
 

 
 
 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PODER  EXECUTIVO 
               

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Rua Marechal Assunção, 116 – Centro – CEP 68360-000 – SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA 
Fone/Fax: (91) 3556-1369 – C.N.P.J. (MF) 05.421.110/0001-40 

E-mail: pmsjporfirio@hotmail.com 

 

LEI N° 154, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

 

 

Dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui normas 
específicas de direito tributário aplicáveis ao Município de Senador 
José Porfírio e dá outras providências. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSE PORFÍRIO, faz saber que a Câmara Municipal 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:  

 
 

DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 
 

Art. 1º. Esta Lei estabelece o Sistema Tributário do Município de Senador Jose Porfírio, dispondo 
sobre as hipóteses de incidência, contribuintes, responsáveis, bases de cálculo, alíquotas, lançamentos, 
fiscalização e processo administrativo de cobrança dos tributos municipais, obedecendo a Constituição 
Federal, o Código Tributário Nacional, a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, a Lei Orgânica 
Municipal, sem prejuízo da legislação complementar, supletiva ou regulamentar. 
 
 

TÍTULO I 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

 
 

Art. 2°. Além das receitas tributárias de que trata o art. 158 da Constituição Federal de 1988, integram 
o Sistema Tributário Municipal: 

 
I - o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU; 
 
II - o Imposto sobre 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 a sua aquisição - ITBI; 

 
III - o imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN; 
 
IV - a contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
 
V - a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, prevista no art. 149-A da 

Constituição Federal em vigor; 
 
VI - taxas, devidas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, 

de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, 
especificadas no Título V desta Lei. 

 
Art. 3°. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 
 

Parágrafo único. Compete ao Executivo fixar, e reajustar periodicamente, os preços destinados a 
remunerar a utilização de bens e serviços públicos, bem como os relativos ao custeio de despesas com a 
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prática de atos administrativos do interesse dos que os requererem, tais como o fornecimento de cópias de 
documentos, a expedição de certidões e alvarás, a realização de vistorias e outros atos congêneres. 
 
 

TÍTULO II 
DOS IMPOSTOS 

 
CAPÍTULO I 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 
 

Seção I 
Da Hipótese de Incidência 

 
 

Art. 4º. O fato gerador do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana é a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física como definido na lei civil, situado: 

 
I - Na zona urbana do Município; 
 
II - Fora da zona urbana, desde que seja utilizado como sítio de recreio, estabelecimento industrial, 

comercial ou de prestação de serviços. 
 
§ 1°. O Imposto de que trata este artigo não incide em bem imóvel localizado dentro da zona urbana 

que seja comprovadamente cadastrado em órgão competente e que esteja em atividade de exploração 
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, e possua área superior a 1 (um) hectare. 

 
§ 2°. O Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é de apuração anual e seu fato 

gerador dar-se-á a cada 1° dia do respectivo ano da sua cobrança, tendo como início de contagem do prazo 
para a cobrança, a partir da inequívoca notificação do contribuinte da existência do crédito tributário. 

 
 Art. 5°. Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana a área definida em lei municipal, 

observada o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos 
seguintes construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

 
I - Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
 
II - Abastecimento de água; 
 
III - Sistema 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 três quilômetros do imóvel 

considerado. 
 
Art. 6º. Ainda que localizadas fora da zona urbana do Município, segundo definição do artigo anterior, 

considerar-se-ão urbanas, para os efeitos deste imposto, as áreas urbanizáveis e as de expansão urbana, 
destinadas à habitação, inclusive residências de recreio, à indústria ou ao comércio, a seguir enumeradas: 

 
I - As áreas pertencentes a parcelamentos de solo regularizados pela Administração Municipal, 

mesmo que executados irregularmente; 
 
II - As áreas pertencentes a loteamentos aprovados, nos termos da legislação pertinente; 
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III - As áreas dos conjuntos habitacionais, aprovados e executados nos termos da legislação 
pertinente; 

 
IV - As áreas com uso ou edificação aprovada de acordo com a legislação urbanística de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e de edificações. 
 
Parágrafo único. As áreas referidas nos incisos deste artigo terão seu perímetro delimitado por ato do 

Poder Executivo. 
 
Art. 7°. O bem imóvel para os efeitos deste imposto considera-se territorial e predial, ou territorial ou 

predial. 
 
Art. 8º. Na posse transmitida pelo compromisso de compra e venda, o compromissário-cessionário é 

também contribuinte do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, pois passa deter a posse 
com ânimo de dono. 

 
Art. 9°. Para os efeitos deste Imposto, considera-se territorial o imóvel: 
 
I - Sem edificação; 
 
II - Com construção paralisada ou em andamento; 
 
III - Com edificações interditadas, condenadas em ruínas ou demolição; 
 
IV - Cuja construção seja de natureza temporária ou provisória ou possa ser removida sem 

destruição, alteração ou modificação. 
 
Art. 10. Ainda que alugado à pessoa física ou jurídica de direito privado, o imóvel pertencente a 

qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição Federal, permanece imune ao imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades 
essenciais de tais entidades.  

 
Art. 11. O imposto não incide nas hipóteses de imunidade previstas na Constituição Federal, 

observado, sendo o caso, o disposto em lei complementar. 
 
§ 1° O imóvel de pessoa física ou jurídica de direito privado, locado a qualquer das entidades 

referidas no art. 150, VI, a, b, c, e d da Constituição Federal não adquire imunidade pelo fato de tais 
entidades serem imunes quanto aos imóveis de suas propriedades. 

 
§ 2° O usufrutuário, que colhe os proveitos do bem é o responsável pelo pagamento do imposto sobre 

a propriedade predial e territorial urbana nos termos do art. 1.403, II da Lei n° 10.406, de 10.01.2002 - Código 
Civil Brasileiro. 

 
§ 3˚. O Secretário de Administração e Finanças suspenderá a aplicação do benefício da imunidade 

tributária, concedida aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos 
trabalhadores e às entidades de educação ou de assistência social, em se confirmando no bojo de processo 
administrativo a inobservância do disposto no art. 14 da Lei n˚ 5.172, de 25.10.1966 - Código Tributário 
Nacional. 

 
Art. 12. O imóvel invadido terá o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana lançado em 

nome dos ocupantes das moradias erigidas nos imóveis ou em nome daqueles cujos lotes tenham sido 
demarcados e cadastrados, ainda que não construídos. 
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Art. 13. Para os efeitos deste Imposto, considera-se predial o imóvel quando existir construção que 
possa ser utilizada para os fins de habitação ou para o exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua 
denominação, forma ou destino, desde que não compreendida no artigo 9º desta Lei. 

 
Art. 14. Ainda que cláusula de contrato de locação atribua ao locatário a responsabilidade pelo 

pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o tributo deve ser obrigatoriamente 
lançado em nome do proprietário. 

 
Art. 15. Lei municipal poderá considerar urbanas 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 das zonas definidas nos termos do artigo 5º, desta Lei. 

 
 

Seção II 
Da Base de Cálculo e das Alíquotas 

 
 

Art. 16. A base de cálculo do imposto predial e territorial urbana é o valor venal do imóvel (VVI), que é 
obtido pela soma do valor venal do terreno – VVT ao valor venal da edificação – VVE, assim determinado 
pela fórmula abaixo: 

 
Fórmula: VVI = VVT + VVE 
 
Onde: 
 
VVI = Valor venal do imóvel 
 
VVT = Valor venal do terreno 
 
VVE = Valor venal da edificação 
 
Parágrafo único. Na determinação de valor venal serão tomados, em conjunto ou separadamente os 

seguintes elementos: 
 
I - quanto ao prédio: 
 
a) o padrão ou tipo de construção; 
 
b) a área construída; 
 
c) o valor unitário do metro quadrado; 
 
d) os serviços públicos ou de utilidade existentes na via ou logradouro; 
 
e) estado de conservação do imóvel; 
 
f) o índice de valorização do logradouro, quadra ou zona, em que estiver situado o imóvel; 
 
g) aplica-se na determinação do valor venal de uma área edificada a seguinte fórmula: Área Edificada 

(AE), vezes o valor do metro quadrado da área edificada (Vm²AE), vezes a categoria dividido por cem, vezes 
o fator de correção. 

 
Fórmula = AE x Vm²AE x CAT x FC 
                              100, 
sendo: 
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VVE = Valor venal da edificação. 
 
AE = Área da edificação. 
 
Vm²E =  Valor do metro quadrado da edificação. 
 
FC = Fatores de correção das edificações. 
 
CAT = Categoria das edificações. 
 
II - Quanto ao terreno: 
 
a) a área, a forma, as dimensões, a localização, os acidentes geográficos e outras características; 
 
b) aplica-se na determinação do valor venal de um terreno a seguinte fórmula: Área do Terreno (AT), 

vezes o valor do metro quadrado do terreno (Vm²T), vezes o fator de correção (FC) 
 
Fórmula = AT x Vm²T x FC, 
 
sendo: 
 
VVT = Valor venal do terreno. 
 
AT =  Área do terreno. 
 
Vm²T = Valor do metro quadrado do terreno. 
 
FCT = Fatores de correção dos terrenos. 
 
Art. 17. Constituem instrumentos para apuração da base de cálculo do imposto: 
 
I - planta de valores genéricos - PVG - dos terrenos.  
 
II - fatores de correção, de acordo com a seção, pedologia e topografia dos terrenos, e de 

conformidade com a categoria e estado conservação das edificações. 
 
§ 1˚. As alíquotas máximas do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana são as 

seguintes: 
 
I - para os imóveis com edificação pronta, acabada e cumprindo a sua função social, 0,5% (meio por 

cento) do valor venal de cada imóvel; 
 
II - para os terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados, 2% (dois por cento) do valor venal 

de cada terreno. 
 
§ 2°. O Município, procederá a aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo, do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, de área incluída no plano 
diretor, mediante a majoração das alíquotas pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, na forma da  lei 
específica. 

 
§ 3°. A Planta de Valores Genéricos – PVG será elaborada, revista e corrigida anualmente, por 

iniciativa da Secretaria de Administração e Finanças, e instituída através de decreto do executivo Municipal. 
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I - Para a elaboração do PVG será formada uma comissão composta pelos membros do Legislativo, 
Sociedade Civil Organizada e Executivo Municipal. 

