de serviços que deixar de apresentar as declarações fiscais que estiver obrigado, na forma e prazo
regulamentares:
Multa: 01 UFM;
Unidade: por declaração;
b) ao prestador de serviços que deixar de apresentar as declarações fiscais que estiver obrigado, quando a infração for
apurada no curso de procedimento fiscal visando o lançamento do ISS:
Multa: 20% (vinte por cento) do imposto devido, ainda que integralmente pago, tendo como valor mínimo 02 (duas) UFMs,
compensada a multa prevista na alínea anterior, se houver sido aplicada;
Unidade: por declaração;
c) ao prestador de serviços que apresentar as declarações fiscais que estiver obrigado, de forma inexata, inverídica ou com
omissão de informações:
Multa: 30% (trinta por cento) do imposto devido sobre a informação inverídica, inexata ou omitida, ainda que integralmente
pago o imposto, tendo como valor mínimo 02 (duas) UFM;
Unidade: por declaração;
d) ao tomador dos serviços previstos no item 15.01 da lista de serviços que mantiver ou utilizar terminais eletrônicos ou
máquinas das operações efetivadas, registrados em outro município:
Multa: 50 UFM;
Unidade: por procedimento fiscal instaurado onde for detectada tal prática. (Acrescido dada pela LC 313/2017)
Parágrafo Único. – Aplicar-se-ão em dobro as multas previstas neste artigo nos seguintes casos: (Parágrafo acrescido pela LC
152/2009)

I – não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para apresentação de qualquer documento ou
elemento necessário à fiscalização ou para prestar esclarecimentos; (Acrescido pela LC 152/2009)
II – aos que sonegarem ou omitirem informações, com o objetivo de embaraçarem a ação fiscal. (Acrescido pela LC 152/2009)
§ 1º Aplicar-se-ão em dobro as multas previstas neste artigo nos seguintes casos: (Parágrafo acrescido pela LC 179/2010)
I – não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para apresentação de qualquer documento ou
elemento necessário à fiscalização ou para prestar esclarecimentos; (Acrescido pela LC 179/2010)
II – aos que sonegarem ou omitirem informações, com o objetivo de embaraçarem a ação fiscal. (Acrescido pela LC 179/2010)
§ 2º No caso de recolhimento do imposto em atraso, sem o pagamento ou como pagamento a menor da atualização
monetária, juros e/ou multa de mora devidos, estas diferenças também ficam sujeitas às multas previstas no inciso XIX deste
artigo, quando apurados em procedimento fiscal. (Parágrafo acrescido pela LC 179/2010)
Art. 113. Observado o disposto no artigo 216, desta lei, a reincidência será punida com multa em dobro e a cada reincidência
subseqüente aplicar-se-á multa correspondente à reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) sobre seu valor.
Art. 113. Observado o disposto no art. 216, do Código Tributário Municipal, a reincidência será punida com multa em dobro e
a cada reincidência subseqüente aplicar-se-á multa correspondente à reincidência anterior, acrescida de 50% (cinqüenta por
cento) sobre seu valor. (Redação dada pela LC 29/2003)
Parágrafo único. O contribuinte reincidente poderá ser submetido a sistema especial de fiscalização, a critério da Secretaria
da Fazenda do Município.
Art. 113. As infrações previstas na legislação tributária do Município serão agravadas nas seguintes situações e patamares:
(Redação dada pela LC 336/2018)

I – reincidência: multa agravada em 50% (cinquenta por cento), e a cada reincidência subsequente aplicar-se-á multa
correspondente à reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) sobre seu valor; (Acrescido pela LC 336/2018)

II – persistência: multa agravada em 100% (cem por cento), e a cada novo período em que não regularizada a infração,
aplicar-se-á multa correspondente à anteriormente imposta, acrescida de 50% (cinquenta por cento) sobre seu valor; (Acrescido
pela LC 336/2018)

§ 1º As graduações previstas neste artigo não poderão ser aplicadas em conjunto entre si nem com graduações previstas em
outros dispositivos da legislação tributária, devendo ser aplicado apenas o agravo que resultar na multa de maior monta.
(Redação dada pela LC 336/2018)

§ 2º Considera-se reincidência a nova infração, violando o mesmo dispositivo legal, cometida pelo mesmo infrator, dentro do
período de 3 (três) anos, contados da data de ciência do Auto de Infração que houver aplicado a penalidade pela infração
anterior. (Acrescido pela LC 336/2018)
§ 3º Considera-se persistência a não regularização de infração, devidamente notificada ao infrator, dentro do prazo legal
consignado no Auto de Infração. (Acrescido pela LC 336/2018)
§ 4º O contribuinte reincidente ou persistente poderá ser submetido a sistema especial de fiscalização, a critério da Secretaria
Municipal da Fazenda. (Acrescido pela LC 336/2018)
Art. 114 - Ressalvados os casos expressamente previstos, a imposição de multa para uma infração não exclui a aplicação de
penalidade prevista para outras infrações porventura verificadas.
Art. 115 - O pagamento da multa não exime o infrator do cumprimento das exigências legais que a tiverem determinado.
Seção XI
Das Isenções
Art. 116 - São isentas do imposto as seguintes atividades, desde que o serviço seja prestado pessoalmente pelo próprio
contribuinte:
a) boleeiros;
b) bordadeiras e tricoteiras;
c) calceteiros;
d) costureiros;
e) cozinheiros;
f) doceiras e padeiros;
g) engraxates;
h) faxineiros;
i) lavadeiras;
j) rendeiras;
l) vigias;
m) barbeiros, cabeleireiros, manicuros e pedicuros;
n) as atividades que, por relação socio-econômica, possam equiparar-se às acima relacionadas, ao arbítrio do Executivo
Municipal.
TÍTULO III
DAS TAXAS
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 117 - As taxas instituídas e cobradas pelo Município têm como fato gerador o exercício regular do seu poder de polícia,
mediante a realização de diligências, exames, inspeções, vistorias, fiscalizações, autorizações e outros atos administrativos, ou
a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Art. 118 - Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinado direito, interesse
ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene,
à ordem, aos costumes, à tranqüilidade pública, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou
autorização do Poder de Público ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
§ 1.º Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei
aplicável, com a observância do processo legal, e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou
desvio de poder.
§ 2.º O poder de polícia será exercido em relação a quaisquer atividades ou atos, lucrativos ou não, nos limites da
competência do Município, dependentes, nos termos desta lei, de prévia licença da Prefeitura.
Art. 119 - As taxas de serviços públicos têm como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico
e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Parágrafo único - Considera-se serviço público:

I - utilizado pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando por ele usufruído a qualquer título;
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, seja posto à sua disposição mediante atividade administrativa
em efetivo funcionamento;
II - específico, quando possa ser destacado em unidade autônoma de intervenção, de utilidade, ou de necessidade pública;
III - divisível, quando suscetível de utilização separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.
Capítulo II
DAS TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
Seção I
Do Fato Gerador
Art. 120 - As Taxas de Licença para Localização e de Fiscalização de Funcionamento, tem como fato gerador exercício regular
do poder de polícia administrativa, mediante a realização de diligências, exames, inspeções, vistorias, fiscalização, e outros
atos administrativos, nos estabelecimentos e no exercício de atividades dependentes de autorização do poder público,
concernentes, à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à tranqüilidade pública, ao respeito à propriedade e
aos direitos individuais ou coletivos e a garantia do cumprimento da legislação municipal.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 121 - Qualquer estabelecimento que pretender localizar-se e manter suas atividades no Município, pertencentes a
pessoas físicas ou jurídicas, industriais, comerciais, agropecuários, prestadores de serviços, profissionais, autônomos,
sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas, instituições prestadoras de serviços, e outros, somente poderão
localizar-se, depois de submetidos à realização do exercício regular do poder de polícia administrativa, a concessão da licença,
a expedição do alvará e o pagamento da TLLFF.
§ 1.º Estabelecimento é o local onde são exercidas, de modo permanente ou temporário, as atividades previstas no caput
deste artigo, sendo irrelevantes para sua caracterização as denominações de sede, filial, agência, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
§ 2.º São ainda considerados estabelecimentos os locais de:
I - residência da pessoa física em razão do exercício da atividade profissional;
II - atividades de caráter itinerante;
III - manutenção de pessoal, material, mercadoria, máquinas, instrumentos e equipamentos;
IV - estrutura organizacional ou administrativa;
V - inscrição nos órgãos previdenciários;
VI - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
VII - permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica da atividade exteriorizada através da
indicação do endereço em impressos, formulários ou correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda ou
publicidade, ou em contas de telefone, de fornecimento de energia elétrica, água ou gás.
§ 3.º A circunstância de a atividade, por sua natureza ser executada, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento,
não o descaracteriza como estabelecimento, para os efeitos deste artigo.
Seção III
Da inscrição e licença para localização
Art. 122 - Nenhum estabelecimento, sujeito ao poder de polícia do município poderá instalar-se e manter suas atividades,
sem a inscrição, o alvará de licença para localização, e o pagamento da TLLFF.
Art. 123 - A inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários, deverá ser promovida pelo sujeito passivo, na forma
regulamentar, mencionando, além de outras informações que venham a ser exigidas pela Administração, os elementos
necessários à sua perfeita identificação, bem assim da atividade exercida e do respectivo local.
Art. 123 - A inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários, deverá ser promovida pelo sujeito passivo, na forma
regulamentar. (Redação dada pela LC 21/2003)
§ 1.º O sujeito passivo deverá promover tantas inscrições quantos forem os estabelecimentos ou locais de atividades, sendo
obrigatória à indicação das diversas atividades exercidas num mesmo local.
§ 2.º Os documentos relativos à inscrição, à licença e posteriores alterações, bem como os documentos de arrecadação,
devem ser mantidos, em local visível no estabelecimento, para apresentação ao fisco quando solicitados.
Art. 124 - Os dados apresentados na inscrição deverão ser alterados pelo sujeito passivo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
contados da ocorrência de fatos ou circunstâncias que impliquem sua modificação.

Art. 124 - Os dados apresentados na inscrição deverão ser alterados pelo sujeito passivo, dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias contados da ocorrência de fatos ou circunstâncias que impliquem sua modificação. (Redação dada pela LC 21/2003)
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo deverá ser observado, inclusive quando se tratar de venda ou transferência de
estabelecimento e de encerramento de atividade.
Art. 125 - Satisfeitas as exigências legais a Secretaria de Fazenda expedirá o alvará que conterá dados suficiente para
identificar o sujeito passivo, bem como outros que se fizerem necessários a critério da fazenda municipal.
Art. 126 - A Administração poderá promover, de ofício, inscrições ou alterações cadastrais, sem prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis, quando não efetuadas pelo sujeito passivo ou, em tendo sido, apresentarem erro, omissão ou falsidade.
Art. 127 - Além da inscrição e respectivas alterações, a Administração poderá exigir do sujeito passivo a apresentação de
quaisquer declarações de dados, na forma e prazos regulamentares.
Art. 128 - A licença não será concedida, nem o alvará expedido, sem que o local do exercício das atividades seja vistoriado e
esteja de acordo com as exigências constantes das posturas, bem como demais legislações municipais, atestados pelos Fiscais
da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Art. 129 - A Licença terá validade por um exercício, ou período pré- estabelecido sendo concedida sempre a título precário,
podendo ser cassada, mediante processo administrativo com amplo direito a defesa, sempre que o local ou o
estabelecimento deixar de atender as exigências para qual fora expedida, ou seja dado destinação diversa daquela licenciada.
Art. 130 - A licença será cassada, ainda, quando as atividades exercidas violar as normas concernentes, à segurança, à higiene,
à saúde, à ordem, aos costumes, à tranqüilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos e a
garantia da legislação municipal.
Seção IV
Do Lançamento
Art. 131 - A taxa será lançada de oficio após a fiscalização para a licença de localização e anualmente pela fiscalização de
Funcionamento.
Art. 132 - A Fiscalização para Funcionamento poderá ser exercida de forma direta ou indireta mediante a realização de
diligências, exames, inspeções, vistorias, fiscalização, e outros atos administrativos, nos estabelecimentos localizados no
município, com finalidade de verificar se os estabelecimentos ou atividades mantém as mesmas condições iniciais de
instalação.
Art. 133 - A Administração poderá efetuar o lançamento da Taxa em conjunto ou separadamente com o de outros tributos.
Art. 134 - O lançamento ou o pagamento da TLLFF não importa no reconhecimento da regularidade da atividade.
Seção V
Da Incidência
Art. 135 - Sendo anual o período de incidência, o fato gerador da Taxa considera-se ocorrido:
I - na data de início da atividade, relativamente ao primeiro ano de exercício desta;
II - havendo modificação das características do estabelecimento, obrigará o contribuinte a requerer nova licença e o
pagamento da taxa;
III - em primeiro de janeiro de cada exercício nos anos subseqüentes, com vencimento em 28 fevereiro.
Art. 136 - Para efeito de incidência da Taxa, consideram-se estabelecimentos distintos:
I - os que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de atividade, ou não, pertençam a diferentes pessoas físicas ou
jurídicas;
II - os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, estejam situados em prédios distintos ou
em locais diversos, ainda que no mesmo imóvel.
Art. 137 - A incidência e o pagamento da Taxa independem:
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas;
II - de licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou Município;
III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade;
IV - da finalidade ou do resultado econômico da atividade, ou da exploração dos locais;

V - do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais;
VI - do caráter permanente, eventual ou transitório da atividade;
VII - do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente exigidas, inclusive para expedição de
alvarás ou vistorias.
Seção VI
Do Cálculo
Art. 138 - A Taxa será calculada, em função da natureza da atividade e em relação a área ocupada pelo sujeito passivo,
mediante aplicação dos valores constantes da tabela X, anexa a esta lei.
Parágrafo único - Enquadrando-se o contribuinte em mais de uma das atividades especificadas na tabela, será utilizada, para
efeito de cálculo, aquela que conduzir ao maior valor.
Seção VII
Das Infrações e Penalidades
Art. 139 - Constituem infrações às normas relativas à Taxa e sujeitam o infrator às seguintes penalidades:
I - Iniciar atividades sem a licença e a inscrição no Cadastro do Município: multa de 100% (cem por cento) do valor da TLLFF,
calculada de acordo com a tabela X, desta Lei;
I - Iniciar atividades sem a licença e a inscrição no Cadastro do Município: multa de 80% (oitenta por cento) do valor da TLLFF,
calculada de acordo com a tabela X, desta Lei; (Redação dada pela LC 21/2003)
I - iniciar atividades sem a licença e a inscrição no Cadastro do Município: multa de 2 vezes o valor da TLLFF, calculada de
acordo com o disposto legal. (Redação dada pela LC 29/2003)
I - iniciar atividades sem a licença e a inscrição no Cadastro do Município: multa de 5 (cinco) vezes o valor da TLLFF a que
estaria sujeito se obtivesse a licença, calculada de acordo com a disposição legal. (Redação dada pela LC 152/2009)
II - deixar de efetuar, na forma e prazos regulamentares, a inscrição inicial, as alterações de dados cadastrais ou seu
respectivo cancelamento, quando apuradas por meio de ação fiscal ou denunciadas após o seu início: multa de 2 (duas)
Unidades Fiscais Municipal - UFM;
III - deixar de apresentar quaisquer declarações a que obrigados, ou o fizerem com dados inexatos ou omissão de elementos
indispensáveis à apuração da Taxa devida, na forma e prazos regulamentares: multa de 2 (duas) Unidades Fiscais Municipal UFM;
IV - recolher fora do prazo regulamentar, exigido através de ação fiscal ou efetuado após seu início: multa de 100% (cem por
cento) sobre o valor da Taxa devida e não paga;
IV - recolher fora do prazo regulamentar, exigido através de ação fiscal ou efetuado após seu início: multa de 40% (quarenta
por cento) sobre o valor da Taxa devida e não paga; (Redação dada pela LC 21/2003)
V - recusar a exibição da inscrição, da declaração de dados ou de quaisquer outros documentos fiscais, embaraçar a ação
fiscal ou sonegarem documentos para a apuração da taxa: multa de 5 (cinco) Unidades Fiscais Municipal - UFM;
VI - não manter visível no estabelecimento os documentos relativos à licença posteriores alterações: multa de 1 (uma)
Unidade Fiscal Municipal - UFM;
VII - constitui ainda infração qualquer ação ou omissão contrária a esta Lei, para as quais não haja penalidade específica
prevista será aplicado: multa de 1 (uma) Unidade Fiscal Municipal - UFM.
Seção VIII
Do Alvará Provisório para Localização e de Fiscalização de Funcionamento.
Art. 139-A. O Alvará Provisório para Localização e de Fiscalização de Funcionamento será concedido a qualquer
estabelecimento a que se refere o art. 121 desta Lei, a título de autorização condicionada ao funcionamento e a instalação da
atividade econômica pretendida, para posterior regularização definitiva.
§ 1º O Alvará Provisório para Localização e de Fiscalização de Funcionamento tem validade de até 90 dias e poderá ser
prorrogado, por uma única vez, por igual período.
§ 2º Serão exigidos para a expedição do Alvará Provisório para Localização e de Fiscalização de Funcionamento os seguintes
documentos:
I - Nome Empresarial;
II - Sede da Empresa;
III - Objeto da Empresa (descrição das atividades principal e secundária);
IV - Número no Registro da Junta Comercial;
V - Inscrição Estadual;
VI - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
VII - Termo de Compromisso, declarando, sob as penas da Lei, que as informações prestadas são verdadeiras e que tem
conhecimento e cumpriu as normas de segurança, higiene, saúde, ordem, dos costumes, à tranquilidade pública, ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos e a garantia do cumprimento da legislação municipal.

§ 3º O Descumprimento do Termo de Compromisso com a Administração Municipal será punido com as multas a serem
estipuladas pelo Poder Executivo Municipal, e, em caso de reincidência ensejará na interdição da atividade e cassação do
Alvará Provisório para Localização e de Fiscalização de Funcionamento, sem prejuízo de responsabilidade penal.
§ 4º Quinze dias antes do vencimento do Alvará Provisório para Localização e de Fiscalização de Funcionamento, o
interessado deverá comparecer ao órgão competente para esclarecimento quanto às exigências e à continuidade de sua
atividade econômica.
§ 5º A concessão do Alvará Provisório para Localização e de Fiscalização de Funcionamento não isenta o pagamento de
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, se for o caso.
(Artigo acrescido pela LC 145/2008)

Art. 139-B. O Alvará Provisório para Localização e de Fiscalização de Funcionamento não será concedido para as atividades de
risco que:
I - Abriguem aglomeração de pessoas;
II - Sirvam como depósitos ou manipulem produtos perigosos, inflamáveis, explosivos ou tóxicos;
III - Sejam poluentes.
(Artigo acrescido pela LC 145/2008)

Capítulo III
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE
Seção I
Da Incidência
Art. 140 - A Taxa de Fiscalização de Publicidade é devida em razão da atividade municipal de fiscalização da legislação
disciplinadora da exploração ou utilização, por qualquer meio ou processo, de anúncios nas vias e logradouros públicos, ou
em locais deles visíveis ou, ainda, em outros locais de acesso ao público.
Parágrafo único. Para fins de incidência da taxa, consideram-se anúncios quaisquer instrumentos ou formas de comunicação
visual ou audiovisual de mensagens, inclusive aqueles que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos
indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo aqueles
afixados em veículos de transporte de qualquer natureza.
Art. 141 - Estão sujeitos à incidência da taxa:
I - os cartazes, letreiros, programas, quadros, painéis, emblemas, placas, avisos, anúncios e mostruários fixos ou volantes,
luminosos ou não, feitos por qualquer modo, processo ou engenho, suspensos, distribuídos, afixados ou pintados em paredes,
muros, postes e tapumes;
II - a propaganda falada em lugares públicos por meio de amplificadores de voz, alto-falantes e propagandistas;
III - a propaganda feita por meio de slides projetados em cinemas.
Art. 142 - Quaisquer alterações procedidas quanto ao tipo, características ou tamanho do anúncio, assim como sua
transferência para local diverso, acarretarão nova incidência da taxa.
Art. 143 - A incidência e o pagamento da taxa independem:
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas relativas ao anúncio;
II - de licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, pelo Estado ou pelo Município;
III - do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente exigidas, inclusive para expedição de
alvarás ou vistorias.
Art. 144 - A taxa não incide quanto:
I - às tabuletas indicativas de sítios, granjas, chácaras e fazendas, desde que seu conteúdo não tenha caráter publicitário;
II - às tabuletas indicativas de hospitais, casas de saúde, ambulatório e pronto-socorro;
III - às placas colocadas nos vestíbulos de edifícios, nas portas de consultórios, de escritórios e de residências, indicando
profissionais liberais, desde que seu tamanho não exceda a 0,30 m. por 0,50 m.;
IV - às placas indicativas, nos locais de construção, dos nomes das firmas, engenheiros e arquitetos responsáveis pelo projeto
ou execução de obras particulares ou públicas;
V - aos cartazes ou letreiros destinados a fins patrióticos, religiosos ou eleitorais;
VI - aos dísticos ou denominações de estabelecimentos comerciais ou industriais, apostos nas paredes e vitrinas internas;
VII - aos anúncios publicados em jornais, revistas, catálogos e os irradiados em estações de radiodifusão.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 145 - Contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica que, na forma e nos locais mencionados no artigo 140:

I - fizer qualquer espécie de publicidade;
II - explorar ou utilizar a divulgação de publicidade de terceiros.
Art. 146 - São solidariamente responsáveis pelo pagamento da taxa:
I - aquele a quem a publicidade aproveitar, quanto ao anunciante ou ao objeto anunciado;
II - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel ou móvel, inclusive veículos.
Seção III
Da Base de Cálculo e das Alíquotas
Art. 147 - Base de cálculo da taxa é o custo despendido, estimado ou presumido da atuação do Município no exercício regular
do seu poder de polícia na fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora da exploração ou utilização de anúncios.
Art. 148 - A taxa será calculada na conformidade da Tabela XI, anexa a esta lei.
§ 1.º Não havendo na Tabela especificação precisa do anúncio, a taxa será calculada pelo item que contiver maior identidade
de especificações com as características do anúncio considerado.
§ 2.º Enquadrando-se o anúncio em mais de um item da Tabela XI, prevalecerá aquele que conduza à taxa unitária de maior
valor.
Seção IV
Da Inscrição Cadastral
Art. 149 - O sujeito passivo deverá promover, na forma regulamentar, sua inscrição no Cadastro Fiscal da Prefeitura,
independentemente de prévio licenciamento e cadastramento do anúncio, nos termos da legislação específica.
Parágrafo único. A Administração poderá promover, de ofício, a inscrição, assim como as respectivas alterações de dados,
inclusive cancelamento, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Seção V
Do Lançamento e da Arrecadação
Art. 150 - Independentemente de prévia notificação, o contribuinte deverá calcular o valor da taxa, recolhendo-a na forma e
prazos regulamentares.
§ 1.º No caso de incidência anual, para os contribuintes já inscritos no Cadastro Fiscal da Prefeitura, considera-se ocorrido o
fato gerador da taxa no mês de janeiro de cada exercício.
§ 2.º Para os contribuintes que vierem a se inscrever no decorrer do exercício, considera-se ocorrido o fato gerador da taxa na
data da inscrição no Cadastro Fiscal.
§ 3.º Nos casos em que o período de incidência for diário a taxa deverá ser recolhida por antecipação.
Art. 151 - A taxa será devida integralmente, ainda que o anúncio seja explorado ou utilizado em parte do período
considerado.
Art. 152 - O Executivo disporá sobre os casos de lançamento de ofício, que serão efetuados com base nos dados constantes
do Cadastro Fiscal da Prefeitura.
Art. 153 - O lançamento ou o pagamento da taxa não importa em reconhecimento da regularidade do anúncio.
Seção VI
Das Infrações e Penalidades
Art. 154 - As infrações às normas relativas à taxa sujeitam o infrator às seguintes penalidades:
I - recolhimento fora do prazo regulamentar, exigido através de ação fiscal ou efetuado após o seu início: multa de 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor da taxa devida e não paga ou paga a menor;
II - multa de 1 (uma) UFM aos que deixarem de efetuar, na forma e no prazo estabelecidos, a inscrição do anúncio no
Cadastro específico da Prefeitura, ou o seu respectivo cancelamento;
III - multa de 2 (duas) UFM aos que deixarem de apresentar quaisquer declarações a que obrigados ou o fizerem com dados
inexatos, ou omissão de informações indispensáveis à apuração do imposto devido, na forma regulamentar;
IV - multa de 3 (três) UFM aos que se recusarem a exibir a licença do anúncio, as declarações de dados ou quaisquer outros
documentos fiscais, embaraçarem a ação fiscal, não atenderem às intimações efetuadas pela autoridade fiscal ou sonegarem
documentos necessários à apuração do valor do tributo;
V - multa de 1 (uma) UFM para as infrações para as quais não haja penalidade específica estabelecida nesta lei.
Capítulo IV

DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, EXAME E APROVAÇÃO DE PROJETOS
Seção I
Da Incidência
Art. 155 - A Taxa de Licença para Execução de Obras, Exame e Aprovação de Projetos é devida em razão da aprovação de
projetos e fiscalização da execução de obras, loteamentos e demais atos e atividades regidos pela legislação municipal
específica disciplinadora de edificações e de parcelamento, uso e ocupação do solo.
§ 1.º Entende-se como obras e loteamentos para efeito de incidência da taxa:
I - a construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição de edifícios, casas, edículas, muros, grades, guias e sarjetas,
colocação de tapumes ou andaimes ou qualquer outra obra de construção civil;
II - o loteamento em terrenos particulares, segundo critérios fixados pela Prefeitura.
§ 2.º Nenhuma obra ou loteamento poderá ser iniciado sem prévio pedido de licença à Prefeitura e sem o pagamento da taxa
devida.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 156 - Contribuinte da taxa é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 157 - É responsável pelo recolhimento da taxa o locatário ou terceiro interessado que requerer a aprovação de projeto
para a realização de quaisquer das obras mencionadas no artigo 155, § 1.º, inciso I, desta lei.
Seção III
Do Cálculo
Art. 158 - A taxa será calculada de conformidade com a Tabela XII, anexa a esta lei.
Seção IV
Da Arrecadação
Art. 159 - Quando o lançamento for efetuado de ofício, o prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias, a contar da
competente notificação.
Seção V
Das Disposições Finais
Art. 160 - A concessão da licença, seu prazo de validade e demais normas pertinentes serão fixados na legislação urbanística
específica.
Art. 161 - São isentas da taxa:
I - a construção de muros de arrimo ou de muralhas de sustentação quando no alinhamento da via pública, assim como de
passeios, quando do tipo aprovado pela Prefeitura;
II - a limpeza, a pintura externa ou interna de edifícios, casas, muros ou grades;
III - a construção de barracões destinados à guarda de material de obras já licenciadas.
Capítulo V
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
Seção I
Da Incidência
Art. 162 - Nenhuma atividade ou estabelecimento sujeito as normas sanitárias poderá iniciar sem a vistoria , a licença
sanitária e o pagamento da taxa.
Art. 163 - A taxa de fiscalização sanitária é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento das normas
disciplinadoras tendentes a diminuir, eliminar ou prevenir riscos e intervir sobre os problemas sanitários decorrentes de todas
as atividades que interferem direta ou indiretamente na saúde da população, principalmente na produção e circulação de
produtos, serviços e do meio ambiente.
Seção II
Do Sujeito Passivo

Art. 164 - O contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica cujas as atividades possam prejudicar indiretamente, a saúde de
terceiros, quer pela natureza de suas ações e atividades, quer pelas condições de seus produtos ou serviços ou resultado
deles, quer pelas condições do local ande habita, trabalha ou freqüenta.
Seção III
Da Base de Cálculo
Art. 165 - A base de cálculo da taxa é o custo despendido, estimado ou presumido, da atuação do município no exercício
regular do poder de polícia. A Taxa será calculada levando-se em consideração as atividades e o maior ou menor risco
epidemiológico de acordo com a tabela XV, anexa a esta lei.
Seção IV
Do Lançamento
Art. 166 - A taxa será lançada após realização da vistoria para licenciar a atividade, e anualmente pela fiscalização com a
finalidade de verificar se as condições sanitárias da atividade continua de acordo com as normas vigentes.
Seção V
Infrações e penalidades
Art. 167 - Aos que iniciarem atividade sem licença sanitária ficam sujeitos a multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor da
taxa, sem prejuízo de outras penalidades.
Capítulo VI
DA TAXA DE COLETA DE LIXO
Seção I
Da Incidência
Art. 168 - A Taxa de Coleta de Lixo é devida pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos específicos e divisíveis
de coleta e remoção de lixo domiciliar e destinação final dos resíduos sólidos, prestados pelo Município ao contribuinte ou
postos à sua disposição.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 169 - Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel situado
em logradouro que disponha dos serviços mencionados no artigo 168, desta lei.
Seção III
Da Base de Cálculo e das Alíquotas
Art. 170 - A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços utilizados pelo contribuinte ou colocados à sua disposição e
dimensionados, para cada caso, levando-se em consideração o coeficiente de produção de resíduos por tipo de construção
expressos na tabela XIII multiplicado pelo fator 1,0 (um) ou 0,6 (seis décimos), conforme a freqüência da coleta seja de cinco
ou tres vezes por semana, respectivamente multiplicada pela área construída do imóvel em metros quadrados, multiplicado
pelo valor base de coleta equivalente a 0,8695 UFM.
Art. 170 - A base de cálculo da Taxa é o custo dos serviços utilizados pelo contribuinte ou colocados à sua disposição e
dimensionados para cada caso, levando-se em consideração o fator de correção 1,0 (um) ou 0,5 (cinco décimos), conforme a
freqüência da coleta seja de seis ou três vezes por semana e coeficientes de produção de resíduos por tipo de construção,
expressos na Tabela XIII. (Redação dada pela LC 32/2003)
Seção IV
Do Lançamento e da Arrecadação
Art. 171 - A taxa será devida a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que se der o início do efetivo
funcionamento dos serviços a que se refere o artigo 168, desta lei.