 
§ 4°. Não havendo atualização prevista no parágrafo anterior, os valores venais previstos na PVG 

serão os mesmos utilizados para cálculo do imposto do exercício imediatamente anterior, corrigidos com base 
e limites no sistema especial de atualização monetária, conforme variação de índice, que vier a ser adotado 
pela Legislação Federal que regula a matéria. 

 
 

Seção III 
Do Lançamento 

 
 

Art. 18. O lançamento do Imposto é anual e deverá ter em conta a situação fática de cada Imóvel 
considerado, existente à época da ocorrência do fato gerador. 

 
§ 1°. Considera-se ocorrido o fato gerador em 1° de janeiro do ano a que corresponda o lançamento. 
 
§ 2°. O lançamento será feito de ofício, com base nas informações e dados levantados pelo órgão 

competente, ou em decorrência dos processos de ―Baixa e Habite-se‖, ―Modificação ou Subdivisão de 
terreno‖ ou, ainda, tendo em conta as declarações do sujeito passivo existentes no Cadastro Imobiliário. 

 
Art. 19. O lançamento considera-se regularmente notificado ao sujeito passivo com a entrega do 

Documento de Arrecadação Municipal - DAM, pessoalmente ou pelo correio, no local do imóvel ou no local 
por ele indicado. 

 
Parágrafo Único. A notificação do lançamento far-se-á por edital, consoante o disposto nesta lei, na 

impossibilidade de sua realização na forma prevista neste artigo, ou no caso de recusa de seu recebimento. 
 
Art. 20. O Lançamento do imposto, não implica em reconhecimento da legitimidade da propriedade, 

do domínio útil ou posse do bem imóvel. 
 
Parágrafo Único. Serão lançadas em conjunto com o imposto predial e territorial urbano as taxas que 

relação guardar com a propriedade ou domínio útil ou a posse do imóvel localizado na zona urbana do 
Município, na forma do art. 156, I a VII deste Código. 
 
 

Seção IV 
Do Contribuinte e do Responsável 

 
 

Art. 21. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou seu possuidor 
a qualquer título. 

 
Parágrafo Único. Responde solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o 

justo possuidor, o titular do direito do usufruto ou uso, o promitente comprador imitido na posse, o 
cessionário, o comodatário e o ocupante a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a União, Estados, 
Distrito Federal e aos Municípios, ou a pessoa isenta ou imune do imposto. 

 
Art. 22. O imposto é também devido: 
 
I - Por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos 

possuidores indiretos; 
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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 V 
Do Cadastro Imobiliário 

 
 

Art. 23. Os terrenos e as edificações, situados na zona urbana, inclusive os que venham surgir por 
desmembramento ou remembramento dos atuais serão inscritos no Cadastro Imobiliário, ainda quando seus 
titulares não estiverem sujeitos ao imposto. 

 
Art. 24. A inscrição no cadastro imobiliário será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma 

e nos prazos seguintes: 
 
I - 5 (cinco) dias sempre que se formar uma unidade imobiliária ou modificação da existente, contados 

da notificação pessoal, convocação por edital ou do despacho publicado no órgão oficial do Município;  
 
II - 10 (dez) dias, a partir da aquisição da propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel.  
 
Parágrafo único. Serão objetos de uma única inscrição: 
 
I - A gleba de terra bruta desprovida de melhoramentos, cujo aproveitamento dependa de realização 

de obras de arruamentos ou de urbanização; 
 
II - A quadra indivisa de áreas arruadas; 
 
III - No caso de imóvel não construído, com duas ou mais frentes, ao da face de quadra para a qual 

voltada à frente indicada no título de propriedade ou, na falta deste, ao da face de quadra á qual atribuído 
maior valor; 

 
IV - No caso de imóvel construído em terreno com as características do inciso anterior, ao da face de 

quadra relativa à sua frente efetiva ou, havendo mais de uma, à frente principal; 
 
Art. 25. Para os efeitos do disposto nesta Lei considera-se: 
 
I - Terreno de duas ou mais frentes, aquele que possui mais de uma testada para logradouros 

públicos; 
 

 II - Terreno encravado, aquele que não se comunica com a via pública, exceto por servidão de 
passagem por outro imóvel; 
 

III - Terreno de fundo, aquele que, situado no interior da quadra, se comunica com a via pública por 
um corredor de acesso com largura igual ou inferior a 4 (quatro) metros; 

 
IV - Terreno interno, aquele localizado em logradouros não relacionados na Planta de Valores, tais 

como vilas, passagens, travessas ou assemelhadas, acessórios da malha viária do Município ou de 
propriedade de particulares. 
 

Art. 26. Quando a área total do terreno for representada por número que contenha fração de metro 
quadrado, será feito o arredondamento para a unidade imediatamente superior. 
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Art. 27. No cálculo do valor venal do bem imóvel, no qual exista prédio em condomínio, será utilizada 
a fração ideal correspondente a cada unidade autônoma. 

 
Art. 28. A construção será enquadrada em um dos tipos e padrões previstos no anexo I, e seu valor 

venal resultará da multiplicação da área construída bruta pelo valor unitário de metro quadrado de 
construção, constante do anexo correspondente. 

 
Art. 29. A área construída bruta será obtida através da medição dos contornos externos das paredes 

ou pilares, computando-se também a superfície das sacadas, cobertas ou descobertas, de cada pavimento. 
 
§ 1°. No caso de coberturas de postos de serviços e assemelhadas, será considerada como área 

construída a sua projeção vertical sobre o terreno. 
 

§ 2°. No caso de piscina, a área construída será obtida através da medição dos contornos internos de 
suas paredes. 

 
§ 3° Quando a área construída bruta for representada por número que contenha fração de metro 

quadrado, será feito o arredondamento para a unidade imediatamente superior. 
 
Art. 30. No cálculo da área construída bruta das unidades autônomas de prédios em condomínio, 

será acrescentada, à área privativa de cada unidade, a parte correspondente nas áreas comuns em função 
de sua quota parte. 

 
Art. 31.  O valor unitário do metro quadrado de construção será obtido pelo enquadramento da 

construção num dos tipos da Tabela 01 do anexo I, em função da sua área predominante, e no padrão de 
construção cujas características mais se assemelhem às suas. 

 
§ 1º. Nos casos em que a área predominante não corresponder à destinação principal da edificação, 

ou conjunto de edificações, poderão ser adotados quaisquer dos critérios previstos no anexo I, a juízo da 
Administração Tributária. 

 
§ 2°. Para fins de enquadramento de unidades autônomas de prédio em condomínio em um dos 

padrões de construção previsto na Tabela 01 do anexo I a esta lei, será considerada a área construída 
correspondente à área bruta da unidade autônoma acrescida da respectiva área da garagem, ainda que esta 
seja objeto de lançamento separado. 
 

Art. 32.  Nos casos singulares de imóveis para os quais a aplicação dos procedimentos previstos 
nesta Lei possa conduzir a tributação manifestamente injusta ou inadequada, poderá ser adotado, a 
requerimento do interessado, processo de avaliação especial, sujeito à aprovação da autoridade fiscal 
competente  

 
Art. 33.  Os valores unitários de metro quadrado de terreno e de metro quadrado da edificação serão 

expressos em moeda corrente no momento do lançamento. 
 
Art. 34.  As disposições constantes desta Seção são extensivas aos imóveis localizados nas áreas 

urbanizáveis e de expansão urbana, referidas no artigo 6º desta Lei. 
 
Parágrafo único. O Cadastro imobiliário Municipal será ordinariamente revisto pelo Fisco, a cada novo 

qüinqüênio.  
 
 

Seção VI 
Da Arrecadação 
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Art. 35. O recolhimento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana será efetuado: 
 

I - Em quota única, até 30 (trinta) dias do recebimento do Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM, que valerá como Notificação Fiscal para os fins de direito; 

 
II - Em até no máximo 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, que deverão ser pagas nos vencimentos 

indicados no Documento de Arrecadação Municipal de que trata o inciso I deste artigo.  
 
§ 1°. Para efeito de lançamento, o imposto será calculado segundo fórmulas do art. 16 desta lei, pelo 

valor vigente no mês de ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, vigente na data do vencimento. 
 
§ 2°. No caso de pagamento em cota única, o contribuinte gozará de desconto de 20% (vinte por 

cento), como forma de incentivo fiscal. 
 

 § 3°. O recolhimento do imposto não importa em presunção, por parte da Prefeitura, para quaisquer 
fins, da legitimidade da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel. 
 
 

Seção VII 
Das Infrações e Penalidades 

 
 

Art. 36. Os débitos não pagos nos respectivos vencimentos serão atualizados e acrescidos de juros 
de 1% (um por cento) ao mês, além de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do imposto devido. 

 
Parágrafo único. As sanções previstas no caput deste artigo serão aplicadas também em caso de 

falta de inscrição do imóvel ou alteração de seus dados cadastrais ou falsidade destes. 
 
Art. 37. Na hipótese de parcelamento do imposto, não será admitido o pagamento de qualquer 

prestação sem que estejam quitadas todas as anteriores. 
 
§ 1˚. Decorrido o prazo fixado para pagamento da última prestação, somente será admitido o 

pagamento integral do débito, que será considerado vencido à data da primeira prestação não paga. 
 
§ 2°. O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida Ativa e, sendo o 

caso, ajuizamento da competente ação judicial, ainda que no mesmo exercício a que corresponda o 
lançamento. 

 
Art. 38. É isento do imposto o imóvel: 
 
I - Pertencente a particular, quando cedido gratuitamente, em sua totalidade, para uso exclusivo da 

União, do Estado do Pará, ou de qualquer órgão do Município. 
 
II - Pertencente a agremiação desportiva licenciada e filiada à Federação Esportiva Estadual, quando 

utilizado efetiva e habitualmente no exercício de suas atividades sociais. 
 
III - Declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, a partir da parcela correspondente ao 

período de arrecadação do imposto em que ocorrer a imissão de posse ou a ocupação efetiva pelo poder 
desapropriante. 