Art. 172 - A taxa será lançada anualmente em nome do sujeito passivo, podendo ser arrecadada juntamente com o Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ou dele separadamente, a critério da Administração, aplicando-se, no que
couber, as normas relativas àquele Imposto.
Capítulo VII
DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Seção I
Da Incidência
Art. 173 - A Taxa de Conservação de Vias Públicas e Serviços de Limpeza Pública é devida pela utilização, efetiva ou potencial,
dos seguintes serviços específicos e divisíveis prestados pelo Município ao contribuinte ou postos à sua disposição:
I - conservação de vias não pavimentadas e de vias pavimentadas, praças e estradas do Município;
II - varrição, lavagem, pintura e capinação;
III - limpeza de galerias pluviais, bueiros ou bocas-de-lobo.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 174 - Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel situado
em logradouro que disponha dos serviços mencionados no artigo 173, desta lei.
Seção III
Da Base de Cálculo e das Alíquotas
Art. 175 - A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços mencionados no artigo 173, utilizados pelo contribuinte ou
colocados à sua disposição.
Parágrafo único. No cálculo da taxa o custo anual previsto para a prestação dos serviços mencionados no artigo 173, desta lei,
será de 15% (quinze por cento) da UFM somados ao produto da multiplicação de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento )
da UFM pelo número de vezes que o serviço é colocado a disposição do contribuinte, pelo fator de correção quanto a situação
do lote e pela testada do terreno em metros.
Seção IV
Do Lançamento e da Arrecadação
Art. 176 - A taxa será devida a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que se der o início do efetivo
funcionamento dos serviços a que se refere o artigo 173, desta lei.
Art. 177 - A taxa será lançada anualmente em nome do sujeito passivo, podendo ser arrecadada juntamente com o Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ou dele separadamente, a critério da Administração, aplicando-se, no que
couber, as normas relativas àquele Imposto.
Capítulo VIII
DA TAXA DE COLETA E DISPOSIÇAO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Seção I
Da Incidência
Art. 178 - A Taxa é devida pela utilização dos serviços públicos de coleta, remoção, destinação final de resíduos de serviços de
saúde, prestado pelo município ou posto a sua disposição.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 179 - O sujeito passivo do taxa são os hospitais clínicas de saúde, laboratórios clínicas veterinárias, farmácias ou
quaisquer outros estabelecimentos de prestação de serviços ambulatoriais e de atendimento a saúde.
Seção III
Da Arrecadação
Art. 180 - A taxa será lançada mensalmente a partir do mês que deu início a atividade constante do artigo 178, desta lei.

Seção IV
Da Base de Cálculo
Art. 181 - A base de cálculo e o preço total do custo dos serviços utilizados pelo contribuinte ou posto a disposição de acordo
com a tabela XIV, anexa a esta lei.
TÍTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Seção I
Da Incidência
Art. 182 - A Contribuição de Melhoria é devida em decorrência das seguintes obras públicas:
I - abertura, construção, alargamento, pavimentação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de ruas, parques,
praças, campos de esportes, vias pública e logradouros públicos;
II - construção de pontes, túneis e viadutos;
III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, inclusive todas as obras e edificações necessárias ao
funcionamento do sistema;
IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, instalações de redes elétricas, telefônicas, transportes e
comunicações em geral ou suprimento de gás, funiculares, ascensores e instalações de comodidade pública;
V - proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas e de saneamento e drenagem em geral, diques, cais, desobturação de
barras, portos e canais, retificação e regularização de cursos d`água e irrigação;
VI - nivelamento, retificação, impermeabilização ou iluminação de vias e logradouros públicos;
VII - aterros, canalização e obras de embelezamento em geral, inclusive desapropriações em desenvolvimento de planos de
aspecto paisagístico.
Parágrafo único. A Contribuição de Melhoria não incide sobre imóveis de propriedade do Poder Público, exceto os
prometidos à venda e os submetidos a regime de enfiteuse, aforamento ou concessão de uso.
Art. 183 - Considera-se ocorrido o fato gerador da Contribuição de Melhoria na data da conclusão da obra realizada pela
municipalidade.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 184 - Contribuinte da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título
de bem imóvel beneficiado por obra pública.
§ 1.º A Contribuição de Melhoria é devida, a critério da Administração:
I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;
II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.
§ 2.º O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao espólio das pessoas nele referidas.
Seção III
Da Delimitação da Zona de Influência
Art. 185 - Para cada obra ou conjunto de obras integrantes de um mesmo projeto serão definidos sua zona de influência e os
respectivos índices de hierarquização de benefício dos imóveis nela localizados.
Parágrafo único. As zonas de influência e os índices de hierarquização serão aprovados pelo Prefeito, com base em proposta
fundamentada apresentada por Comissão designada pelo Chefe do Executivo.
Art. 186 - A Comissão referida no parágrafo único do artigo anterior será composta de:
I - 2 (dois) membros de livre escolha do Prefeito, dentre servidores municipais;
II - 1 (um) membro indicado pelo Legislativo, dentre seus integrantes;
III - 2 (dois) membros indicados por entidades privadas que atuem, institucionalmente, no interesse da comunidade.
§ 1.º Os membros da Comissão não perceberão qualquer remuneração por seu trabalho, que será considerado de relevante
interesse para o Município.
§ 2.º A Comissão deverá elaborar proposta fundamentada em estudos e análises, levando em consideração o contexto em
que se insere a obra ou conjunto de obras nos seus aspectos socio-econômico e urbanístico, delimitando a zona de influência
e indicando os índices de hierarquização do benefício proporcionado aos imóveis.
§ 3.º Os órgãos técnicos da Prefeitura fornecerão todas as informações solicitadas pela Comissão, para o cumprimento de
seus objetivos.
Seção IV

Do Cálculo e do Edital
Art. 187 - O cálculo da Contribuição de Melhoria tem como limite total a despesa realizada com a execução da obra pública,
que deverá ser rateada entre os imóveis por ela beneficiados, proporcionalmente à valorização apurada.
Art. 188 - As unidades municipais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua apuração, deverão encaminhar à
Secretaria da Fazenda do Município, relação detalhada das obras executadas e o correspondente custo final.
§ 1.º O custo da obra será composto pelo valor de sua execução, acrescido das despesas de estudos, projetos, fiscalização,
desapropriações, administração, financiamento e empréstimo.
§ 2.º Serão incluídos nos orçamentos de custo das obras todos os investimentos necessários para que os benefícios delas
decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência.
§ 3.º A porcentagem do custo real a ser cobrada mediante Contribuição de Melhoria será fixada tendo em vista a natureza da
obra, os benefícios para os usuários, as atividades econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da região.
§ 4.º O custo da obra terá sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação do indexador, na
forma cabível.
Art. 189 - Aprovado o plano da obra, pela autoridade competente, será publicado edital, na forma regulamentar, contendo os
seguintes elementos:
I - descrição e finalidade da obra;
II - memorial descritivo do projeto;
III - orçamento de custo da obra, incluindo a previsão dos reajustes, na forma da legislação específica;
IV - determinação do custo da obra a ser considerada no cálculo do tributo;
V - delimitação da área beneficiada pela obra, relação dos imóveis nela compreendidos e critérios que serão utilizados para o
cálculo do tributo.
Parágrafo único. O benefício resultante de obra será calculado através de índices cadastrais, equipamentos e serviços
existentes, localização, área, testada, finalidade de exploração econômica e outros elementos a serem considerados, isolados
ou conjuntamente.
Seção V
Da Impugnação do Edital
Art. 190 - Os contribuintes terão o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação do edital a que se refere o artigo
anterior, para impugnar quaisquer dos dados dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
Parágrafo único. A impugnação não suspenderá o prosseguimento da execução da obra, nem obstará o lançamento e a
cobrança da Contribuição de Melhoria.
Seção VI
Do Lançamento
Art. 191 - A Contribuição de Melhoria será lançada em nome do sujeito passivo, com base nos dados constantes do Cadastro
Fiscal da Prefeitura, aplicando-se, no que couber, as normas estabelecidas para o Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana.
Art. 192 - O sujeito passivo será notificado do lançamento da Contribuição de Melhoria por uma das formas previstas no
artigo 203, desta lei.
Art. 193 - O lançamento será feito em moeda oficial ou em indexador legalmente previsto tomando-se, neste caso, como base
o seu valor vigente no mês da ocorrência do fato gerador, reconvertido, para fins de pagamento, em moeda corrente, pelo
valor vigente à data da efetivação do pagamento.
Seção VII
Da Arrecadação
Art. 194 - A Contribuição de Melhoria será arrecadada em 3 (três) parcelas anuais, na forma e condições regulamentares.
§ 1.º Nenhuma parcela anual poderá ser superior a 3% (três por cento) do valor venal do imóvel, apurado para efeito de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, no exercício da cobrança de cada uma dessas parcelas.
§ 2.º Cada parcela anual será dividida em 12 (doze) prestações mensais, iguais e consecutivas, observado o valor mínimo, por
prestação, de 1,5 (uma e meia) UFM.
§ 3.º Será facultado ao sujeito passivo o pagamento antecipado da Contribuição de Melhoria, com desconto de 15% (quinze
por cento), quando o pagamento integral de cada parcela for efetuado até a data de vencimento de sua primeira prestação.
Art. 195 - Não será admitido o pagamento de qualquer prestação se não estiverem quitadas todas as anteriores.

§ 1.º Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação de cada parcela anual, somente será admitido o
pagamento integral da parcela, que será considerada vencida à data da 1.ª (primeira) prestação não paga, a partir da qual
serão devidos os acréscimos legais.
§ 2.º Para efeito de inscrição como Dívida Ativa do Município, cada parcela anual da Contribuição de Melhoria será
considerada como débito autônomo.
Seção VIII
Das Reclamações
Art. 196 - Comprovado o legítimo interesse poderá ser apresentada reclamação contra o lançamento da Contribuição de
Melhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da notificação ou publicação do edital,
relativamente a:
I - engano quanto ao sujeito passivo;
II - erro da localização e dimensões do imóvel;
III - cálculo dos índices atribuídos;
IV - valor do tributo.
Parágrafo único. A reclamação apresentada contra lançamento da Contribuição de Melhoria suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
Art. 197 - Julgada procedente a reclamação, será revisto o lançamento e concedido ao contribuinte prazo de 15 (quinze) dias
para pagamento dos débitos vencidos ou da diferença apurada, sem acréscimo.
Parágrafo único. No caso de indeferimento o contribuinte responderá pelo pagamento de multa, juros de mora, atualização
monetária e outras cominações eventualmente cabíveis.
Seção IX
Das Disposições Finais
Art. 198 - Das certidões referentes à situação fiscal de imóveis constarão os débitos eventualmente existentes relativos à
Contribuição de Melhoria.
TÍTULO V
DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
Seção Única
Normas Gerais
Art. 199 - A Contribuição para Custeio da Previdência do Servidor Municipal regulamentada por lei própria que dispõe sobre o
regime próprio de previdência dos servidores municipais.
LIVRO II
DAS NORMAS GERAIS E COMPLEMENTARES
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Capítulo I
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
Art. 200 - Considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o território do Município.
§ 1.º O sujeito passivo deve indicar à Fazenda Municipal, na forma e nos prazos regulamentares, o seu domicílio tributário,
assim entendido o local onde desenvolve sua atividade e pratica os demais atos que constituam obrigação tributária.
§ 2.º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito pelo sujeito passivo, quando impossibilite ou dificulte a
arrecadação ou fiscalização do tributo.
§ 3.º Para fins de incidência do ISS, quando o contribuinte não tenha inscrição no cadastro fiscal, considera-se devido ao
município o imposto cujo fato gerador tenha ocorrido nos limites geográficos da cidade.
Art. 201 - O domicílio tributário será obrigatoriamente consignado nas petições, requerimentos, consultas, reclamações,
recursos, declarações, guias, e quaisquer outros documentos dirigidos ou apresentados ao fisco municipal.
Capítulo II
DOS PRAZOS

Art. 202 - Os prazos serão contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único - Os prazos só se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
Capítulo III
DAS NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES
Art. 203 - Considera-se o contribuinte notificado dos lançamentos, atos ou decisões:
I - pessoalmente, ou na pessoa de seus familiares, empregados, prepostos, representante legal ou mandatário, no endereço
do estabelecimento ou, na falta de estabelecimento, no endereço de seu domicílio, constante dos dados declarados em sua
inscrição cadastral, mediante recibo datado e assinado, ou com menção da circunstância de que houve impossibilidade ou
recusa de recebimento;
II - por via postal, com aviso de recebimento, a ser datado e firmado pelo destinatário ou por qualquer das pessoas referidas
no inciso anterior;
III - por edital, integral ou resumido, publicado no órgão oficial da Municipalidade.
Art. 204 - A notificação do lançamento, efetivada por qualquer das formas previstas no artigo anterior, deve conter:
I - o nome do contribuinte e seu respectivo domicílio tributário;
II - o valor do crédito tributário e, em sendo o caso, os elementos de cálculo do tributo;
III - a disposição legal relativa ao crédito tributário;
IV - o prazo para recolhimento do crédito tributário.
Art. 205 - A intimação presume-se feita:
I - quando pessoal, na data do recebimento;
II - quando por via postal, na data do recebimento de volta e, se for omitida, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data de
sua entrega nas agências do Correio;
III - quando por edital, na data de sua afixação ou da publicação no órgão oficial da Prefeitura.
Art. 206 - Os despachos interlocutórios que não afetem a defesa do contribuinte independem de intimação.
TÍTULO II
DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 207 - Mediante intimação escrita, qualquer pessoa relacionada aos fatos tributários estará obrigada a prestar, à
autoridade tributária, no prazo de 15 (quinze dias), todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades seus ou de terceiros.
Art. 208 - O procedimento fiscal terá início com:
I - a lavratura de termo de início de fiscalização;
II - a lavratura de termo de apreensão de bens, livros ou documentos fiscais;
III - a lavratura de Auto de Infração;
IV - qualquer ato da Administração que caracterize o início da apuração do crédito tributário;
V - a impugnação, pelo contribuinte, do lançamento ou ato administrativo dele decorrente.
Parágrafo único - O início do procedimento exclui a espontaneidade do contribuinte em relação a atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Art. 209 - A autoridade que presidir ou proceder a exame e diligência lavrará termo circunstanciado do que apurar,
consignando as datas de início e fim da fiscalização, o período fiscalizado, os livros e documentos examinados e o que mais
possa interessar.
Art. 210 - Poderão ser apreendidos os bens móveis, inclusive mercadorias, livros ou documentos em poder do contribuinte,
do responsável ou de terceiros, que constituam prova material de infração à legislação tributária.
§ 1.º Da apreensão lavrar-se-á termo circunstanciado, contendo a descrição dos bens, mercadorias, livros ou documentos
apreendidos, a indicação do lugar onde ficarão depositados e o nome do depositário, podendo a designação recair no próprio
detentor, se for idôneo, a juízo da Administração.
§ 2.º Os livros ou documento apreendidos poderão, a requerimento do interessado, ser devolvidos, mediante recibo, ficando
no processo cópia de inteiro teor da parte que deve fazer prova, caso o original não seja indispensável a esse fim, sendo
retidos, até decisão final, apenas os elementos indispensáveis à prova.

Capítulo II
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Art. 211 - Verificada a violação a dispositivos da legislação tributária, por ação ou omissão, ainda que não importe em evasão
fiscal, lavrar-se-á o respectivo Auto de Infração.
Art. 212 - O Auto de Infração será lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, e deverá conter
todos os elementos indispensáveis à perfeita identificação do contribuinte, com a discriminação clara e precisa da infração
cometida e a indicação dos dispositivos infringidos, fornecendo-se cópia do mesmo ao infrator, que valerá como notificação.
Art. 213 - Da lavratura do Auto de Infração intimar-se-á o autuado, na forma do artigo 203, para todos os atos tendentes à
regularização da situação fiscal que deverá ser efetivada no prazo de 30 (trinta) dias, se não previsto prazo diverso por esta
lei.
Art. 214. As omissões ou irregularidades porventura existentes no Auto de Infração não importarão em nulidade do processo,
desde que dele constem elementos suficientes para determinar, com segurança, a infração e o infrator, e que as falhas não
constituam vício insanável.
Art. 215. Se o autuado reconhecer a procedência do Auto de Infração, efetuando o pagamento das importâncias exigidas
dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da autuação, o valor das multas será reduzido em 50% (cinqüenta por
cento).
Art. 215. Se o autuado reconhecer a procedência do Auto de Infração, efetuando o pagamento das importâncias exigidas
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da autuação, o valor das multas será reduzido em 50% (cinqüenta por
cento). (Redação dada pela LC 21/2003)
Art. 215. Se o autuado reconhecer a procedência do Auto de Infração, efetuando o pagamento das importâncias exigidas, o
valor da multa será reduzido: (Redação dada pela LC 313/2017)
I - em 50% (cinquenta por cento), quando o pagamento for efetuado dentro do prazo para apresentação de impugnação;
II - em 35% (trinta e cinco por cento), quando o pagamento for efetuado no curso da análise da impugnação de primeira
instância;
III - em 25% (vinte e cinco por cento), quando o pagamento for efetuado após decisão administrativa de primeira instância,
mas dentro do prazo de recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes;
IV - em 10% (dez por cento), quando o pagamento for efetuado no curso da análise do recurso à segunda instância.
Parágrafo Único. As reduções de que trata este artigo não se aplicam aos autos de infração lavrados com a exigência das
multas previstas nos artigos 65, 111, inciso I, 112, incisos VI, XV e XIX, alíneas “b” e “c”, e 245 desta lei e no artigo 7º, inciso I,
alínea “b”, da Lei 6.018, de 22 de dezembro de 2011. (Incisos I a IV e parágrafo único acrescidos pela LC 313/2017)
Art. 216 - Considera-se reincidência a nova infração, violando a mesma regra tributária, cometida pelo mesmo infrator,
dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que se tornar definitiva a penalidade relativa à infração anterior.
Parágrafo único. A reincidência será sempre punida com multa em dobro e a cada reincidência subseqüente aplicar-se-á
multa correspondente à reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) sobre seu valor.
Capítulo III
DA IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO
Art. 217 - O interessado poderá impugnar qualquer exigência fiscal, independentemente de prévio depósito, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias contados da notificação do lançamento, mediante defesa escrita instruída com os documentos
comprobatórios das razões apresentadas.
Parágrafo único. A impugnação da exigência fiscal instaura a fase contraditória.
Art. 218 - A impugnação deverá ser dirigida ao titular da Secretaria da Fazenda do Município e deverá conter:
I - a qualificação do interessado, o número do contribuinte no Cadastro Fiscal respectivo, se houver, e o endereço para
receber a intimação;
II - a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o pedido;
III - as provas do alegado e a indicação das diligências que pretenda sejam efetuadas com os motivos que a justifiquem;
IV - o pedido formulado de modo claro e preciso.
Art. 219 - O despacho decisório de 1.ª instância compete ao titular da Secretaria da Fazenda do Município, ouvido,
preliminarmente, o autor do lançamento ou autuação, que se pronunciará de forma conclusiva e circunstanciada sobre a
reclamação apresentada, observados os prazos e condições regulamentares. (Revogado tacitamente pelo art. 3º da Lei 5.326/2009)
Capítulo IV

DOS RECURSOS
Art. 220 - Da decisão em 1.ª instância administrativa caberá recurso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da
notificação, ao Conselho Municipal de Contribuintes - COMDECON.
§ 1.º A decisão do Conselho Municipal de Contribuintes, transitada em julgado, será final e definitiva, encerrando a instância
administrativa.
§ 2.º Da decisão do Conselho, quando não houver unanimidade de votos, havendo fundamentos em provas novas, caberá
pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 3.º Considera-se também definitiva a decisão, mesmo que de 1.ª instância administrativa, quando o interessado tenha
perdido os prazos para interposição de recurso.
Art. 221- A impugnação e os recursos apresentados tempestivamente terão efeito suspensivo da cobrança.
Art. 222 - O contribuinte será intimado das decisões na forma prevista no artigo 203, desta lei.
Capítulo V
DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES
Art. 223 - Transitada em julgado a decisão desfavorável ao contribuinte, o processo será remetido ao setor competente, para
a adoção das seguintes providências, quando cabíveis:
I - intimação do contribuinte, do responsável, do autuado ou do interessado, para que recolha os tributos e multas devidas,
com os seus acréscimos, no prazo de 15 (quinze) dias;
II - conversão automática em renda das importâncias eventualmente depositadas em dinheiro;
III - remessa para inscrição e cobrança da dívida;
IV - liberação dos bens, mercadorias, livros ou documentos, apreendidos ou depositados.
Art. 224 - Se a decisão for favorável ao contribuinte, o processo será remetido ao setor competente para a restituição, se for o
caso, dos valores relativos a tributos, penalidades e acréscimos porventura pagos, bem como a liberação das importâncias
depositadas, se houver.
Art. 225 - Os processos somente poderão ser arquivados após a prolação do respectivo despacho decisório, com trânsito em
julgado.
Capítulo VI
DA CONSULTA
Art. 226 - É assegurado ao contribuinte o direito de consulta para esclarecimento de dúvidas relativas ao entendimento e
aplicação da legislação tributária do Município, inclusive dos regulamentos e atos administrativos de caráter normativo.
§ 1.º A consulta será dirigida à autoridade competente e indicará, de forma clara e precisa, os fatos considerados
controversos e em relação aos quais o interessado deseja conhecer o entendimento do Fisco sobre a aplicação da legislação
tributária.
§ 2.º Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o contribuinte relativamente à espécie consultada a partir da
apresentação da consulta, devidamente fundamentada, e até o 30.º (trigésimo) dia subseqüente à data da ciência da resposta
dada pela Administração.
Art. 227 - Não produzirá efeito a consulta:
I - meramente protelatória, formulada por quem não tenha legítimo interesse na matéria ou não fundamente devidamente o
pedido, com os elementos necessários à apreciação da matéria;
II - formulada após o início da ação fiscal, relativamente à matéria objeto da fiscalização;
III - formulada por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa a matéria objeto da consulta;
IV - quando a matéria consultada já tiver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou
litígio em que tenha sido parte o autor da consulta;
V - quando a matéria estiver disciplinada, de forma clara e precisa, em ato normativo ou resolução publicados antes do
ingresso do pedido;
VI - quando a matéria estiver definida, de forma clara e precisa, em disposição literal da lei tributária.
Art. 228 - Não cabe recurso ou pedido de reconsideração às decisões proferidas em processos de consulta.
Capítulo VII
DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS

Art. 229 - Fica o Executivo autorizado a conceder parcelamento de débitos para com a Fazenda Municipal, inscritos ou não em
Dívida Ativa, ajuizados ou não, mediante requerimento do interessado.
Art. 229 O Poder Executivo poderá, mediante Lei, conceder parcelamento ou reparcelamento de créditos da Fazenda
Municipal, tributários ou não tributários, constituídos ou a constituir, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não.
(Redação dada pela LC 63/2005)

§ 1.º O número de parcelas, as condições, forma e prazos de pagamento, bem assim o valor mínimo a ser exigido, por parcela,
serão fixados em regulamento.
§ 1º O número de parcelas, as condições, forma e prazos de pagamento, bem com o valor mínimo das parcelas serão fixados
em Lei. (Redação dada pela LC 63/2005)
§ 2.º Por ocasião do acordo o débito, acrescido da multa e dos juros, será atualizado monetariamente, na forma prevista no
artigo 244, desta lei, e parcelado de acordo com o número de prestações mensais previstas em regulamento.
§ 2º Sobre as parcelas mensais vencidas, incidirão multa de mora de 0,33% ao dia, até o limite de 10%, e juros de 1% ao mês,
computando-se como mês completo qualquer fração dele. (Redação dada pela LC 63/2005)
§ 3.º Sobre as prestações mensais incidirão multa de mora e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento,
computando-se como mês completo qualquer fração dele.
§ 4.º O pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado no ato da formalização do parcelamento.
§ 5º - Em caso de pagamento à vista, dispensar-se-á a incidência de multa e dos juros legais, podendo a critério do Secretário
de Fazenda receber em até 3 (três) pagamentos. (Parágrafo acrescido pela LC 21/2003)
Art. 230 - O não pagamento de 3 (três) prestações mensais consecutivas implica em imediato cancelamento do parcelamento,
com o conseqüente vencimento antecipado de toda a dívida, e adoção das medidas judiciais cabíveis. (Artigo revogado pela LC
63/2005)

Art. 231 - Em caso de parcelamento de débitos já ajuizados, o contribuinte deverá quitar antecipadamente junto ao Juízo dos
Feitos da Fazenda as custas processuais e os honorários advocatícios, apresentando à Secretaria da Fazenda do Município
esta comprovação.
§ 1.º Na hipótese prevista neste artigo, os procedimentos judiciais serão suspensos até a conclusão do parcelamento
contratado, providenciando-se a baixa na execução apenas após a efetivação do pagamento integral dos débitos.
§ 2.º Havendo interrupção do pagamento, na forma do artigo 230, o processo judicial retomará seu curso, na forma da
legislação específica, procedendo-se apenas o abatimento dos valores já recolhidos aos cofres municipais, e ficando o
contribuinte impedido de beneficiar-se de novo parcelamento. (Artigo revogado pela LC 63/2005)
Art. 232 - O disposto neste Capítulo não se aplica aos créditos tributários lançados de ofício, decorrentes de infrações
praticadas com dolo, fraude ou simulação, ou de isenção ou imunidade concedidas ou reconhecidas em processos eivados de
vícios, bem como aos de falta de recolhimento de tributo retido pelo contribuinte substituto.
Capítulo VIII
DA DÍVIDA ATIVA
Art. 233 - Constitui dívida ativa do Município a tributária e não-tributária a proveniente de impostos, taxas, Contribuição de
Melhoria, outros preços e multas tributárias de qualquer natureza, atualização monetária e juros de mora, regularmente
inscritos na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela legislação
tributária ou por decisão final preferida em processo regular.
§ 1.º A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
§ 1º O termo de inscrição em dívida ativa de natureza tributária ou não, bem como a respectiva certidão dele extraída e a
petição inicial em processo de execução fiscal, poderá ser formalizado através de processo eletrônico e subscrito
manualmente ou por assinatura digitalizada ou por chancela mecânica ou eletrônica. (Redação dada pela LC 88/2006)
§ 2.º A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou
de terceiro a quem a aproveite.
§ 2º A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, a qual é relativa e pode ser ilidida por prova
inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem a aproveite. (Redação dada pela LC 88/2006)
§ 3.º A fluência de juros de mora e a incidência da atualização monetária não excluem a liquidez do crédito.
Art. 233-A - A inscrição em Dívida Ativa dos créditos tributários declarados em qualquer das declarações previstas no artigo
110 desta lei independe de nova notificação de lançamento ao sujeito passivo. (Artigo acrescido pela LC 179/2010)
Art. 234 - A cobrança da dívida tributária do Município será procedida:
I - por via amigável, quando processada pelos órgãos administrativos competentes;
II - por via judicial, quando processada pelos órgãos judiciários.
Parágrafo único. A Fazenda Municipal poderá, quando o seu interesse assim o exigir, providenciar a imediata cobrança
judicial da dívida, mesmo que não tenha dado início ao procedimento amigável.