 
IV - Pertencente a sociedades civis sem fins lucrativos destinadas ao exercício de atividades 

culturais, recreativas ou esportivas. 
 
V - Cujo valor venal seja igual ou inferior a 200 UFM, desde que o imóvel seja edificado. 
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§ 1º. O Contribuinte que entender enquadrar-se na condição de imune ou isento deverá requerer à 
Fazenda Municipal o reconhecimento por decreto ou declaração do Executivo de Imunidade ou Isenção, 
conforme o caso, que será renovado a cada cinco anos, na forma dos formulários constantes do Anexo II 
desta Lei.  

 
§ 2º.  A Fazenda Municipal expedirá anualmente, Notificação de Isento, que conterá as razões do 

benefício, a situação fática, o enquadramento legal e o período de duração, quando se tratar das situações 
descritas no Inciso V deste artigo. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES 

RELATIVOS 
 

Seção I 
Da Hipótese de Incidência e dos Contribuintes 

 
 

Art. 39. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre eles tem 
como fato gerador: 

 
I - A transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso: 
 
a). de bens imóveis, por natureza ou acessão física; 
 
b). de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia; 
 
II - A cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisição de bens imóveis, como definidos na lei 

civil. 
 
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo refere-se a atos e contratos relativos a imóveis 

situados no território deste Município. 
 
Art. 40. 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 disposto no artigo 41, inciso I, desta Lei; 
 
V - A arrematação, a adjudicação e a remição; 
 
VI - O valor dos imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na partilha, forem 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;  
 
VIII - A cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o auto de arrematação 

ou adjudicação; 
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IX - A cessão de direitos decorrente 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 de 

direitos reais sobre imóveis. 
 
Art. 41. O imposto não incide: 
 
I - No mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu substabelecimento, quando 

outorgado para o mandatário tão-somente receber a escritura definitiva do imóvel; 
 
II - Sobre a transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo proprietário por 

força de retro venda, de retrocessão ou pacto de melhor comprador; 
 
III - Sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em 

realização de capital; 
 
IV- Sobre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrência de sua 

desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos; 
 
V - Sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da 

pessoa jurídica; 
 
VI - Sobre as transmissões de bens ou direitos decorrentes da alienação de bens públicos municipais. 
 
Art. 42. Não se aplica o disposto nos incisos I a V do artigo anterior, quando o adquirente tiver como 

atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento 
mercantil. 

 
§ 1°. Considera-se preponderante a atividade quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita 

operacional do adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores á aquisição, decorrer dos contratos referido no caput 
deste artigo. 

 
§ 2°. Se o adquirente iniciar sua atividade após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, 

para efeito do disposto no parágrafo anterior serão consideradas as receitas relativas aos 3 (três) exercícios 
subseqüentes à aquisição. 

 
§ 3°. Não se caracteriza a preponderância da atividade, para fins deste artigo, quando a transmissão 

de bens ou direitos for feita junto com a transmissão da totalidade do patrimônio do alienante. 
 
Art. 43. 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; 
 
III - Nas permutas cada um dos imóveis per mutantes. 

 
 

Seção II 
Da Base de Cálculo e da Alíquota 
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Art. 44. A base de cálculo do imposto é o valor dos bens ou direitos transmitidos. 
 
§ 1°. Não serão abatidas do valor quaisquer dívidas que onerem o imóvel transmitido. 
 
§ 2°. Nas cessões de direitos á aquisição, o valor ainda não pago pelo cedente será deduzido da 

base de cálculo. 
 
Art. 45. Em nenhuma hipótese, o imposto será calculado sobre valor inferior ao valor venal do imóvel, 

utilizado, no exercício, para base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 
 
§ 1º. Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os descontos eventualmente concedidos 

sobre o valor fiscal apurado para efeito do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana. 

 
§ 2°. 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 pela autoridade competente. 

 
Art. 46. O valor mínimo fixado no artigo anterior será reduzido: 
 
I - Na instituição de usufruto e uso, para 1/3 (um terço); 
 
II - Na transmissão de domínio direto, o valor integral dos bens. 
 
Parágrafo único. Consolidada a propriedade plena na pessoa do proprietário, o imposto será 

calculado sobre o valor do usufruto ou uso. 
 
Art. 47. O imposto será calculado mediante a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento), sobre o 

real valor em que o imóvel fora transmitido. 
 
Art. 48. O imposto será pago mediante documento de arrecadação municipal (DAM), específico. 
 
Parágrafo único. A inexatidão ou omissão de elementos no documento de arrecadação sujeitará o 

contribuinte bem como, nos atos em que intervierem, os Notários, Oficiais de Registro de Imóveis e seus 
prepostos, à multa de 100(cem) Unidades Fiscais do Municipal - UFM, vigente à data da verificação da 
infração. 

 
Art. 49. Ressalvado o disposto nos artigos seguintes, o imposto será pago na data da prática do ato 

ou da celebração do contrato sobre o qual incide, no prazo de 02 (dois) dias contados da data da prática do 
ato ou da celebração do contrato. 

 
Art. 50. Na arrematação, adjudicação ou remição, o imposto será pago no prazo de 5 (cinco) dias 

contados da data de efetivação desses atos, antes da assinatura da respectiva carta e mesmo que essa não 
seja extraída. 

 
Parágrafo único. Caso sejam oferecidos embargos, o prazo para pagamento do imposto será de 5 

(cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença que os rejeitar. 
 
Art. 51. Nas transmissões realizadas por termo judicial, em virtude de sentença judicial, o imposto 

será pago no prazo 10 de (dez) dias, contados da sentença que houver homologado seu cálculo. 
 
 

Seção III 
Das Infrações e das Penalidades 
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Art. 52. Para a atualização dos débitos, serão cobrados juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a falta de pagamento do imposto nos respectivos prazos de vencimento acarretará a aplicação das 
multas equivalentes a: 

 
I - 10.% (dez por cento) do valor do imposto devido, quando voluntariamente recolhido pelo 

contribuinte; 
 
II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido, quando houver cobrança judicial; 
 
Art. 53. 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 50% (cinqüenta por cento), calculada sobre o 
montante do débito apurado, sem prejuízo dos acréscimos devidos em razão de outras infrações 
eventualmente praticadas. 

 
Parágrafo único. Pela infração prevista no caput deste artigo respondem, solidariamente com o 

contribuinte, o alienante ou cessionário. 
 
Art. 54. Não serão lavrados, registrados, inscritos ou averbados pelos Notários, Oficiais de Registro 

de imóveis ou seus prepostos, os atos e termos relacionados com a transmissão de bens imóveis ou de 
direitos a eles relativos, sem a prova do pagamento do imposto ou da apresentação da Certidão de 
imunidade ou isenção, expedida pela Prefeitura. 

 
Art. 55. Os notários, oficiais de Registro de Imóveis ou seus prepostos ficam obrigados a no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias do mês subseqüente à prática do ato de transmissão, comunicar à Prefeitura os 
seguintes elementos constitutivos: 

 
I - O imóvel, bem como o valor objeto da transmissão; 
 
 II - O nome e endereço do transmitente e do adquirente; 
 
III - O valor do imposto, a data do pagamento e a instituição pagadora; 
 
IV - Cópia da respectiva guia de recolhimento. 
 
Art. 56. Os notários, oficiais de Registros de Imóveis ou seus prepostos, que infringirem o disposto 

nos artigos 54 e 55 desta Lei ficam sujeitos à multa de 100 Unidades Fiscais do Município - UFM, por item 
descumprido. 

 
Parágrafo único. A multa prevista neste artigo terá como base o valor da Unidade Fiscal do Município 

- UFM vigente à data da infração. 
 
Art. 57. Em caso de incorreção do lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana, utilizado para efeito de piso, na forma do artigo 45 desta Lei, a Fazenda Municipal poderá rever, de 
ofício, os valores recolhidos a titulo do Imposto de Transmissão. 

 
Art. 58. Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé os esclarecimentos, as declarações 

prestadas, os documentos ou os recolhimentos expedidos ou efetuados pelo sujeito passivo ou por terceiro 
legalmente obrigado, o órgão fazendário municipal competente, mediante processo regular, arbitrará o valor 
referido no artigo 44 deste Código. 

 
§ 1º Não concordando com o valor arbitrado, o contribuinte poderá oferecer avaliação contraditória, 

na forma, condições e prazos estabelecidos no Título VII desta Lei. 
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§ 2º Os casos omissos nesta Lei, de correção de multas e juros, ficarão fixados em 10% (dez por 
cento) para multa e 1% (um por cento) para juro. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 
Seção I 

Da Incidência e da Lista de Serviços 
 
 
Art. 59. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como incidência a prestação a terceiros 

de serviços de utilidade material ou imaterial pela aplicação do trabalho humano executado com o objetivo de 
lucro e sem vínculo de subordinação jurídica, de forma habitual e em regime de direito privado por pessoa 
física ou jurídica, empresa pública ou sociedade de economia mista, ou dado em concessão, permissão ou 
autorização por pessoa de direito público ou privado. 

 
 § 1º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local de qualquer ponto do município 

onde for concretizado o fato gerador em observância ao princípio constitucional da territorialidade do tributo. 
 
§ 2º. Sujeitam-se também ao imposto os serviços abaixo listados, ainda que esses não se constituam 

como atividade preponderante do prestador: (Anexo III – TABELA 3) 
 
1. Serviços de informática e congêneres. 
1.01. Análise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02. Programação. 
1.03. Processamento de dados e congêneres. 
1.04. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. 
1.05. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 
1.06. Assessoria e consultoria em informática. 
1.07. Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas 

de computação e bancos de dados. 
1.08. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 
 
2. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
2.01. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
 
3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 
3.01. (VETADO) 
3.02. Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.03. Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 

esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e 
congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

3.04. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado 
ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

3.05. Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 
 
4. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 
4.01. Medicina e biomedicina. 
4.02. Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, 

ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 
4.03. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 

ambulatórios e congêneres. 
4.04. Instrumentação cirúrgica. 
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4.05. Acupuntura. 
4.06. Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 
4.07. Serviços farmacêuticos. 
4.08. Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09. Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 
4.10. Nutrição. 
4.11. Obstetrícia. 
4.12. Odontologia. 
4.13. Ortóptica. 
4.14. Próteses sob encomenda. 
4.15. Psicanálise. 
4.16. Psicologia. 
4.17. Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 
4.18. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
4.19. Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 
4.20. Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 
4.21. Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 
4.22. Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, 

hospitalar, odontológica e congêneres. 
4.23. Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, 

credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. 
 