Art. 235 - As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou conseqüentes, poderão ser reunidas em um só
processo.
Capítulo IX
DA CERTIDÃO NEGATIVA
Art. 236 - A prova de quitação do crédito tributário será feita, exclusivamente, por certidão negativa, regularmente expedida
pelo órgão administrativo competente, à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade.
Parágrafo único. A certidão será expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 15 (quinze)
dias da data da entrada do requerimento na repartição fiscal competente.
Art. 237 - A emissão de certidões administrativas, requeridas pelos contribuintes para a defesa de seus direitos e
esclarecimento de situações de seu interesse, serão gratuitas.
Art. 237. A emissão de certidões negativas, requeridas pelos contribuintes para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal, será gratuita. (Redação dada pela LC 152/2009)
Art. 238 - A expedição de certidão negativa não exclui o direito de a Administração Municipal exigir, a qualquer tempo, os
créditos tributários que, posteriormente, venham a ser apurados.
Art. 239 - Terá os mesmos efeitos de certidão negativa aquela que consigne a existência de créditos tributários não vencidos,
em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Capítulo X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 240 - O contribuinte poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a oneração do crédito tributário, efetuado o seu
pagamento ou o seu depósito obstativo, cujas importâncias, se indevidas, serão restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da intimação da decisão, com juros de mora, e indexados, na forma cabível.
Art. 240-A. A prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela autoridade administrativa. (Artigo incluído
pela LC 152/2009)

Art. 241 - Para obter os elementos que permitam a verificação da ocorrência do fato gerador, o cálculo do crédito tributário,
bem como a exatidão das informações e declarações apresentadas pelo contribuinte, responsável ou terceiro e o
atendimento de quaisquer outras situações pertinentes ao tributo municipal, a Fazenda Municipal poderá:
I - exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e documentos, arquivos, mercadorias e papéis;
II - realizar diligências, inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações em estabelecimentos e em bens;
III - exigir informações escritas ou verbais e o cumprimento de quaisquer obrigações previstas na legislação tributária.
Art. 242 - Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, poderão ser efetuados lançamentos que, por quaisquer
circunstâncias, tenham sido omitidos nas épocas próprias, bem como lançamentos complementares de outros viciados por
irregularidade ou erro de fato.
§ 1.º No caso deste artigo, o débito decorrente do lançamento anterior, quando quitado, será considerado como pagamento
parcial do total devido em conseqüência do lançamento complementar.
§ 2.º Os lançamentos adicionais ou complementares não invalidam o lançamento anterior editado ou complementado.
Art. 243 - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto
ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
Art. 244 - Os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscal, constituídos ou a constituir,
inscritos ou a inscrever em dívida ativa, quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados monetariamente
através do índice oficial adotado pelo município.
Parágrafo único. Em caso de extinção do índice será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do
poder aquisitivo da moeda.
Art. 245 - Sobre os débitos mencionados no artigo anterior incidirão multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao
dia até o máximo de 10% (dez por cento) e juros na proporção de 1% (um por cento) ao mês ou fração contados a partir do
vencimento.

Parágrafo único. Os juros e a multa de mora serão calculados sobre o valor do crédito corrigido.
Art. 246 - A atualização monetária e os juros de mora incidirão sempre sobre o valor integral do crédito.
§ 1.º Os juros de mora serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, a partir do vencimento, contando-se como mês completo qualquer fração dele.
§ 2.º Inscrita ou ajuizada a dívida serão devidos, também, custas, honorários de advogado e demais despesas judiciais, na
forma da legislação específica.
Art. 247 - A atualização estabelecida na forma do artigo 244 aplicar-se-á, inclusive, aos débitos cuja cobrança seja suspensa
por medida administrativa ou judicial, salvo se o interessado houver depositado, em moeda, a importância questionada.
§ 1.º Na hipótese de depósito parcial, far-se-á a atualização da parcela não depositada.
§ 2.º O depósito elide, ainda, a aplicação da multa moratória, dos juros ou de ambos, consoante seja efetuado antes do prazo
fixado para a incidência da multa, dos juros ou de ambos.
Art. 248 - O valor do depósito, se devolvido por terem sido julgados procedentes reclamações, recursos ou medidas judiciais,
será atualizado monetariamente, em consonância com as disposições desta lei.
Parágrafo único. A atualização do depósito cessará se o interessado deixar de comparecer à repartição competente, no prazo
de 30 (trinta) dias contados de sua regular notificação, para receber a importância a ser devolvida.
Art. 249 - Os valores constantes desta lei estão expressos em UFM, (Unidade Fiscal do Município) e serão convertidos em
moeda corrente no lançamento do tributo, na proporção de R$ 55,10 (cinqüenta e cinco reais e dez centavos) para cada UFM.
Parágrafo único. Para 2003 e próximos exercícios a UFM - Unidade Fiscal do Município será corrigida monetariamente de
acordo com os índices adotados pelo município para correção dos tributos, preços e demais débitos com a Fazenda.
Art. 251 - Ficam mantidas, em todos os seus termos, as Leis n.º 3.427, de 13 de setembro de 1999 e n.º 3.566 de 05 de
dezembro de 2.000.
Lei 3.427 – concede isenção de impostos e taxas municipais incidentes sobre imóveis de interesse histórico
Lei 3.566 - FUNREBOM

Art. 252 - O Executivo expedirá os regulamentos necessários ao cumprimento desta lei.
Art. 253 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2003, revogadas
as disposições em contrário e, em especial, as Leis n.º 1.594, de 13 de dezembro de 1977, n.º 2.182, de 07 de junho de 1985,
n.º 2.349, de 18 de fevereiro de 1988, n.º 2.432, de 20 de dezembro de 1988, n.º 3.218, de 17 de novembro de 1997, n.º
3.241, de 29 de dezembro de 1997 e n.º 3.464, de 10 de dezembro de 1999.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ, 30 DE DEZEMBRO DE 2.002.
JANDIR BELLINI
Prefeito Municipal

ANEXOS
TABELA I
FIXA ALÍQUOTAS DO IPTU
1
A
B
C

Imóveis de uso residencial
Sem passeio (em vias pavimentadas)
Com passeio (em vias pavimentadas)
Situados em vias não pavimentadas

Alíquota
1,25%
0,45%
0,30%

2
A
B
C

Imóveis com depósitos de combustíveis a céu aberto
Sem passeio (em vias pavimentadas)
Com passeio (em vias pavimentadas)
Situados em vias não pavimentadas

Alíquota
2,50%
1,50%
1,00%

3
A
B
C
D
4
A
B
C

Terrenos sem construção

Alíquota

Sem passeio (em vias pavimentadas)
Com passeio (em vias pavimentadas)
Com muro de alvenaria e com passeio (em vias pavimentadas)
Situados em vias não pavimentadas
Quaisquer outros

3,00%
2,00%
1,25%
1,25%
Alíquota

Sem passeio (em vias pavimentadas)
Com passeio (em vias pavimentadas)
Situados em vias não pavimentadas

1,50%
0,75%
0,70%

TABELA I
FIXA ALÍQUOTAS DO IPTU
Tabela com redação dada pela LC 161/2009
(vigente até exercício 2017)

Código
1.
2.
3.
4.
5.

Descrição
Terrenos sem Construção
Imóveis de uso Residencial - Em vias pavimentadas
Imóveis de uso Residencial - Em vias não pavimentadas
Imóveis com Depósitos de Combustíveis a Céu Aberto
Quaisquer Outros

Alíquota
1,25%
0,45%
0,30%
1,50%
0,75%

TABELA I
FIXA ALÍQUOTAS DE IPTU
Tabela com redação dada pela LC 312/2017
(vigente a partir do exercício 2018)

Descrição
Terrenos sem construção
Imóveis de uso residencial
Imóveis de uso comercial e outros

Alíquota
0,65%
0,20%
0,35%

TABELA II
FIXA O VALOR DO METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A ESPÉCIE
(vigente até exercício 2017)

ESPÉCIE

VALOR P/m² (UFM)
3,2608
1,9565
2,1739
1,0869
3,9130

Alvenaria
Madeira
Mista
Barraco
Outros

TABELA II
FIXA O VALOR DO METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO
Tabela com redação dada pela LC 312/2017
(vigente a partir do exercício 2018)

TIPO DE CONSTRUÇÃO
Alvenaria Residencial
Alvenaria Comercial
Madeira
Mista (Alvenaria/Madeira)
Galpão Industrial
Demais tipos de construção

VALOR POR m² (UFM)
10,6234
11,5403
3,9079
7,0826
5,4078
11,5403

TABELA III
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO À TOPOGRAFIA
(vigente até exercício 2017)

Código
1
2
3
4
5*

Situação

Fator

Ao nível ou acima da via pública
Encostas
Abaixo do nível da via pública
Alagado
área de preservação permanente não edificada*

1,0
0,8
0,7
0,5 0,3*
0,2*

Redação dada pela LC 21/2003

TABELA III
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO À TOPOGRAFIA
Tabela com redação dada pela LC 312/2017
(vigente a partir do exercício 2018)

SITUAÇÃO
Ao nível ou acima da via pública
Encostas
Abaixo do nível da via pública
Alagado

FATOR
1
0,5
0,7
0,5

TABELA IV
Tabela revogada pela LC 213/2012

FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO À PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO À VIA PÚBLICA
(conta-se da menor testada quando o terreno se situar em esquina e incide somente sobre a parcela que exceder o fator
1.000).
a) Nos setores 005, 003, 201, 211, 221, 202, 212, 204, 214, 203 e 215:
PROFUNDIDADE ( M )
ATÉ 50
DE 51 EM DIANTE

FATOR
1,000
0,650

b) No setor 216:
PROFUNDIDADE (M)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

FATOR
1,000
0,981
0,962
0,945
0,928
0,913
0,898
0,884
0,870
0,857
0,845
0,833
0,822
0,811
0,801
0,791
0,781
0,771
0,762
0,754
0,745
0,737
0,729
0,722
0,714
0,707
0,701
0,695
0,689
0,683
0,677
0,671
0,665
0,659
0,653
0,647
0,642
0,637
0,632
0,627
0,622
0,617
0,612
0,607
0,602
0,597

PROFUNDIDADE (M)
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

FATOR
0,593
0,589
0,585
0,581
0,577
0,573
0,569
0,565
0,561
0,557
0,552
0,545
0,535
0,525
0,515
0,505
0,495
0,485
0,475
0,465
0,455
0,445
0,435
0,425
0,415
0,405
0,395
0,385
0,375
0,365
0,355
0,345
0,335
0,325
0,315
0,305
0,295
0,285
0,275
0,265
0,255
0,245
0,235
0,225
0,215
0,205
0,195
0,185
0,175
0,165
0,155
0,145
0,135
0,125
0,115
0,105
0,095
0,085

PROFUNDIDADE (M)
139
140
141 em diante

FATOR
0,075
0,065
0,050

TABELA IV
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO À LARGURA E PAVIMENTAÇÃO DA VIA
Tabela com redação dada pela LC 312/2017
(vigente a partir do exercício 2018)

SITUAÇÃO
Até 04 (quatro) metros sem pavimentação
Até 04 (quatro) metros com pavimentação
Acima de 04 (quatro) metros até 08 (oito) metros sem pavimentação
Acima de 04 (quatro) metros até 08 (oito) metros com pavimentação
Acima de 08 (oito) metros sem pavimentação
Acima de 08 (oito) metros com pavimentação

FATOR
0,25
0,50
0,50
0,75
0,75
1,0

TABELA V
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO À SITUAÇÃO DO LOTE
(vigente até exercício 2017)

Código
1
2
3
4

Situação
ENCRAVADO
ESQUINA
MEIO DE QUADRA
BECO

Fator
0,7
1,1
1,0
0,5

TABELA V
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO À SITUAÇÃO DO LOTE
Tabela com redação dada pela LC 312/2017
(vigente a partir do exercício 2018)

SITUAÇÃO
Encravado
Esquina
Meio de quadra

FATOR
0,5
1
1

TABELA VI
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO AO ACABAMENTO
(vigente até exercício 2017)

1
2
3
4
5

Luxo
Bom
Normal
Comum
Popular

2,00
1,50
1,00
0,75
0,50

Para fins de aplicação da tabela VI entende-se:
a) padrão luxo:
Projeto arquitetônico especial e personalizado. Acabamento externo com revestimento geralmente condicionado pela
arquitetura, com emprego de materiais de primeiríssima qualidade e alto custo como massa fina, pedras, cerâmicas,
revestimentos que dispensam pintura ou pintura a látex, resinas ou similar. Acabamento interno sofisticado com utilização de
mármore, granito, ladrilhos especiais, lambris, esquadrias sob medida, vidros de alta resistência, pintura de alta durabilidade,
forro de laje ou madeira nobre, armários embutidos, portas trabalhadas, janelas de alumínio ou madeira de ótima qualidade.
Banheiros com louças e metais com acabamento requintado. Três ou mais equipamentos adicionais, tais como: sauna,
piscina, quadra esportiva, aquecimento central, lareira, adega, jardim de inverno, churrasqueira, salão de jogos, salão de
festas, sala de ginástica, etc. .
Nos edifícios de apartamento, todas as unidades possuem uma ou mais garagens privativas, sendo o andar térreo muito bem
tratado, com jardins e pisos nobres e dispondo de piscina, salão de festas e área de lazer. Estes equipamentos poderão estar
localizados em andar acima do térreo ou na cobertura, quando reservada para uso comum do edifício. Elevador social com
“hall” privativo. Sistema de segurança.
a) padrão bom:
Projeto arquitetônico com preocupação de estilo e forma. Acabamento externo com revestimento geralmente condicionado
pela arquitetura, com emprego comum de massa fina, pedras, cerâmicas, revestimentos que dispensam pintura ou pintura a
látex, resinas ou similar. Acabamento interno com o uso de materiais duráveis e de primeira qualidade, com utilização de
massa corrida, azulejos decorados, lambris de madeira, pisos cerâmicos, pedras polidas, carpete, armários embutidos, portas
de boa qualidade ou trabalhadas em alguns cômodos, pintura a látex ou similar. Janelas de alumínio ou madeira de boa
qualidade. Banheiros com louças e metais com acabamento superior. Até dois equipamentos adicionais, tais como: sauna,
piscina, quadra esportiva, aquecimento central, lareira, adega, jardim de inverno, churrasqueira, salão de jogos, salão de
festas, sala de ginástica, etc..
Nos edifícios de apartamento todas as unidades possuem garagem privativa e, algumas dependências acessórias de uso
comum, como piscina, salão de festas, salão de jogos, quadra esportiva, etc. Elevador social eventualmente com “hall”
privativo.
b) padrão normal:
Projeto arquitetônico simples. Construções sólidas com acabamento externo com revestimento argamassado, com emprego
comum de pastilhas, pedras brutas, litocerâmicas ou pintura a látex. Acabamento interno com revestimento argamassado,
azulejos simples, pisos cerâmicos, carpete, tacos ou assoalhos, forro de laje, armários embutidos, portas comuns de boa
qualidade, pintura a látex ou similar. Janelas de alumínio, madeira ou ferro. Banheiro completo.