5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 
5.01. Medicina veterinária e zootecnia. 
5.02. Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. 
5.03. Laboratórios de análise na área veterinária. 
5.04. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
5.05. Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 
5.06. Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 
5.07. Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 
5.08. Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 
5.09. Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 
 
6. Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 
6.01. Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 
6.02. Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 
6.03. Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 
6.04. Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 
6.05. Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 
 
7. Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 
7.01. Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 

congêneres. 
7.02. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 

hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, 
peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 
local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.03. Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos 
executivos para trabalhos de engenharia. 

7.04. Demolição. 
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7.05. 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). 

7.06. Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 

7.07. Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 
7.08. Calafetação. 
7.09. Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de 

lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 
7.10. Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 

piscinas, parques, jardins e congêneres. 
7.11. Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 
7.12. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e 

biológicos. 
7.13. Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização 

e congêneres. 
7.14. (VETADO) 
7.15. (VETADO) 
7.16. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 
7.17. Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 
7.18. Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 

congêneres. 
7.19. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 
7.20. Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos 

topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 
7.21. Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, 

pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural 
e de outros recursos minerais. 

7.22. Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 
 
8. Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento 

e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 
8.01. Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 
8.02. Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de 

qualquer natureza. 
 
9. Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 
9.01. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, 

hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; 
ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 
preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 

9.02. Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, 
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 

9.03. Guias de turismo. 
 
10. Serviços de intermediação e congêneres. 
10.01. Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de 

planos de saúde e de planos de previdência privada. 
10.02. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e 

contratos quaisquer. 
10.03. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou 

literária. 
10.04. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil 

(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). 
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10.05. Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em 
outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por 
quaisquer meios. 

10.06. Agenciamento marítimo. 
10.07. Agenciamento de notícias. 
10.08. Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por 

quaisquer meios. 
10.09. Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.10. Distribuição de bens de terceiros. 
 
11. Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 
11.01. Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de 

embarcações. 
11.02. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.03. Escolta, inclusive de veículos e cargas. 
11.04. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer 

espécie. 
 
12. Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 
12.01. Espetáculos teatrais. 
12.02. Exibições cinematográficas. 
12.03. Espetáculos circenses. 
12.04. Programas de auditório. 
12.05. Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 
12.06. Boates, taxi-dancing e congêneres. 
12.07. Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 
12.08. Feiras, exposições, congressos e congêneres. 
12.09. Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 
12.10. Corridas e competições de animais. 
12.11. Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do 

espectador. 
12.12. Execução de música. 
12.13. Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, 

ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 
12.14. Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer 

processo. 
12.15. Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 
12.16. Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, 

competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 
12.17. Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 
 
13. Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 
13.01. (VETADO) 
13.02. Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 
13.03. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e 

congêneres. 
13.04. Reprografia, microfilmagem e digitalização. 
13.05. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. 
 
14. Serviços relativos a bens de terceiros. 
14.01. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 

manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de 
qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02. Assistência técnica. 
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14.03. Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS). 

14.04. Recauchutagem ou regeneração de pneus. 
14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 

secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de 
objetos quaisquer. 

14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem 
industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

14.07. Colocação de molduras e congêneres. 
14.08. Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 
14.09. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. 
14.10. Tinturaria e lavanderia. 
14.11. Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12. Funilaria e lanternagem. 
14.13. Carpintaria e serralheria. 
 
15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 

instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 
15.01. Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e 

congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 
15.02. Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e 

caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e 
inativas. 

15.03. Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de 
atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15.04. Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado 
de capacidade financeira e congêneres. 

15.05. Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou 
exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos 
cadastrais. 

15.06. Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono 
de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a 
administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento 
fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 

15.07. Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou 
processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte 
e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 
informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. 

15.08. Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de 
crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação 
de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. 

15.09. Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e 
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços 
relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

15.10. Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos 
quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por 
meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, 
recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 

15.11. Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, 
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 

15.12. Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
15.13. Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, 

cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou 
depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 
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transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e 
garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. 

15.14. Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de 
crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. 

15.15. Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive 
depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais 
eletrônicos e de atendimento. 

15.16. Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, 
ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de 
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 

15.17. Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, 
avulso ou por talão. 

15.18. Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise 
técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e 
reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 

 
16. Serviços de transporte de natureza municipal. 
16.01. Serviços de transporte de natureza municipal. 
 
17. Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 
17.01. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; 

análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, 
inclusive cadastro e similares. 

17.02. Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, 
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. 

17.03. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou 
administrativa. 

17.04. Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 
17.05. Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou 

trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. 
17.06. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou 

sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 
17.07. (VETADO) 
17.08. Franquia (franchising). 
17.09. Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
17.10. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 
17.11. Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, 

que fica sujeito ao ICMS). 
17.12. Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 
17.13. Leilão e congêneres. 
17.14. Advocacia. 
17.15. Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 
17.16. Auditoria. 
17.17. Análise de Organização e Métodos. 
17.18. Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
17.19. Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 
17.20. Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 
17.21. Estatística. 
17.22. Cobrança em geral. 
17.23. Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de 

informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de 
faturização (factoring). 

17.24. Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 
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18. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 
seguráveis e congêneres. 

18.01. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

 
19. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 

pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres. 

19.01. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres. 

 
20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários 

e metroviários. 
20.01. Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, 

reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, 
armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio 
marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 

20.02. Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, 
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio 
aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 

20.03. Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, 
mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. 

 
21. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
 
22. Serviços de exploração de rodovia.  
22.01. Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, 

envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços 
definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. 

 
23. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.  
23.01. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 
 
24. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 

adesivos e congêneres.  
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e 

congêneres. 
 
25 - Serviços funerários.  
25.01. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do 

corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; 
fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de 
cadáveres. 

25.02. Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 
25.03. Planos ou convênio funerários. 
25.04. Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 
 
26. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens 

ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 
26.01. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou 

valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 
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27. Serviços de assistência social. 
27.01. Serviços de assistência social. 
 
28. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
28.01. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
 
29. Serviços de biblioteconomia. 
29.01. Serviços de biblioteconomia. 
 
30. Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
30.01. Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
 
31. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 

congêneres. 
31.01. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 

congêneres. 
 
32. Serviços de desenhos técnicos. 
32.01. Serviços de desenhos técnicos. 
 
33. Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 
33.01. Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 
 
34. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
34.01. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
 
35. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 
35.01. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 
 
36. Serviços de meteorologia. 
36.01. Serviços de meteorologia. 
 
37. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
37.01. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
 
38. Serviços de museologia. 
38.01. Serviços de museologia. 
 
39. Serviços de ourivesaria e lapidação. 
39.01. Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço). 
 
40. Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
40.01. Obras de arte sob encomenda. 
 
§ 3º. Ressalvadas as exceções expressas na lista acima, os serviços nela mencionados não ficam 

sujeitos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte Interestadual e Intermunicipal e de comunicação - ICMS, ainda que sua prestação envolva 
fornecimento de mercadorias. 

 
§ 4º. O imposto de que trata este artigo, incide ainda sobre serviços prestados mediante a utilização 

de serviços públicos explorados economicamente por autorização, permissão ou concessão, com o 
pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

 
§ 5º. O imposto não incide sobre: 
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I - As exportações de serviços para o exterior do País; 
 
II - A prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e 

membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-
gerentes e dos gerentes-delegados. 

 
III - O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, 

o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições 
financeiras.  

 
§ 6º. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado 

aqui se verifique ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. 
 
§ 7º. Proceder-se-á ao arbitramento para apuração do preço, motivadamente, sempre que: 
 
I - O contribuinte não possuir livros fiscais de utilização obrigatória ou estes não se encontrarem com 

sua escrituração atualizada. 
 
II - O contribuinte depois de intimado, deixar de exibir os livros fiscais de utilização obrigatória ou não 

prestar informações da matéria fiscal requisitada pela Fazenda Pública Municipal; 
 
III - Ocorrer fraude ou sonegação de dados julgados indispensáveis ao lançamento; 
 
IV - Sejam omissos ou não mereçam fé os esclarecimentos, as declarações ou os documentos 

expedidos pelo sujeito passivo; 
 
V - O preço do serviço informado pelo sujeito passivo seja notoriamente inferior ao praticado no 

mercado ou desconhecido pela autoridade fiscal.    
 
 

Seção II 
Do Contribuinte e do Responsável 

 
 

Art. 60. O Contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é o prestador de do serviço.  
 
Art. 61. São responsáveis pela retenção, pagamento do imposto e demais acréscimos legais nas 

hipóteses e condições estabelecidas nesta lei, dentre outros: 
 
I - O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha 

iniciado no exterior do País; 
 
II - A pessoa jurídica ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos na 

lista de serviços explicitada no art. 30 desta lei; 
 
III - A empresa pública, a sociedade de economia mista, as autarquias de qualquer dos entes da 

Federação, em relação aos serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão, 
concessão ou qualquer outra forma de terceirização, inclusive com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio 
pelo usuário final do serviço. 

 
§ 1º. Responde solidariamente pelo pagamento do imposto o tomador do serviço que obrigado a 

promover a sua retenção por ocasião do pagamento da Nota Fiscal Fatura correspondente a cada medição, 
deixa de fazê-lo por qualquer motivo. 
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§ 2º. Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto 
devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. 

 
§ 3º. Estão sujeitas à inscrição obrigatória no Cadastro do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, as pessoas físicas ou jurídicas enquadradas no caput deste artigo. 
 
§ 4˚. A autoridade fiscal estimará de ofício ou mediante requerimento do contribuinte a base de 

cálculo do imposto, quando se tratar de: 
 
I - atividade em caráter provisório; 
 
II - Atividade de prestação de serviços cuja modalidade ou características de negócios demandem 

tratamento fiscal específico; 
 
III - Sujeito passivo com dificuldades variadas de emitir documentos fiscais; 
 
IV - Atividade, cuja cadeia produtiva demande a incidência de impostos federais ou estaduais, além 

do imposto municipal. 
 