Nos edifícios de apartamento, elevadores de uso comum, servindo a dois ou mais apartamentos ou, eventualmente, sem
elevador. Eventualmente uma vaga na garagem. Dependências acessórias de uso comum, como salão de festas e jardins.
d) padrão comum:
Projeto arquitetônico modesto. Construções de alvenaria, com acabamento externo simples e ausência de tratamento
especial nas fachadas, com o emprego comum de pintura a cal ou tinta plástica. Acabamento interno com revestimento
argamassado, com o emprego de azulejos ou não, pisos cerâmicos, tacos ou carpetes em alguns cômodos, portas comuns,
pintura a cal ou tinta plástica. Janelas de madeira ou ferro. Banheiro simples.
Nos edifícios de apartamento existência de elevador condicionado ao número de pavimentos. Eventual existência de vagas
para estacionamento, de uso comum.
e) padrão popular:
Caracterizado por construções simples e rústicas de tijolos, geralmente sem revestimento externo ou com paredes apenas
rebocadas ou chapiscadas, ou com pintura a cal ou tinta plástica. Acabamento interno com paredes rebocadas, chapiscadas
ou sem revestimento, pisos de cimento ou cacos cerâmicos, forro simples ou ausente, pintura a cal ou tinta plástica. Neste
padrão são incluídas as edificações mais simples, encontradas em núcleos habitacionais, construídas ou não em regime de
mutirão.
f) As construções destinadas ao uso comercial e indutrial serão enquadradas no padrão normal da tabela VI.

TABELA VI
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO AO ACABAMENTO
Tabela com redação dada pela LC 312/2017
(vigente a partir do exercício 2018)

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
Padrão Alto Luxo
Padrão Alto
Padrão Normal
Padrão Baixo
Padrão Popular
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
Padrão Luxo
Padrão Alto
Padrão Normal
Padrão Baixo
Padrão Popular
COMERCIAL
Padrão Alto
Padrão Normal

ÁREA

Pontuação
Nº Quartos
Pontuação
Nº Banheiros
Pontuação

FATOR
2
1,5
1
0,75
0,50
FATOR
2
1,5
1
0,75
0,50
FATOR
1,5
1

Pontuação acima de 19
Pontuação de 14 a 19
Pontuação de 9 a 13
Pontuação de 5 a 8
Pontuação até 4
Pontuação acima de 13
Pontuação de 11 a 13
Pontuação de 7 a 10
Pontuação de 4 a 6
Pontuação até 3
Pontuação acima de 2
Pontuação até 2

CÁLCULO DA PONTUAÇÃO PARA ENQUADRAMENTO NO FATOR
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
PARA UNIDADES AUTÔNOMAS:
Até 58,64 m²
Acima de
Acima de
58,64 m² até
170 m² até
170 m²
250 m²
1 ponto
2 pontos
3 pontos
1
2
3
4
1 ponto
2 pontos
3 pontos
4 pontos
1
2
3
4
1 ponto
2 pontos
3 pontos
4 pontos

PARA O CONDOMÍNIO QUE POSSUA:
Piscina
Sauna
Academia
Salão de Festas
Vaga coberta
Playground
Área de Esportiva
Salão de Jogos

Acima de
250 m²
4 pontos
Acima de 4
5 pontos
Acima de 4
5 pontos

1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto

Para RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, a pontuação total é o resultado da soma da pontuação da Unidade Autônoma com a
pontuação do Condomínio.
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
ÁREA
Até 110 m²
Pontuação
Nº Quartos
Pontuação
Nº Banheiros
Pontuação
Piscina
Sauna
Academia
Salão de Festas
Vaga coberta
Playground

1 ponto
1
1 ponto
1
1 ponto

Acima de 110
Acima de 300
m² até 300 m²
m² até 400 m²
2 pontos
3 pontos
2
3
4
2 pontos
3 pontos
4 pontos
2
3
4
2 pontos
3 pontos
4 pontos

Acima de
400 m²
4 pontos
Acima de 4
5 pontos
Acima de 4
5 pontos
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto
1 ponto

Área de Esportiva
Salão de Jogos
COMERCIAL
PARA UNIDADES AUTÔNOMAS:
Nº Banheiros
Pontuação
PARA O CONDOMÍNIO QUE POSSUA:
Nº Elevadores
Pontuação

1 ponto
1 ponto

1
1 ponto

Acima de 1
2 pontos

De 1 a 4
1 ponto

Acima de 4
2 pontos

Para COMERCIAL, a pontuação total é o resultado da soma da pontuação da Unidade Autônoma com a pontuação do
Condomínio.

TABELA VII
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO À CONSERVAÇÃO
(vigente até exercício 2017)

1
2
3

Bom
Regular
Mau

1,15
1,0
0,85

TABELA VII
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO À IDADE DA CONSTRUÇÃO REGULARIZADA
Tabela com redação dada pela LC 312/2017
(vigente a partir do exercício 2018)

SITUAÇÃO
0 (zero) a 05 (cinco) anos
Acima de 05 (cinco) até 10 (dez) anos
Acima de 10 (dez) até 15 (quinze) anos
Acima de 15 (quinze) até 20 (vinte) anos
Acima de 20 (vinte) até 25 (vinte e cinco) anos
Acima de 25 (vinte e cinco) anos
Sem idade comprovada

FATOR
1
0,921
0,858
0,785
0,702
0,609
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TABELA VIII
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO AO TIPO DE IMÓVEL
apartamento
casa
barraco
Depósito Aberto
Galpão aberto
Comércio
Indústria
Oficina
Hotel
Hospital
Posto de serviço
Clube
Escola
Templo
Serviço Público
Cinema
Teatro
Outros
Depósito Fechado
Galpão Fechado
Depósitos de Combustíveis a céu aberto

1,00
0,90
0,50
0,30
0,30
1,20
0,80
0,50
1,20
1,00
1,05
1,20
0,90
0,80
1,00
1,20
1,20
1,00
0,60
0,60
3,00

TABELA VIII
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO AO TIPO DE IMÓVEL
(vigente até exercício 2017)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

apartamento
casa
barraco
Depósito Aberto/Galpão Aberto
Edificação Mista Comercial/Residencial
Comércio
Indústria
Oficina
Hotel com Restaurante
Hospital
Posto de serviço
Clube
Escola
Templo
Serviço Público
Cinema
Teatro
Outros
Depósito Fechado/Galpão Fechado
Restaurante e/ou Bar
Depósitos de Combustíveis a céu aberto
Hotel sem Restaurante

1,00
0,90
0,50
0,30
1,10
1,20
0,80
0,50
1,20
1,00
1,05
1,20
0,90
0,80
1,00
1,20
1,20
1,00
0,60
1,20
3,00
1,20

(Redação da Tabela VIII dada pela LC 288/2015)

TABELA VIII
FIXA FATORES DE CORREÇÃO QUANTO AO TIPO DE USO
Tabela com redação dada pela LC 312/2017
(vigente a partir do exercício 2018)

Residencial Multifamiliar Apartamento (Fração Ideal menor que 25%)
Residencial Multifamiliar Sobrado (Fração Ideal maior ou igual a 25% e menor que 100%)
Residencial Unifamiliar (Fração Ideal igual a 100%)
Comercial e Serviço (Sala – Fração Ideal menor que 25%)
Comercial e Serviço (Fração Ideal maior ou igual a 25% e menor que 100%)
Comercial e Serviço (Fração Ideal igual a 100%)

1,4
1,3
1,0
1,2
1,1
1,0

Galpão fechado
Galpão aberto
Garagem autônoma

1,0
0,5
0,5

TABELA IX
FIXA ALÍQUOTAS DO ISS
(Vigente até o exercício 2003. Revogada pela LC 29/2003)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrasonografia, radiologia, tomografia e congêneres.
2. Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos-socorros,
manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres.
3. Bancos de sangue, leite, peles, olhos, sêmen e congêneres.
4. a) Enfermeiros, protéticos ( prótese dentária );
b) obstetras, ortópticos;
c) fonoaudiólogos.
5. Assistência médica e congêneres, previstos nos itens 1, 2 e 3 desta Lista, prestados
através de planos de medicina em grupo, convênios, inclusive com empresas para
assistência a empregados.
6. Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta Lista
e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela
empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano.
7. Médicos veterinários.
8. Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres.
9. Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e
congêneres, relativos a animais.
10. Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e
congêneres.
11. Banhos, duchas, saunas, massagens, ginástica e congêneres.
12. Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo.
13. Limpeza e dragagem de portos, rios e canais.
14. Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias públicas, parques e
jardins.
15. Desinfecção, imunização e higienização, desratização e congêneres.

16. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e
biológicos.
17. Incineração de resíduos quaisquer.
18. Limpeza de chaminés
19. Assistência técnica.
20. Saneamento ambiental e congêneres.
21. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta
lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados,
consultoria técnica, financeira ou administrativa.
22. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa.
23. Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e
processamento de dados de qualquer natureza.
24. a) Contabilidade, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres;
b) auditores
25.

a) Perícias, laudos;
b) exames técnicos e análises técnicas

26. Traduções e interpretações.
27. Avaliação de bens.
28. Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres.

ALÍQUOTAS
SOBRE O
PREÇO (%)

VALOR DO ISS
ANUAL
(EM UFM)

3,0

5,0

2,0
2,0
2,0

2,0 3,0
4,0 2,0
(LC 21-2003)

2,0

2,0
2,0
2,0
5,0

1,0

5,0

1,0

5,0
2,0
2,0
5,0
2,0
(LC 21-2003)
5,0
2,0
(LC 21-2003)
2,0

1,0

1,0

2,0
2,0
5,0
2,0

5,0
5,0
5,0
3,0
5,0

5,0
5,0

4,0
1,0 4,0
1,0 4,0
(LC 21-2003)
1,0
1,0

5,0

1,0

5,0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
29. a) Projetos, cálculos;
b) desenhos técnicos de qualquer natureza.
30. Aerofotogrametria, (inclusive interpretação, mapeamento e topografia)

ALÍQUOTAS
SOBRE O
PREÇO (%)
5,0

VALOR DO ISS
ANUAL
(EM UFM)
4,0
1,5

5,0
31. Execução, por administração, empreitada ou sub-empreitada, de construção civil, de
obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva,
inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviços, que fica sujeito ao Imposto Sobre a Circulação de
Mercadorias )
32. Demolição.
33. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e
congêneres ( exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços, fora do local da prestação de serviços, que fica sujeito ao Imposto Sobre a
Circulação de Mercadorias )
34.Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços
relacionados com a exploração de petróleo e gás natural
35. Florestamento e reflorestamento
36. Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres
37. Paisagismo, jardinagem e decoração ( exceto o fornecimento de mercadorias, que
fica sujeito ao Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias )

2,0
2,0

2,0
5,0
3,0
2,0
5,0
3,0
(LC 21/2003)

38. Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias
2,0
39. Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou
natureza:
I – sistemático ( regular );
II – outros.
40. Planejamento, organização, administração de feiras, exposições, congressos e
congêneres
41. Organização de festas e recepções, buffet ( exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias ).
42. Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios.

1,0
2,0
3,0
5,0
5,0
5,0

43. Administração de fundos mútuos ( exceto a realizada por instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Centra).
44. Agenciamento, corretagem e intermediação de câmbio, de seguros e de planos de
previdência privada.
45. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer ( exceto os
serviços executados por
instituições financeiras, sociedades distribuidoras de títulos
e valores, e sociedades de corretores, regularmente autorizadas a funcionar ).
46. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial,
artística ou literária.
47. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia ( franchise
) e de faturação ( factoring ) ( excetuam-se os serviços prestados por instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central )
48. Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo,
passeios, excursões, guias de turismo e congêneres
49. Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis não
abrangidos nos itens 44, 45, 46 e 47.
50. Despachantes.
51. Agentes da propriedade industrial.
52. Agentes da propriedade artística ou literária.
53. Leilão.
54. Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros, inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros e gerência de riscos seguráveis, prestados
por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro.

5,0
5,0

1,0

5,0

1,0

3,0

1,0

5,0

1,0

3,0

1,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

3,0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
55. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de
qualquer espécie ( exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central )
56. guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres
57. Vigilância ou segurança de pessoas e bens.
58. Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do
Município.
59. diversões públicas:
a) Cinemas, taxi-dancings e congêneres;
b) bilhares, boliches e outros jogos;
c) exposições, com cobrança de ingressos;
d) bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam
também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão ou pelo
rádio
e) jogos eletrônicos;
f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação
do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou televisão;
g) execução de música, individualmente ou por conjuntos.
60. Distribuição e venda de bilhetes de loterias, cartões, pules ou cupons de apostas,
sorteios ou prêmios (sobre o valor das comissões).
61. Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias
públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão).
62. Gravação e distribuição de filmes e video-tapes.
63. Fonografia ou gravação de sons e ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem
sonora.
64. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e
trucagem.
65. Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos,
entrevistas e congêneres.
66. Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do
serviço.
67. Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos
(quanto a revisão implicar em consertos ou substituição de peças, aplica-se o disposto
no item 68).
68. Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores,
elevadores ou de quaisquer objetos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica
sujeito ao Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias).
69. Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do
serviço fica sujeito ao Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias).
70. Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final.
71. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação
e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização.
72. Lustração de bens móveis, quando o serviço for prestado para usuário final do objeto
lustrado.
73. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao
usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido.
74. Montagem industrial, prestado ao usuário final do serviço, exclusivamente com
material por ele fornecido.
75. Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis,
plantas ou desenhos.
76. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia ou
fotolitografia.
77. Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros,
revistas e congêneres.

ALÍQUOTAS
SOBRE O
PREÇO (%)

VALOR DO ISS
ANUAL
(EM UFM)

3,0
5,0
5,0
3,0

2,0
10,0
5,0
5,0
10,0

5,0
5,0 2,0
LC 21/2003
10,0 5,0
LC 21/2003
5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
3,0
5,0
5,0

5,0
5,0

1,0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
78. Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil.
79. Funerais
80. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto
aviamento:
81. Tinturaria e lavanderia
82. Taxidermia
83. Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra,
mesmo em caráter temporário, inclusive por empregado do prestador de serviços ou por
trabalhadores por ele contratados.
84. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais
materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação).
85. Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por
qualquer meio ( exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão ).
86. Serviços portuários e aeroportuários, utilização de porto, aeroporto, atracação,
capatazia, armazenagem interna, externa e especial, suprimento de água, serviços
acessórios, movimentação de mercadorias fora do cais.
87. Advogados.