§ 5˚. O regime de estimativa de que trata o parágrafo anterior, será fixado a partir de relatório da 

fiscalização, que será homologado pela chefia imediata e deferido pelo período não superior a 12 (doze) 
meses, podendo o sujeito passivo impugnar a base de cálculo em caso de irresignação.  

 
 

Seção III 
Da Retenção do Imposto na Fonte 

 
 

Art. 62. Todo aquele que se utilizar do serviço prestado por empresa, ou profissional autônomo, sob a 
forma de trabalho remunerado, deverá, no ato do pagamento exigir: 

 
I - Nota Fiscal de Prestação de Serviço, quando se tratar de empresas; 
 
II - Cartão de Inscrição no Cadastro de Atividade Econômica de Prestadores de Serviços, no caso de 

profissional autônomo. 
 
§ 1º Fica atribuída, às empresas e entidades estabelecidas ou domiciliadas no Município, 

especialmente as abaixo relacionadas, em caráter supletivo na condição de tomadoras de serviços, ainda que 
imunes ou isentas, a responsabilidade tributária, pela retenção na fonte e recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN, devido pelos prestadores de serviços. 

 
§ 2˚. Enquadram-se no regime de responsabilidade tributária, por substituição total, em relação ao 

imposto sobre serviços de qualquer natureza, devido pelos prestadores de serviços: 
 
1. Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; 
2. Petrobrás Distribuidora S/A; 
3. Empresa Brasileira de lnfra-estrutura Aeroportuária — INFRAERO; 
4. Postos de revenda de combustíveis; 
5. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Renováveis — IBAMA; 
6. Sistema Único de Saúde — SUS; 
7. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; 
8. Empresas Públicas ou privadas de telecomunicações, distribuição de energia elétrica telefonia e 

água potável; 
9. Instituições de Ensino Superior, de âmbito federal, estadual, públicas ou privadas; 
10. Fundações Públicas e Privadas; 
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11. Delegacias da Receita Federal e Estadual; 
12. Delegacias da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal; 
13. Batalhão da Polícia Militar – PM; 
14. Batalhão de Infantaria de Selva; 
15. Bancos públicos e privados; 
16. Serviço Social do Comércio — SESC; 
17. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial — SENAC; 
18. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI; 
19. Serviço Social da Indústria — SESI; 
20. SEBRAE; 
21. Secretarias e Órgãos do Governo do Estado do Pará; 
22. Companhias Aéreas; 
23. Empresas Concessionárias de Serviços de Transporte Coletivo; 
24. Sindicatos Patronais e de Trabalhadores; 
25. Planos de Saúde e Caixas de Assistência; 
26. Tribunal Regional do Trabalho ou Vara do Trabalho; 
27. Ministério Público Estadual; 
28.Tribunal de Justiça do Estado do Pará — Comarca de Senador Jose Porfírio; 
29.  Cooperativas em Geral; 
30. Departamento Nacional de Infra-estrutura Terrestre – DNIT; 
32. Empresas concessionárias de energia elétrica; 
33. Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária; 
31. Hospitais, Clínicas, sanatórios, laboratórios, casas de saúde e creches; 
33. Empresas e entidades de assistência médica que prestam serviços através de planos de 

medicina em grupo, de convênios inclusive de empresas para assistência a empregados; 
34. As empreiteiras que prestam serviços de engenharia variados, inclusive engenharia consultiva; 
35. Os órgãos da Administração direta ou indireta, autárquicos ou fundacionais do Governo Federal e 

Estadual e Municipal. 
 
I - O Poder Executivo fica autorizado a alterar a relação dos responsáveis tributários descrita neste 

parágrafo, através de Decreto. 
 
II - As atribuições do responsável tributário na condição de retentor na fonte, abrangem: 
 
a). todos os estabelecimentos do responsável tributário na condição de retentor na fonte, localizados 

no Município de Senador Jose Porfírio; 
 
b). todos os fatos geradores de ISS, conforme legislação tributária vigente no Município, que se 

caracterizarem pela prestação ou contratação, relativamente aos destinatários da atribuição, de serviço de 
terceiros, observadas as definições, listagem, base de cálculo, tabela, alíquota e demais elementos contidos 
nesta lei. 

 
III - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, termos de ajustes e outros instrumentos 

de cooperação técnica, com as entidades elencadas neste parágrafo, tendo em vista à efetiva arrecadação 
do imposto sobre serviços de qualquer natureza na fonte. 

 
IV - No cumprimento e operacionalização do disposto no § 1˚, os responsáveis tributários, na 

condição de retentores na fonte, ficam sujeitos à observância dos demais procedimentos concernentes ao 
lançamento, previstos nesta lei. 

 
V - O recolhimento dos valores retidos será feito na rede bancária autorizada, mediante Documento 

de Arrecadação Municipal - DAM, expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda. 
 
VI - O Documento de Arrecadação Municipal - DAM, deve ser preenchido em nome do responsável 

tributário na condição de retentor na fonte, com os seus respectivos dados, devendo constar no campo 
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referente ao tipo de receita a expressão: ―retenção de ISS na fonte‖, segundo Tabela 04 do Anexo III, desta 
Lei. 

 
VII - O responsável tributário na condição de retentor na fonte deverá efetuar o recolhimento do 

imposto retido na fonte até o dia 10 do mês subseqüente à ocorrência do fato gerador, enviando, também 
para a Secretaria Municipal de Fazenda uma cópia dos comprovantes de recolhimento acompanhados de 
lista com os seguintes elementos: 

 
a). nome, endereço, CEP, número de inscrição municipal e do CNPJ das empresas ou 

estabelecimentos beneficiários do recebimento do preço pelos serviços prestados, no caso de profissional 
autônomo, os dados constantes do Cartão de Inscrição Municipal como profissional autônomo; 

 
b). número, série e data do documento fiscal emitido pelo prestador de serviço ou beneficiário do 

pagamento; 
 
c). natureza das operações ou prestações; 
 
d). valor da base de cálculo e alíquota do imposto retido; 
 
e). valor do ISS relativo a cada operação ou prestação.  
 
§ 3° A falta de retenção do imposto, na fonte pagadora do serviço, implica na responsabilidade do 

pagador pelo valor do imposto devido, além das penalidades cabíveis. 
 
§ 4° As atribuições do responsável tributário na condição de retentor na fonte, não excluirão a 

responsabilidade do prestador do serviço, que responde solidariamente pelo total da obrigação, nem o 
dispensa da observância das obrigações acessórias previstas na legislação tributária do Município. 

 
§ 5° Sem prejuízo de responsabilidade criminal decorrente, bem como da aplicação das multas 

previstas na legislação tributária, ao valor retido e não recolhido até o dia 10 do mês subseqüente à 
ocorrência do fato gerador, incidirão juros de 1 % (um por cento) ao mês e atualização monetária. 

 
§ 6º A não apresentação da listagem prevista no inciso VII do § 2˚ do Art. 62, até o dia 10 (dez) do 

mês subseqüente ao do fato gerador, implicará no pagamento da multa no valor de 20 (vinte) UFM para cada 
mês de atraso. 
 

Art. 63. As empresas e as entidades alcançadas pela retenção do imposto na fonte manterão a 
escrituração fiscal em separado, para exame periódico da fiscalização municipal. 
 
 

Seção IV 
Da Base de Cálculo e das Alíquotas 

 
 

Art.64. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. 
 
§ 1º. Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio 

contribuinte, o ISS será calculado por meio de alíquota fixa, em função da natureza do serviço na forma da 
Tabela 01, integrante do Anexo III a esta Lei. 

 
§ 2º. Quando os serviços descritos no subitem 3.04 da Lista forem prestados no território de mais de 

um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e 
condutos de qualquer natureza, ou número de postes localizados em cada Município. 
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§ 3º. Não se inclui na base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos 
serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista, desde que se trate de mercadorias produzidas pelo próprio 
prestador fora do local da prestação dos serviços. 

 
§ 4˚. É concedida dedução geral de 50% (cinqüenta por cento) do valor bruto, relativo aos serviços 

prestados quando constituir-se em serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de serviços constante 
da Tabela 03 do Anexo III desta Lei, como forma de compensar os serviços sujeitos a ICMS.  

 
§ 5º. Na falta do preço do serviço apurado, ou não sendo ele desde logo conhecido, poderá ser 

fixado, mediante estimativa ou arbitramento. 
 
§ 6˚. O imposto será pago, ordinariamente, nos seguintes prazos: 
 
I - 30 (trinta) dias após o início do serviço nos lançamentos por homologação; 
 
II - 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação fiscal ou auto de infração nos lançamentos de 

ofício. 
 
Art. 65. A alíquota máxima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no município de 

Senador Jose Porfírio é de 5% (cinco por cento), aplicada ao preço dos serviços figurados na Tabela 03 do 
Anexo III desta Lei. (Art. 55 com redação dada pela Lei Complementar nº. 116, de 31 de julho de 2003). 

 
Art. 66. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviço de Qualquer natureza no Município de Senador 

Jose Porfírio é de 2% (dois por cento), aplicada ao preço dos serviços figurados na Tabela 03 do Anexo III 
desta Lei. (Art. 56 com redação dada pela Emenda Constitucional nº 37/2002, que acrescentou o art. 88 ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 

 
Parágrafo único. O prestador ou o responsável pela prestação dos serviços constantes da lista anexa 

deverá recolher ao Tesouro Público Municipal a alíquota correspondente a cada serviço, conforme o disposto 
na Tabela 03 do Anexo III desta lei.  

 
 

Seção V 
Da Não Incidência 

 
 

Art. 67. O imposto não incide sobre: 
 
I - as exportações de serviços para o exterior do País; não se enquadrando neste inciso os serviços 

desenvolvidos no Brasil, cujo resultado se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no 
exterior; 

 
II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e 

membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-
gerentes e dos gerentes - delegados; 

 
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, 

o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições 
financeiras. 

 
Parágrafo único. São isentos do imposto, os serviços executados, quando em caráter pessoal por: 

 
I. sapateiros;  

 
II. engraxates ambulantes; 
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III. carregadores; 

 
IV. carroceiros; 

 
V. costureiras; 

 
VI. cozinheiras; 

 
VII. doceiras; 

 
VIII. guardas noturnos; 

 
IX. jardineiros; 

 
X. lavadeiras; 

 
XI. faxineiras; 

 
XII. lavadores de carros; 

 
XIII. manicures e pedicures; 

 
XIV. passadeiras; 

 
XV. serventes de pedreiros; 

 
XVI. serviços domésticos; 

 
XVII. Pedreiro. 

 
 

TÍTULO III 
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

 
 

Art. 68. A Contribuição de Melhoria tem como hipótese de incidência a valorização imobiliária 
decorrente de obra pública realizada pelo Município, tendo como limite total a despesa realizada e como 
limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.  

 
Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador da Contribuição de Melhoria na data de 

conclusão das obras, referidas no caput deste artigo. 
 
Art. 69. A Contribuição não incide na hipótese de simples reparação e recapeamento de pavimento, 

bem como na hipótese de serviços preparatórios, quando não executada a obra. 
 
Art. 70. Sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, titular do domínio útil ou o 

possuidor, a qualquer título, de bem imóvel lindeiro, a via ou logradouro público beneficiado pela obra. 
 
Parágrafo único. Consideram-se também os bens imóveis que tenham acesso, à via ou logradouro 

beneficiado pela pavimentação, por ruas ou passagens particulares, entradas de vila, servidões de passagem 
e outros assemelhados. 
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Art. 71. Para efeito de cálculo da Contribuição de Melhoria, o custo final da obra de pavimentação, 
consoante definidas no artigo 68, inclusive os reajustes concedidos na forma da legislação municipal, será 
rateado entre os imóveis por elas beneficiados, na proporção da medida linear da testada: 

 
I - do bem imóvel sobre a via ou logradouro pavimentado; 
 
II - do acesso sobre o alinhamento da via ou logradouro pavimentado, no caso referido no artigo 70. 

 
§ 1° Correrão por conta da Prefeitura: 
 
I - as quotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do Município ou isentos da 

Contribuição de Melhoria; 
 
II - as importâncias que, em função do limite fixado nesta lei, não puderem ser objeto de lançamento; 
 
III - a Contribuição que tiver valor inferior a 1 (uma) Unidade Fiscal do Município - UFM, vigente no 

mês de emissão da respectiva notificação para pagamento; 
 
IV - as importâncias que se referirem a áreas de benefício comum; 
 
V - o saldo remanescente da Contribuição, atribuído à última parcela anual, quando inferior a 1 (uma) 

Unidade Fiscal do Município, vigente no mês de emissão da respectiva notificação para pagamento. 
 
§ 2° Sob pena de responsabilidade funcional, as unidades municipais competentes, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias de sua apuração, deverão encaminhar à Secretaria de Finanças a relação detalhada das 
obras executadas e o correspondente custo final, inclusive reajustes definitivos concedidos, para os fins de 
lançamento e arrecadação da contribuição. 

 
Art. 72. Concluída a obra pública e apurada com precisão o seu custo final, a Secretaria de 

Administração e Finanças fará publicar edital, contendo os seguintes elementos: 
I - caracterização, localização e finalidade da obra; 
 
II - memorial descritivo do projeto; 
 
III - orçamento do custo da obra, com detalhamento de eventuais aditivos na forma da lei de 

licitações; 
 
IV - determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição; 
 
V - delimitação da zona beneficiada; 
 
VI - determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada 

uma das áreas diferenciadas, nela contidas. 
 
Parágrafo único. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do 

custo da obra a que se refere o inciso IV deste artigo, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função 
dos respectivos fatores individuais de valorização. 

 
Art. 73. Comprovado o legítimo interesse, poderá ser impugnado no prazo de 30 (trinta) dias, 

qualquer dos elementos referidos no artigo anterior, segundo normas do processo administrativo fiscal 
constantes desta lei. 

 
Art. 74. Verificada a ocorrência do fato gerador, o Setor de Tributos procederá o lançamento, 

escriturando em registro próprio, o débito da Contribuição de Melhoria correspondente a cada imóvel, 
notificando o contribuinte diretamente, ou por edital, do seguinte: 
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I - valor da contribuição de melhoria; 
 
II - prazo e forma de pagamento,  
 
III - prestações e data dos respectivos vencimentos em caso de parcelamento; 
 
IV - prazo de 30 (trinta) dias para impugnação; 
 
V - local e condições de pagamento. 
 
Art. 75. À notificação do lançamento da Contribuição de Melhoria aplica-se o disposto pelo artigo 221 

desta Lei. 
 
Art. 76. A Contribuição será arrecadada em parcelas anuais, observado o prazo de decadência para 

constituição do crédito tributário, na forma e condições regulamentares. 
 
§ 1° Cada parcela anual será dividida em prestações mensais consecutivas, na forma e condições 

regulamentares, observado o valor mínimo, por prestação, de 1 (uma) Unidade Fiscal do Município - UFM, 
vigente no mês de emissão da notificação do lançamento. 

 
§ 2° O Executivo poderá reduzir o numero de prestações mensais, quando a aplicação do parágrafo 

anterior determinar prestação mensal de valor inferior ao mínimo nele estabelecido. 
 
Art. 77. A Contribuição de Melhoria, calculada na forma do artigo 68, será, para efeito de lançamento, 

convertida em número de Unidades Fiscais do Município - UFM, pelo valor vigente à data de ocorrência do 
seu fato gerador e, para fins de pagamento, reconvertida em moeda corrente, pelo valor da Unidade Fiscal do 
Município - UFM, vigente à data de vencimento de cada uma das prestações das parcelas anuais. 

 
Parágrafo único. Para os fins de quitação antecipada da Contribuição, tomar-se-á o valor da Unidade 

Fiscal do Município UFM, vigente à data de pagamento de cada uma das prestações das parcelas anuais. 
 
Art. 78. A falta de pagamento da Contribuição de Melhoria, nos prazos regulamentares, implicará na 

atualização dos tributos, na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, na forma prevista por esta Lei e, 
ainda, na aplicação da multa de 20% (vinte por cento) do tributo devido. 

 
Art. 79. Não será admitido o pagamento de qualquer prestação sem que estejam quitadas todas as 

anteriores. 
 
§ 1° 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 1ª (primeira) 
prestação não paga, a partir da qual serão devidos os acréscimos previstos no artigo anterior. 

 
§ 2° Para efeito de inscrição como Dívida Ativa do Município, cada parcela anual da contribuição será 

considerada débito autônomo. 
 
Art. 80. Das certidões referentes à situação fiscal de qualquer imóvel constarão sempre os débitos 

relativos à Contribuição de Melhoria. 
 
Art. 81. Ficam isentos da Contribuição de Melhoria os imóveis cujo valor da parcela seja inferior a 

uma Unidade Fiscal do Município. 
 
Parágrafo único. Não ocorrerá a incidência da Contribuição de Melhoria relativamente a imóveis 

integrantes do patrimônio da União, do Estado, desta Municipalidade e de outros Municípios, respectivas 
autarquias e fundações públicas. 
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TÍTULO IV 
DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 
 
 Art. 82. A Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública tem como fato gerador a 

prestação, pela Prefeitura, mediante a satisfação do respectivo ônus, do serviço de iluminação pública de 
ruas, avenidas, praças, estradas e demais logradouros de domínio público municipal. 

 
Art. 83. A Contribuição será cobrada mensalmente, junto com a fatura de consumo de energia elétrica, 

de acordo com as faixas individuais de consumo de energia elétrica e respectivas alíquotas fixadas no Anexo 
IV deste Código, e aplicadas sobre o valor da Tarifa de Iluminação Pública, para cada MWh, estabelecida 
pelo Poder Concedente. (ANEEL). 

 
Parágrafo único. Para efeito da cobrança da Contribuição, os contribuintes serão enquadrados em 

classes de consumo Residencial, Comercial e Industrial segundo Tabelas do Anexo IV desta Lei. 
 
Art. 84. O contribuinte é todo aquele que seja proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a 

qualquer título, de imóvel predial ou territorial, e que se constitua Unidade Consumidora de energia elétrica, 
no âmbito do Município de Senador Jose Porfírio; 

 
§ 1° A Contribuição, referente aos terrenos não edificados e imóveis equiparados, que não constituam 

Unidade de Consumo de Energia Elétrica, será cobrada em campo próprio da Guia do Imposto Predial e 
Territorial Urbano. 

 
§ 2° São isentos do pagamento da Contribuição, os contribuintes da Classe Residencial com o 

consumo máximo até 30 Kwh (quilowat/lhora) e as entidades ou associações sem fins lucrativos ou 
declarados de utilidade pública municipal. 

 
Art. 85. Em decorrência de convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Senador Jose Porfírio 

com a Concessionária de Energia Elétrica do Estado do Pará, essa empresa tem a responsabilidade pelo 
fornecimento de energia elétrica e prestação dos serviços de implantação, ampliação, reforma e manutenção 
do sistema de Iluminação Pública do Município e, ainda, para apuração e arrecadação da Contribuição. 

 
Art. 86. O Setor Tributário é o setor competente para execução e fiscalização dos serviços de que 

trata este capítulo, subordinado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, dentro de suas 
atribuições originais. 

 
Art. 87. As CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - REDE CELPA, deverá contabilizar, 

mensalmente, o produto da arrecadação da Contribuição para o Custeio do Sistema de Iluminação Pública, 
em conta própria da Prefeitura Municipal de Senador Jose Porfírio, fornecendo ao Setor de Tributos, até o dia 
15 do mês subseqüente ao do recolhimento, o demonstrativo de arrecadação. 

 
Art. 88. A arrecadação da Contribuição, também será utilizada para a operacionalização, execução e 

manutenção dos serviços do Setor de Tributos neste particular.  
 