ALÍQUOTAS
SOBRE O
PREÇO (%)
5,0
5,0

VALOR DO ISS
ANUAL
(EM UFM)

2,0
5,0
5,0

1,0
1,0
1,0

3,0

5,0
5,0

5,0
5,0 3,0
LC 21/2003
4,0 3,0
LC 21/2003
5,0 3,0
LC 21/2003
4,0 2,0
LC 21/2003
4,0 2,0
LC 21/2003
1,0
1,0

88. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos.
89. Dentistas.
90. Economistas.
91. Psicólogos.
92. Assistentes sociais.
93. Relações públicas.
94. Cobrança e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protesto
de títulos, sustação de protesto, devolução de títulos vencidos, fornecimento de posição
de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança (este item
abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central).
95. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de
talão de cheques, emissão de cheques administrativos, transferência de fundos,
devolução de cheques, sustação de pagamento e de crédito, por qualquer meio, emissão
e renovação de cartões magnéticos, consultas em terminais eletrônicos, pagamentos por
conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento, elaboração de ficha
cadastral, segunda via de avisos de lançamento e de extrato de conta, emissão de carnês
(neste item, não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos
com portes de correio, telegramas, telex e teleprocessamento necessários à prestação
dos serviços).
96. Transporte de natureza estritamente municipal
97. Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação,
quando incluído, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
98. Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza.

5,0

5,0
3,0

3,0
2,0

99. Exploração de rodovia mediante cobrança de preços dos usuários, envolvendo
execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramento para adequação de
capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoramento, assistência aos usuários
e outros definidos em contratos, ato de concessão ou permissão ou em normas oficiais.

1,0
LC 21/2003

5,0

1,0

TABELA X
FIXA OS FATORES UTILIZADOS PARA AS TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
ESTABELECIMENTOS
ARTESÃOS, ARTÍFICES E ASSEMELHADOS.
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
OUTROS PROFISSIONAIS
ESTABELECIMENTOS POR AREA OCUPADA
Até 30,00 m²
De 30,01 m²
à
60,00 m²
De 60,01 m²
à
120,00 m²
De 120,01 m²
à
240,00 m²
De 240,01m²
à
480,00 m²
De 480,01m²
à
580,00 m²
A cada 100 m² ou fração excedente à 580.00m²
ESTABELECIMENTOS
ARTESÃOS, ARTÍFICES E ASSEMELHADOS.
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
OUTROS PROFISSIONAIS
ESTABELECIMENTOS POR AREA OCUPADA
Até 30,00 m²
De 30,01 m²
à
60,00 m²
De 60,01 m²
à
120,00 m²
De 120,01 m²
à
240,00 m²
De 240,01m²
à
480,00 m²
A cada 100 m² ou fração excedente à 480.00m², até o limite de 100 UFM`s
CORREÇÃO POR ATIVIDADE
Indústrias
Comércio e Serviços
Instituições Financeiras
Entidades de Classes, Clubes Sociais e Esportivos
Cooperativas, Agropecuárias e Agroindúsrtias
Ensino, Entidades Religiosas
Cinemas, Teatros, Circos e Afins
Outras Atividades de Interesse Público
(Redação dada pela LC 21/2003)

UFM
0,50
1,00
1,50
1,00
UFM
1,50
3,00
4,50
7,50
12,0
17,5
5,00
UFM
0,25
0,50
1,00
0,50
UFM
1,50
2,00
2,50
3,00
5,00
0,50
FATOR
0,9
0,8
1,5
0,4
0,6
0,3
0,4
0,5

TABELA XI
FIXA ALÍQUOTAS DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE
PARTE A
ESPÉCIE DE PUBLICIDADE
1. Publicidade interna:
1.1.Anúncio em pano de boca, em casa de diversões, por pano
1.2. Publicidade, quando estranha ao próprio negócio, em casa de diversões, parque de
diversões, estações ou abrigos:
1.2.1. até 10 anúncios
1.2.2. até 20 anúncios
1.2.3. até 30 anúncios
1.2.4. pelo que exceder a 30 anúncios
1.3. Publicidade, quando estranha ao próprio negócio, em campos de esporte, por anúncio e
por m²
1.4. Publicidade, quando estranha ao próprio negócio, em estabelecimentos comerciais, por
anúncio e por estabelecimento
2. Publicidade externa:
2.1. Sem saliência
2.1.1. anúncios em painéis referentes a diversões exploradas no local, colocadas na parte
externa de teatros e similares, de qualquer dimensão, por unidade
2.1.2. anúncios em painéis referentes a películas cinematográficas colocadas na parte
externa do cinema, de qualquer dimensão, independente da quantidade
2.1.3. anúncios em painéis referentes a diversões, colocados em local diverso do
estabelecimento do anunciante, até 5 painéis
2.1.4. placas ou tabuletas com letreiros colocados na platibanda, telhado, parede, andaime
ou tapume e interior de terrenos, por qualquer sistema, desde que sejam visíveis da via
pública, por m² ou fração
2.1.5. anúncios pintados nas paredes ou muros, quando permitido, em locais diversos do
estabelecimento, por m² ou fração
2.1.6. publicidade em paredes ou portas do próprio estabelecimento, pintados em relevo,
por anúncio
2.1.7. publicidade feita em toldos, bambinelas ou cortinas, por anúncio
2.1.8. publicidade feita em toldos, bambinelas ou cortinas, quando estranhas ao
estabelecimento, por anúncio
2.1.9. publicidade feita em mesas, cadeiras ou bancos, nas vias e logradouros públicos,
quando permitido, por anúncio
2.1.10. publicidade de liquidação, abatimento de preços, ofertas especiais e dizeres
semelhantes e a relativa às festas populares (fim de ano, carnaval, etc.), na parte exterior do
estabelecimento, por superfície

% da UFM

INCIDÊNCIA

25

Anual

15
25
30
10

Anual
Anual
Anual
Anual

10

Anual

10

Anual

15

Anual

15

Anual

10

Anual

15

Anual

15

Anual

15

Anual

15

Anual

15

Anual

15

Anual

10

Mensal

ESPÉCIE DE PUBLICIDADE
2.1.11. publicidade de liquidação, abatimento de preços, ofertas especiais e dizeres
semelhantes e a relativa às festas populares (fim de ano, carnaval, etc.), em lugar diverso do
estabelecimento, por anúncio
2.1.12. publicidade ornamental de fachadas, com figuras ou alegorias, painéis e dizeres ou
outros meios de publicidade, quando permitido, em época de festas ou vendas
extraordinárias
2.1.13. publicidade ornamental nas fachadas, em barracas ou proximidade de circos,
quermesses ou parques de diversões, em época de festas populares, com a simples
inscrição de um nome, marca de comércio ou indústria
2.1.14. placas ou tabuletas com letreiro, colocadas no prédio ocupado pelo anunciante, de
até 0,50 m², por unidade
2.1.15. placas ou tabuletas com letreiro, colocadas no prédio ocupado pelo anunciante, de
tamanho superior a 0,50 m², por unidade
2.1.16. Quadros negros ou semelhantes, com anúncios ou lista de preços, colocados ou
suspensos nas paredes externas dos estabelecimentos, por unidade
2.1.17. quadros para reclame, com funcionamento mecânico ou manual, colocados sobre
prédios, marquises e assemelhados, quando permitido, por unidade
2.2. Com saliência:
2.2.1. placas ou tabuletas existentes com letreiros, figuras, emblemas ou escudos, com
saliência de até 0,50 m., por unidade.
2.2.2. placas ou tabuletas existentes com letreiros, figuras, emblemas ou escudos, com
saliência de até 1,00 m., por unidade
2.2.3. placas ou tabuletas existentes com letreiros, figuras, emblemas ou escudos, com
saliência de até 2,00 m., por unidade
2.2.4. placas ou tabuletas existentes com letreiros, figuras, emblemas ou escudos, com
saliência superior a 2,00 m., por unidade
PARTE B
Anúncios luminosos
ESPÉCIE DE PUBLICIDADE
1. Anúncio por meio de inscrições luminosas, em locais diversos do estabelecimento,
independente da quantidade
2. Anúncio por meio de inscrições luminosas, em casas comerciais, com anúncios do próprio
estabelecimento, independente da quantidade
3. Placas, tabuletas ou letreiros colocados nas platibandas, telhados, paredes, marquises,
andaimes ou tapumes e no interior de terrenos, sem saliência, por m² ou fração
4. Placas, tabuletas ou letreiros, com até 0,50 m. de saliência
5. Placas, tabuletas ou letreiros com até 1,00 m. de saliência
6. Placas, tabuletas ou letreiros com mais de 2,00 m. de saliência

% da UFM

INCIDÊNCIA

15

Mensal

15

Mensal

10

Mensal

25

Anual

25

Anual

15

Anual

17

Anual

20

Anual

22

Anual

30

Anual

40

Anual

% da UFM
50

INCIDÊNCIA
Anual

50

Anual

10

Anual

10
20
40

Anual
Anual
Anual

% da UFM

INCIDÊNCIA

20
10
10
5

Anual
Mensal
Mensal
Diária

5

Diária

20
10

Mensal
Diária

PARTE C
Anúncios Diversos
MOSTRUÁRIOS
1. Fora das vias públicas:
1.1. Anúncios apresentados em cena, quando permitido, por anúncio
1.2. Anúncios projetados em telas de casas de diversões de qualquer natureza, por anúncio
1.3. Folhetos de programas distribuídos nas casas de diversões.
1.4. Propaganda por meio de fitas cinematográficas, em casas de diversões, por
estabelecimento
1.5. Propaganda por meio de fitas cinematográficas ou processos semelhantes, em
estabelecimentos comerciais
2. Nas vias públicas:
2.1. Anúncios conduzidos, a juízo da autoridade municipal, por anúncio
2.2. Propaganda alegórica ou caricata, quando permitida, por ambulante

MOSTRUÁRIOS
2.3. Anúncio ou propaganda irradiada, projetada, gravada ou televisionada, com visão para
a via pública, por empresa ou estabelecimento, independente da quantidade de anúncios
2.4. Placas, letreiros e anúncios de terceiros, colocados ou pintados no interior de qualquer
veículo, por anúncio e por veículo
2.5. Placas, letreiros, tabuletas e anúncios de terceiros, colocados ou pintados no exterior
de qualquer veículo, por anúncio
2.6. Propaganda, cartazes, placas, tabuletas, em veículos especialmente empregados para
esse fim, em épocas de festas populares, por iniciativa de empresas ou estabelecimentos
comerciais ou industriais, por veículo
2.7. Propaganda feita por meio de aviões, balões ou outros sistemas aéreos, quando
permitida, por anúncio
2.9. Outros tipos de publicidade, por quaisquer meios, não enquadrados nos itens
anteriores

% da UFM
10

INCIDÊNCIA
Diária

20

Anual

20

Anual

10

Diária

20

Diária

20

Anual

% da UFM
10
50

INCIDÊNCIA
Mensal
Mensal

PARTE D
Publicidade acústica
ESPÉCIE
1. Apregoador de viva-voz
2. Ampliador radiofônico:

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
2
A
B
C
3
A
B
C
D
E
F
G
I
II
III
H
I
II
I
4
A
B
I
II
5
A
I
II
III
B
C

TABELA XII
FIXA ALÍQUOTAS DAS TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, EXAME E APROVAÇÃO DE PROJETOS
NATUREZA DAS OBRAS
Fator S/ UFM
Construção de:
Edifícios ou casas de até dois pavimentos, por metro quadrado da área construída.
0,008500¹
0,005000
Edifícios ou casas com mais de dois pavimentos, por metro quadrado de área construída.
0,010625¹
0,005500
Dependências em prédios ou residências, por metro quadrado de área construída.
0,008500¹
0,005000
Barracões e galpões, por metro quadrado de área construída ou área coberta.
0,008500¹
0,005000
Muros, por metro linear.
0,015564
Túmulo, capela ou semelhante, por metro quadrado.
0,200000
Garagens e postos de lubrificação, por metro quadrado de área útil de piso coberto.
0,010625¹
0,005000
Edificações, residências de madeira, por metro quadrado
0,005313
Tapumes e coberta, por metro linear
0,015564
Obras não especificadas nesta tabela, por metro quadrado ou área coberta.
0,010624¹
0,005500
Reformas e reparos
Reformas por metro quadrado de obra
0,004250
Fachadas
0,100000
Reforma de telhado
0,004250
Obras diversas
Demolição, por metro quadrado de área de edificação a ser demolida.
0,005000
Toldo ou marquises fixas ou movediças de vidros, metal ou outro material, a serem colocadas
0,300000
em prédio comercial ou industrial e ainda residencial, por metro linear.
Mudanças de bomba de gasolina ou outro combustível líquido, de um para outro local
0,300000
Colocação ou substituição de bombas de combustível ou lubrificantes, inclusive tanques, por
0,300000
unidade
Instalação ou substituição de elevadores, por unidade.
0,300000
Andaime, por metro linear.
0,200000
Abertura de ruas por metro linear:
Ruas sem pavimentação
0,050000
Ruas pavimentadas com paralelepípedos ou lajotas
0,200000
Ruas com asfalto
0,400000
Abertura de passeio por metro linear:
Passeios pavimentados
0,050000
Passeios não pavimentados
0,200000
Consertos e reparos diversos: chaminés, pilares, portões e outras instalações externas
0,100000
Fracionamento de solo:
Loteamentos, condomínios horizontais e assemelhados, por metro quadrado, descontadas as
0,000500
taxas destinadas a logradouros públicos e as que serão doadas ao Município
Desmembramentos:
Até 5.000 M² por lote
0,400000
Acima de 5.000 M² por M² de área desmembrada
0,000400
Outras Obras/Licenças
para habite-se:
Até 60,00 m²
0,211175
De 60,01 à 100,00m²
0,370644
Acima de 100,00 m², por m² excedente.
0,006600¹
Consulta prévia para loteamentos
3,000000
locomoção de casas por m²
0,006956