§ 1° O saldo verificado na conta Contribuição deverá ser aplicado em serviços de Iluminação Pública, 

preferencialmente nas vias e logradouros públicos, consumo de energia elétrica e nas comunidades rurais, 
ainda não beneficiadas pelos serviços de acordo com a programação e autorização do Município pela 
Coordenadoria Municipal de Iluminação Pública. 

 
§ 2° O Município de Senador Jose Porfírio poderá aplicar os recursos arrecadados pela Contribuição 

para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública em eventos que venham melhorar o sistema de Iluminação 
Pública do Município. 
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TÍTULO V 

DAS TAXAS 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Art. 89. As taxas cobradas pelo Município têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição. 

 
Art. 90. Considera-se poder de polícia, a atividade da administração pública municipal que, limitando 

ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do 
interesse público, concernente à segurança, à higiene, ao meio ambiente, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do poder público, à tranqüilidade pública ou ao respeito á propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 

 
§ 1° São taxas, pelo exercício regular do poder de polícia: 
 
a). licença para localização de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e 

similares ou atividades decorrentes de profissão, arte ou ofício; 
 
b). licença para funcionamento anual de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais e 

similares ou atividades decorrentes de profissão, arte ou ofício; 
 
c) licença para o exercício do comércio ou atividade econômica eventual ou ambulante; 
 
d) licença para execução de obras e loteamentos; 
 
e) licença para ocupação de áreas em vias e logradouros públicos;  
 
f) licença para funcionamento em horário especial; 
 
g) licença para exploração de meios de publicidade em geral;  
 
h) licenças e autorizações ambientais; 
 
i) licenças, vistorias e registros de vigilância sanitária. 
 
§ 2° São taxas, pela utilização de serviços públicos: 
 
a) expediente e serviços de registros;  
 
b) serviços diversos; 
 
c) serviços urbanos; 
 
d) regularização fundiária. 

 
 

CAPÍTULO II 
DAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA 
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Seção I 
Da Taxa de Licença para Localização e da Taxa de Licença Para Funcionamento Anual, 

 
Subseção I 

Do Fato Gerador 
 
 

Art. 91. Os fatos geradores das taxas a que se refere esta seção consideram-se: 
 
I - Da Taxa de Licença para Localização, a concessão de licença obrigatória para a localização de 

estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, prestacionais 
e outros que venham exercer atividades permanentes ou provisórias no Município, ainda que em recinto 
ocupado por outro estabelecimento; 

 
lI - Da Taxa de Licença para Funcionamento Anual, o exercício do poder de polícia no Município 

consubstanciado na obrigatoriedade de inspeção ou fiscalização periódica em todos os estabelecimentos 
licenciados, para efeito de verificar: 

 
a). se a atividade atende as normas concernentes à saúde, ao sossego, à higiene, à segurança, aos 

costumes, à moralidade e à ordem, constantes das posturas municipais; 
 
b). se o estabelecimento ou local de exercício da atividade, ainda atende às exigências mínimas de 

funcionamento, de conformidade com o Código de Posturas do Município; 
 
c). se ocorreu ou não mudança da atividade ou ramo de atividade; 

 
 

Subseção II 
Do Sujeito Passivo 

 
 

Art. 92. Sujeito passivo da Taxa é o comerciante, o industrial, o prestador de serviços profissionais 
que exerçam atividades no Município, estabelecidos ou não, de forma permanente ou provisória, inclusive o 
ambulante, sem prejuízo, quanto a este último, da cobrança da taxa de licença para ocupação de área em 
vias e logradouros públicos. 
 
 

Subseção III 
Do Cálculo da Taxa 

 
 

Art. 93. As taxas serão calculadas de acordo com as tabelas integrantes do Anexo V que fazem parte 
desta Lei. 

 
§ 1º O critério de classes de atividades, fixado na tabela do Anexo referido no caput, poderá ser 

alterado por inclusão ou adaptação interna da classificação, no exercício fiscal, através de Decreto do 
Executivo. 

 
§ 2° A Taxa terá seu valor expresso em moeda corrente, após aplicação da seguinte fórmula: Código 

de atividade X valor da UFM X espaço físico do estabelecimento. 
 
§ 3˚. Será cobrada no mesmo DAM referente ao Alvará, a taxa de expediente prevista no art. 151 

desta lei. 
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Art. 94. As micros e pequenas empresas estabelecidas neste Município ficam isentas do pagamento 
da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - Alvará em 50% (cinqüenta por cento), no primeiro 
ano e, em 25% (vinte e cinco por cento) no segundo ano  do exercício de suas atividades no território do 
Município. 

 
§ 1˚. Serão consideradas como microempresas e empresas de pequeno porte aquelas que assim 

forem caracterizadas pela legislação pertinente e documento específico da Receita Federal. 
 
§ 2˚. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão requerer a emissão do Alvará de 

Localização e Funcionamento com a isenção ou redução previstas no caput deste artigo, anexando ao 
pedido, os documentos originais ou fotocópias autenticadas comprovando tal condição. 
 
 

Subseção lV 
Da Arrecadação 

 
 

Art. 95. As taxas, que independem de lançamento de ofício serão devidas e arrecadadas nos 
seguintes prazos: 

 
I - Em se tratando da taxa de licença para localização: 
 
a). no ato do licenciamento, ou antes, do início das atividades; 
 
b). cada vez que se verificar mudança de local do estabelecimento, ou mudança na Razão Social, 

mudança de atividade ou ramo de atividade, a Taxa será paga até 10 (dez) dias, contados da data da 
alteração. 

 
II - Em se tratando da Taxa de Licença para Funcionamento Anual: 
 
a). anualmente, até 31 de março, quando se referir as empresas ou estabelecimentos já licenciados 

pela municipalidade. 
 
b). até 20 (vinte) dias, contados da alteração, quando ocorrer mudanças de atividades ou ramo de 

atividades; 
 
III - No caso de autuação fiscal referente às taxas descritas nos incisos I e II deste artigo, aplicar-se-á 

a multa de 100% do valor da taxa, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 
 
Art. 96. As taxas de licença para localização, quando devidas no decorrer do exercício financeiro, 

serão calculadas a partir do mês em que ocorrer o início ou alteração da atividade. 
 
 

Subseção V 
Do Alvará de Licença Para Localização 

 
 

Art. 97. A licença para localização do estabelecimento será concedida pela Secretaria de Fazenda, 
mediante expedição do competente Alvará, por ocasião da respectiva abertura ou instalação. 

 
§ 1°. Nenhum Alvará será expedido sem que o local de exercício da atividade esteja de acordo com 

as exigências mínimas de funcionamento, constantes das posturas municipais, e testificadas pelo poder 
público municipal. 
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§ 2˚. O prazo para a Secretaria de Fazenda providenciar a fiscalização ―in loco‖ a fim de constatar o 
atendimento ás exigências do parágrafo anterior é de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do 
requerimento do referido Alvará pelo contribuinte. 

 
§ 3°. É vedado o funcionamento de estabelecimento sem o Alvará correspondente, sob pena de 

lacração, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 
 
§ 4° O Alvará, que independe de requerimento, será expedido após a fiscalização ―in loco‖ realizada 

pelo Setor Tributário e, mediante o pagamento da taxa respectiva, devendo nele constar, entre outros, os 
seguintes elementos: 

 
I - nome da pessoa física ou jurídica a quem for concedido, e no caso desta última deverá constar 

além da razão social e denominação. 
 
II - local do estabelecimento; 
 
III - ramo de negócio ou atividade; 
 
IV - horário de funcionamento, quando houver; 
 
V - data de emissão e assinatura do responsável; 
 
VI - prazo de validade; 
VII - Código de atividade principal e secundária; 
 
VIII - CNPJ / CPF e número de inscrição municipal. 
 
§ 5° A mudança do local do estabelecimento, da atividade ou ramo de atividade acarretará o pedido 

de nova vistoria e expedição de novo Alvará.  
 
§ 6° É dispensável o pedido de vistoria de que trata o parágrafo anterior, quando a mudança se referir 

ao nome da pessoa física ou jurídica. 
 
§ 7° A modificação da licença, na forma dos parágrafos 4° e 5°, deste artigo, deverá ser requerida no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data em que se verificar a alteração. 
 
§ 8° Nenhum estabelecimento poderá prosseguir em suas atividades, sem possuir o Alvará de 

Licença para localização, devidamente renovado, podendo ainda, ser cassado a qualquer tempo quando: 
 
I - o local não atenda mais às exigências para o qual fora expedido, inclusive quando ao 

estabelecimento seja dada destinação diversa; 
 
II - a atividade exercida violar normas de segurança, saúde, sossego, higiene, costumes, moralidade, 

silêncio e outras previstas na legislação pertinente. 
 
 

Subseção VI 
Do Estabelecimento 

 
 

Art. 98. Considera-se estabelecimento, o local do exercício de qualquer atividade comercial, 
industrial, prestacional, profissional e similar, ainda que, exercida no interior de residência, com localização 
fixa ou não. 
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Art. 99. Para efeito da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, considerar-se-ão 
estabelecimentos distintos: 

 
I - os que, embora no mesmo local, ainda que idênticos ramos de negócio, pertençam a diferentes 

pessoas físicas ou jurídicas; 
 
II - os que, embora idênticos os ramos de negócio e sob a mesma responsabilidade, estejam situados 

em prédios distintos ou locais diversos. 
 
 

Subseção VII 
Das Disposições Gerais 

 
 

Art. 100. O Alvará de Licença para localização deve ser colocado em lugar visível ao público e à 
fiscalização municipal. 

 
Art. 101. A transferência, venda ou fechamento do estabelecimento ou o encerramento da atividade 

deverão ser comunicados à repartição competente, mediante requerimento protocolado no prazo de 30 
(trinta) dias, contados daquele fato. 

 
Art. 102. Nenhum estabelecimento comercial, industrial, profissional, prestacional ou similar, poderá 

iniciar suas atividades no Município sem prévia licença de localização concedida pela Prefeitura e sem que 
haja, seu responsável, efetuado o pagamento da devida taxa. 

 
Art. 103. As atividades, cujo exercício depende de autorização de competência exclusiva do Estado 

e/ou União, não estão isentas das taxas de licença municipal. 
 