1. Redação dada pela LC 25/2003

TABELA XIII
FIXA COEFICIENTE DE PRODUÇÃO DE LIXO URBANO, PARA FINS DE CÁLCULO DA TAXA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE
RESÍDUOS, DE ACORDO COM O TIPO DE CONSTRUÇÃO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
FATOR
01
APARTAMENTO
0,025
02
CASA
0,025
03
BARRACO
0,010
04
DEPÓSITO ABERTO
0,010
05
GALPÃO ABERTO
0,010
06
COMÉRCIO
0,025
07
INDÚSTRIA
0,040
08
OFICINA
0,040
09
HOTEL COM RESTAURANTE
0,070
10
HOSPITAL
0,090
11
POSTO DE SERVIÇO
0,030
12
CLUBE
0,040
13
ESCOLA
0,025
14
TEMPLO
0,010
15
SERVIÇO PÚBLICO
0,040
16
CINEMA
0,010
17
TEATRO
0,010
18
OUTROS
0,025
19
DEPÓSITO FECHADO
0,010
20
GALPÃO FECHADO
0,010
21
ESPECIAIS
0,015
22
CADASTROS S/CONSTRUÇÃO
0,000
23
RESTAURANTE E/OU BAR
0,070
24
HOTEL SEM RESTAURANTE
0,025
TABELA XIII
FIXA O COEFICIENTE DE PRODUÇÃO DE LIXO URBANO, PARA FINS DE CÁLCULO DA TAXA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE
RESÍDUOS, DE ACORDO COM O TIPO DE CONSTRUÇÃO
Código
Situação
Fator
1.
Apartamento
0,025
2.
Casa
0,025
3.
Barraco
0,010
4.
Depósito Aberto/ Galpão Aberto
0,010
5.
Misto (comercial/residencial)
0,025
6.
Comércio
0,025
7.
Indústria
0,040
8.
Oficina
0,040
9.
Hotel com Restaurante
0,040
10.
Hospital
0,040
11.
Posto de Serviço
0,030
12.
Clube
0,040
13.
Escola
0,025
14.
Templo
0,010
15.
Serviço Público
0,025
16.
Cinema
0,010
17.
Teatro
0,010
18.
Outros
0,025
19.
Depósito Fechado/ Galpão Fechado
0,010
20.
Associação Filantrópica
0,025
21.
Especiais
0,015
22.
Cadastro sem Construção
0,000
23.
Restaurante e/ou Bar
0,040
24.
Hotel sem Restaurante
0,025
Tabela com redação dada pela LC 161/2009
Tabela revogada pela LC 165/2010

TABELA XIII
FIXA COEFICIENTE DE PRODUÇÃO DE LIXO URBANO, PARA FINS DE CÁLCULO DA TAXA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE
RESÍDUOS, DE ACORDO COM O TIPO DE CONSTRUÇÃO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
FATOR
01
APARTAMENTO
0,025
02
CASA
0,025
03
BARRACO
0,010
04
DEPÓSITO ABERTO
0,010
05
GALPÃO ABERTO
0,010
06
COMÉRCIO
0,025
07
INDÚSTRIA
0,040
08
OFICINA
0,040
09
HOTEL COM RESTAURANTE
0,070
10
HOSPITAL
0,090
11
POSTO DE SERVIÇO
0,030
12
CLUBE
0,040
13
ESCOLA
0,025
14
TEMPLO
0,010
15
SERVIÇO PÚBLICO
0,040
16
CINEMA
0,010
17
TEATRO
0,010
18
OUTROS
0,025
19
DEPÓSITO FECHADO
0,010
20
GALPÃO FECHADO
0,010
21
ESPECIAIS
0,015
22
CADASTROS S/CONSTRUÇÃO
0,000
23
RESTAURANTE E/OU BAR
0,070
24
HOTEL SEM RESTAURANTE
0,025
Tabela repristinada pela LC 165/2010

TABELA XIV
FIXA ALÍQUOTAS PARA A TAXA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Estabelecimento/Atividade
UFM
HOSPITAIS
10,00
FARMÁCIAS
0,40
LABORATÓRIO DE ANÁLISES
1,00
CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS
0,30
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
0,40
POSTOS DE SAÚDE
1,00
OUTRAS CORRELATAS
0,50

TABELA XV
FIXA ALÍQUOTAS PARA A TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
LICENÇA SANITÁRIA ANUAL (por atividade desenvolvida)
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
UFM
Conservas de produtos de origem vegetal - Doces/produtos confeitarias (c/creme) - Massas
fresca Panificação (Fabr/Distrib.) - Produtos alimentícios infantis - Produtos congelados 001
Produtos dietéticos -Refeições industriais - Sorvetes e similares.
5,30
Porte grande:
002 Porte médio
3,50
003 Porte pequeno
2,10
004 Congêneres – Portes pequeno, médio ou grande: Valores em UFM entre:
0,30 e 5,30
A cada grupo de produtos secundários (acima), industrializados pela empresa será acrescido o valor de: 0,5 UFM.

MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO

UFM

Aditivos - Água mineral - Amido e derivados - Bebidas e derivados - Biscoitos e bolachas Cacau, chocolate e sucedâneos - Cerealista, depósitos e benef. de grãos - Condimentos,
molhos e especiarias - Confeitos, caramelos, bombons, e similares - Desidratadora de frutas
(uva passa, maçã, banana, etc - Desidratadora de vegetais e ervateiras - Farinhas (moinhos) e
similares - Gelatinas, pudins, pós, p/ sobremesas e sorvetes - Gelo. Gorduras, óleos, azeites,
005
3,50
cremes (fab/ver/envasadores) - Marmeladas, doces e xaropes - Massas secas - Refinadora e
envasadora de açúcar - Refinadora e envasadora de sal - Salgadinhos / batata frita
(empacotamentos) - Salgadinhos e frituras - Tempero à base de sal - Suplementos alimentares
enriquecidos - Torrefadora de café.
Porte grande:
006 Porte médio
2,10
007 Porte pequeno
1,70
008 Congêneres – Portes pequeno médio ou grande:
0,30 e 3,50
Valores entre:
A cada grupo de produtos secundários (acima), industrializados pela empresa será acrescido o valor de 0,30 UFM.

LOCAL DE ELABORAÇÃO E/OU VENDA DE ALIMENTOS
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
UFM
Açougue - Assadora de aves e outros tipos de carne - Cantina escolar - Casa de carnes - Casa
de frios (lacticínios e embutidos) - Casa de sucos / caldo de cana e similares - Confeitaria
Comércio atacadista / depósitos de produtos perecíveis - Cozinha de escolas – Pizzaria Cozinha clubes, hotel, motel, creche, boite e similares - Cozinha de lactários, hosp, maternid,
casa de saúde - Feira livre, comercio amb.(c/vendas carne, pescados outros) - Lanchonete e
2,10
009
petiscarias Mercado super/mini (somatório das atividades) - Mercearia/armazém (única
atividade) – Padaria/ Panificadora – Pastelaria – Peixaria (pescados e frutos do mar) Produtos congelados – Rotisserie Sorveterias - Restaurante/buffet/churrascaria - Servcarro/drive-in/quiosque/trailler.
Porte Grande:
010 Porte Médio
1,70
011 Porte Pequeno
1,40
Congêneres – Portes pequeno médio ou grande:
012
0,30 a 2,10
Valores em UFM entre:
Estabelecimentos com mais de uma atividade, das especificadas acima, o valor do preço será a soma em UFM das
atividades exercidas.

013

014

MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Bar/boate/whiskeria – Bomboniere – Café – Depósito de bebidas – Depósito de frutas e
verduras
Depósito
de
produtos
não
perecíveis
–
Envasadora
de
chás/cafés/condimentos/especiarias – feira- Livre/comércio amb. alimentos não perecíveis Quitanda, frutas e verduras – Venda ambulante - (carrinho pipoca/milho/sanduíches etc) Comércio atacadista produtos não perecíveis.
Porte Grande:
Porte médio

UFM

1,00
0,70

MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
UFM
Porte pequeno
0,30
Congêneres – Portes pequeno, médio ou grande:
0,30 e 1,00
Valores em UFM entre:
Estabelecimentos com mais de uma atividade, das especificadas acima, o valor do preço será a soma em UFM das
atividades exercidas.
INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE DA SAÚDE
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
UFM
Agrotóxicos – Cosméticos, perfumes e produtos de higiene – Insumos farmacêuticos –
Produtos farma- cêuticos – Produtos biológicos – Produtos de uso laboratorial – Produtos de
017 uso médico/hospitalar Produtos de uso odontológico – Próteses (ortop/estética/auditiva etc)
– Saneantes Domissanitários.
5,30
Porte Grande:
018 Porte médio
3,50
019 Porte pequeno
2,10
020 Congêneres – Portes pequeno, médio ou grande:
0,30 e 5,30
Valores em UFM entre:
Para cada atividade secundária (acima) exercida pelo estabelecimento será acrescido o valor de: 0,50 UFM
015
016

MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
UFM
Embalagens – Equip/instrumentos laboratoriais – Equip/instrumentos médico/hospitalar –
Equip/instru- Mentos odontológicos – Produtos veterinários.
3,50
Porte Grande:
022 Porte Médio
2,10
023 Porte Pequeno
1,70
Congêneres – Portes Pequeno, médio ou grande:
024
0,30 e 3,50
Valores em UFM entre:
Para cada atividade secundária (acima) exercida pelo estabelecimento será acrescido o valor de: 0,30 UFM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
021

025
026
027
028

029
030
031
032

033
034
035
036

037

AMBULATÓRIOS/CLÍNICAS
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Fígado, etc - Clínica médica - Clínica veterinária – hemodiálise – policlínica – pronto socorro
Porte Grande
Porte Médio
Porte Pequeno
Congêneres – Portes pequeno, médio ou grande:
Valores em UFM entre:
FONTES DE RADIAÇÕES IONIZANTES
Medicina nuclear – Radioimunoensaio – Radioterapia – Radiologia médica - Radiologia
odontológica.
Porte Grande:
Porte médio
Porte pequeno
Congêneres – Portes Pequeno médio ou grande:
Valores
em UFM entre:
ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS
Farmácia alopática– Farmácia homeopática – Drogaria – Posto de Medicamentos –- Unidade
volante - Ervaria - Dispensário de medicamentos – Farmácia privativa (hosp/clínic/assoc.etc)
Porte Grande:
Porte Médio
Porte Pequeno
Congêneres – Portes pequeno, médio ou grande:
Valores em UFM entre:
ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS
Hospital especializado (soma das atividades) – Hospital geral , Hospital Infantil , Maternidade
Laboratório de análises clínicas – Laboratório de análises bromatológicas – Laboratório de
Anatomia e patologia – Laboratório de controle qualidade ind. farmacêuticos – Laboratório

UFM
3,50
2,10
1,70
0,30 e 3,50

3,50
1,70
1,00
0,30 e 3,50

4,24
2,80
1,36
0,30 e 4,24

Soma das atividades

038
039
040
041

042
043
044
045

Químico-toxicológico – Laboratório cito/genético.
Porte Grande:
Porte Médio
Porte Pequeno
Congêneres – Portes pequeno médio ou grande
ESTABELECIMENTOS DE HEMOTERAPIA
Serviços de hemoterapia – Banco de sangue – Posto de coleta de sangue – Agência
Transfusional de sangue – Serviço industrial derivados de sangue.
Porte
Grande:
Porte Médio
Porte Pequeno
Congêneres – Portes Pequeno médio ou grande: Valores entre

3,50
2,10
1,70
0,30 e 3,50

3,50
2,80
1,70
0,30 e 3,50

MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Clínica de fisioterapia e/ou reabilitação – Clínica de psicoterapia/desintoxicação – Clínica de
psicanálise – Clínica de odontologia – Clínica de tratamento e repouso – Clínica de ortopedia Consultório médico – Consultório nutricional – Consultório odontológico – Consultório de
046 psicanálise – Consultório veterinário – Estabelecimento de massagem – Laboratório de
prótese dentária - Laboratório de prótese auditiva – Laboratório de prótese ortopédica –
Laboratório de ótica – Ótica - Serviços eventuais (p/arterial, coleta e tipo sangue).
2,80
Porte Grande:
047 Porte Médio
1,70
048 Porte Pequeno
1,00
049 Congêneres – Portes Pequeno, médio ou grande:
0,30 e 2,80
Valores em UFM entre:
Estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor do preço será a soma em UFM Das atividades exercidas.

050
051
052
053

054

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Asilo - Boate – Desinsetizadora – Desratizadora – Estação hidromineral/Termal/Climatério Estab. Ensino pré escolar maternal, creche, jardim de infância - Estab. Ensino (todos graus)
Regime internato – Radiologia industrial – Sauna – Zoológico. Porte Grande:
Porte Médio
Porte Pequeno
Congêneres – Portes Pequeno médio ou grande
Valores
entre:
MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Aviário/pequenos animais – Academia de ginástica – Agência bancária e similares – Barbearia
- Camping – Cárcere – Casa de espetáculo (discoteca/baile, similares) – Cemitério – Necrotério
- Cinema/Auditório/Teatro – Circo/Rodeio – Comércio Geral: (eletrodomésticos, calçados,
tecidos, discos, vestiário, etc – Dormitório (por cômodo) – Escritório em geral – Estação
tratamento água p/abastecimento público – Estação tratamento de esgoto – Estética facial –
Floricultura/Mudas - Garagem/estacionamento coberto – Hotel (hospedagem) (pó cômodo) –
Igrejas e similares – Lavanderia – Motel (hospedagem) (por cômodo) – Oficina/Consertos –
Orfanato/Patronato – Parque – Pensão (por cômodo) – Piscina coletiva – Posto
combustível/Lubrificante – Quartel –Salão de beleza, manicure e cabeleireiro – Serviço e
veículo transporte de alimentos – Serviço deColeta, transporte e destino do lixo – Serviço
lavagem de veículos –Serviços de limpeza de fossa - Serviço de limpeza/desinf. De caixa/poço
d’água – Transportadora produtos perecíveis (por veículo) – Transporte coletivo (terrestre,
marítimo, e aéreo). Porte Grande:

UFM
3,50
2,80
1,70
0,03 e 3,50

UFM

1,70

Redação dada pela LC 80-2006

055
056
057

TRANSPORTADORA DE PRODUTOS PERECÍVEIS
a) Veículos com dois eixos = 0,2 UFM
b) Veículos com três eixos = 0,4 UFM
c) Veículos com quatro eixos = 0,6UFM
d) Veículos com cinco eixos = 0,8UFM
Médio Porte
Pequeno Porte
Congêneres – Portes pequeno médio ou grande:

1,00
0,70
0,30 e 1,70

MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
UFM
Valores em UFM entre:
Estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor do preço será a soma em UFM das atividades exercidas
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INTERESSE DA SAÚDE
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
UFM
Agrotóxicos – Com/dist. De medicamentos – Comércio/dist. De produtos laboratoriais –
Comércio Dist. Produtos médico/hospitalar – Com. Dist. De produtos odontológicos –
060 Comércio/dist. Produtos veterinários – Comércio/dist. Saneantes/domissanitários. – Produtos
1,70
Químicos.
Porte grande:
061 Porte Médio
1,00
062 Porte Pequeno
0,70
MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Alimentação animal (ração/suplementos) – Com./dist. De cosméticos, perfumes, produtos
Higiene – Embalagens – Equip/instrumentos agrícolas, ferragens, etc. – Equip./instrumentos
063 laboratoriais – Equip/instrumentos médico hospitalar – Equip/instrumentos odontológicos –
1,40
Fertilizantes/corretivos
–
Próteses
(ortop/estética/auditiva,etc)
–
Sementes/selecionadas/mudas e Congêneres.
Estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor do preço será a soma em UFMd das atividades exercidas.