Art. 104. A taxa incide, ainda, sobre o comércio exercido em balcões, bancas, tabuleiros, boxes ou 

guichês, instalados nos mercados, feiras livres, rodoviárias, aeroportos e demais espaços públicos.  
 
 

Seção lI 
Da Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial 

 
 

Art. 105. Poderá ser concedida licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
industriais, profissionais, prestacionais e similares, fora do horário de abertura e fechamento. 

 
Art. 106. A Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial será 

cobrada de acordo com a Tabela 2 do Anexo V, desta Lei. 
 
§ 1° A taxa independe de lançamento de ofício e sua arrecadação será feita antecipadamente. 
 
§ 2º É obrigatória a fixação, em lugar visível e de fácil acesso à fiscalização, do comprovante de 

pagamento da taxa de que trata esta seção, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 
 
 

Seção III 
Da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiros 

 
Subseção I 

Do Fato Gerador 
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Art. 107. A Taxa de fiscalização de veículos de Transporte de Passageiros, fundada no poder de 
polícia do Município, concernente a preservação da segurança pública e ao bem-estar da população, tem 
como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre utilitários motorizados, na observância das normas 
municipais de autorização, permissão e concessão ou outorga para exploração do serviço de transporte de 
passageiros. 

 
Parágrafo único. O fato gerador da taxa considera-se ocorrido: 
 
I - na data de início da efetiva circulação do utilitário motorizado relativamente ao primeiro ano de 

exercício; 
 
II - no dia primeiro de janeiro de cada exercício, nos anos subseqüentes; 
 
III - na data de alteração das características do utilitário motorizado em qualquer exercício.   

 
 

Subseção II 
Do Sujeito Passivo 

 
 

Art. 108. O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou 
possuidora, a qualquer título de utilitário motorizado, sujeita à fiscalização municipal em razão do veículo de 
transporte de passageiro. 
 
 

Subseção III 
Da Solidariedade Tributária 

 
 

Art. 109. São solidariamente responsáveis pelo pagamento da taxa: 
 
I - o responsável pela locação do utilitário motorizado; 
 
II - o profissional que exerce atividade econômica no veículo de transporte de passageiro.  

 
 

Subseção IV 
Da Base de Cálculo 

 
 

Art.110. A base de cálculo da taxa será determinada em função do custo da respectiva atividade 
pública específica. 

 
Parágrafo único. A referida taxa será cobrada dividindo-se o número de veículos de transporte de 

passageiros no Município pelo Custo da Atividade Pública específica da Fiscalização conforme Tabela 03 do 
Anexo V desta Lei. 
 
 

Subseção V 
Do Lançamento e do Recolhimento 

 
 

Art.111. A taxa será devida em sua integralidade, anualmente, independentemente da data de início 
da efetiva circulação ou de qualquer alteração nas características do utilitário motorizado.  
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Art.112. Sendo anual o período de incidência, o lançamento da taxa ocorrerá: 
 
I - na data da inscrição, relativamente ao primeiro ano de exercício; 
 
II - no mês de julho, com vencimento no dia 10 (dez) de agosto, nos anos subseqüentes; 
 
III - no ato da alteração das características do utilitário motorizado em, qualquer exercício.  

 
 

Seção IV 
Da Taxa de Licença Para Exploração de Meios de Publicidade em Geral 

 
Subseção I 

Da Hipótese de Incidência 
 
 

Art. 113. A Taxa de Fiscalização de Anúncio, fundada no poder de polícia do Município, concernente 
à utilização de seus bens públicos de uso comum, à estética urbana, tem como fato gerador a fiscalização por 
ele exercida sobre a utilização e a exploração de anúncios, em observância às normas municipais relativas 
ao controle do espaço visual urbano. 

 
§ 1˚. O fato gerador considera-se ocorrido: 
 
I - Na data da instalação do anúncio, relativamente ao primeiro ano de veiculação; 
 
II - No dia primeiro de janeiro de cada exercício, nos anos subseqüentes; 
 
III - Na data da alteração do tipo de veículo e/ou do local da instalação e/ou da natureza e da 

modalidade da mensagem transmitida. 
 
 

Subseção II 
Do Sujeito Passivo e do Cálculo da Taxa 

 
 

Art. 114. O sujeito passivo da Taxa de Fiscalização de Anúncio é a pessoa física ou jurídica sujeita à 
fiscalização municipal em razão da propriedade do veículo de divulgação  

 
§ 1° A Taxa calcula-se por ano, mês, dia ou por quantidade e local, na conformidade com a Tabela 04 

do Anexo V desta Lei. 
 
§ 2° O período de validade das licenças mensais ou diárias, constará da guia de pagamento da taxa, 

feito por antecipação. 
 
§ 3º Os cartazes ou anúncios destinados a fixação, exposição ou distribuição por quantidade, 

conterão em cada unidade, mediante carimbo ou qualquer processo mecânico adotado pela Prefeitura, a 
declaração do pagamento da taxa. 

 
 

Subseção III 
Do Lançamento e da Arrecadação 

 
 

Art. 115. Sendo anual o período de incidência, o lançamento da taxa ocorrerá: 
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I - no ato da inscrição do anúncio relativamente ao primeiro ano de exercício; 
 
II - no mês de abril, com vencimento no dia 10 (dez) de maio, nos anos subseqüentes; 
 
III - no ato da alteração do endereço e/ou, quando o for o caso, da atividade, em qualquer exercício. 
 
Art. 116. Quando, no mesmo meio de propaganda, houver anúncio de mais de uma pessoa sujeita à 

tributação, deverão ser efetuados, tantos pagamentos distintos, quantas forem essas pessoas, físicas ou 
jurídicas. 
 

Art. 117. A Taxa não incide sobre os anúncios, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho 
de valor publicitário: 

 
I - Destinados a fins patrióticos e à propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, na forma 

prevista na legislação eleitoral; 
 
II - No interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou serviços neles negociados ou explorados; 
 
III - Em emblemas de entidades públicas, cartórios, tabeliães, asilos, orfanatos, entidades sindicais, 

associações profissionais, ordens irmandades e cultos religiosos, quando colocados nas respectivas sedes 
ou dependências; 

 
IV - Em emblemas de hospitais, sociedades cooperativas, beneficentes, culturais, esportivas e 

entidades declaradas de utilidades públicas, quando colocados nas respectivas sedes ou dependências; 
 
V - De locação ou venda de imóveis, quando colocados no respectivo imóvel, pelo proprietário; 
 
VI - Que recomendem cautela ou indiquem perigo e sejam destinadas exclusivamente, à orientação 

do público; 
 
VII - As placas ou letreiros que contiverem apenas a denominação do prédio. 
 
Art. 118. A Taxa será arrecadada por antecipação, mediante guia, aprovada pela Prefeitura no setor 

competente e preenchida pelo sujeito passivo: 
 
I - As iniciais, no ato da concessão da licença; 
 
lI - As posteriores: 
 
a). Quando anuais, até 10 de maio de cada ano;  
 
b). Quando mensais, até o dia 15 de cada mês. 

 
Art. 119. A Taxa é devida em todos os casos de exploração ou utilização de quaisquer meios de 

publicidade, respeitas as exceções do Art. 117 da presente lei.  
 
Parágrafo único. Compreendem-se na disposição deste artigo, os anúncios colocados em lugares de 

acesso ao público, ainda que, mediante cobrança de ingressos, assim como os que forem visíveis da via 
pública; 

 
Art. 120. São pessoalmente solidários pelo pagamento da taxa: 
 
I - O imóvel onde o anúncio está localizado; 
 
II - O instrumento móvel onde o anúncio está sendo veiculado; 
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III - Todos os quais o anúncio aproveitar, quanto ao anunciante ou ao objeto anunciado.  
 

Art. 121. É expressamente proibida a fixação de cartazes e posters no interior de qualquer 
estabelecimento sem a declaração de que trata o § 3°, do artigo 113. 

 
Art. 122. Ficam sujeitos ao acréscimo de 20% (vinte por cento), os anúncios de qualquer natureza, 

referentes a bebidas alcoólicas e cigarros, bem como os redigidos em línguas estrangeiras. 
 
Art. 123. Nenhuma publicidade poderá ser feita sem a prévia licença da Prefeitura, na forma 

constante desta Lei e atos normativos regulamentares. 
 
Art. 124. A transferência de anúncios para local diferente do licenciado deverá ser procedida de 

prévia comunicação à repartição municipal competente, sob pena de serem considerados como novos. 
 
 

Seção V 
Da Taxa de Licença Para Execução de Obras e Loteamentos 

 
Subseção I 

Das Disposições Gerais 
 
 

Art. 125. As taxas serão devidas pela aprovação do projeto e fiscalização de execução de obras, 
loteamentos e demais atividades constantes da tabela a que se refere o artigo 127, dentro do território do 
Município. 

 
§ 1° Entende-se como obras de loteamento, para efeito de incidência da taxa: 
 
I - A construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição de edificações e muros ou quaisquer 

outras obras de construção civil; 
 
II - O loteamento em terrenos particulares, segundo critérios fixados pelo Plano Diretor.  
 
§ 2° Nenhuma obra ou loteamento poderá ser iniciada, sem prévio pedido de licença à Prefeitura e 

pagamento da taxa devida, sob pena de notificação, e, não sendo esta atendida, a efetivação do competente 
embargo. 

 
§ 3° A aprovação de loteamento, feito na zona considerada rural, deverá ser autorizada previamente 

pela Câmara de Vereadores, em lei específica, contendo objetivo, as funções e condições para implantação 
do projeto. 
 
 

Subseção II 
Do Sujeito Passivo 

 
 

Art. 126. Sujeito Passivo da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor dos imóveis 
em que se façam as obras referidas no artigo 125. 

 
Parágrafo único. Responde solidariamente com o proprietário, quanto ao pagamento da taxa e a 

inobservância das posturas municipais, o profissional responsável pelo projeto e pela sua execução. 
 
 

Subseção III 
Do Cálculo da Taxa 
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Art. 127. As taxas a que alude o artigo 125, serão calculados na forma da Tabela 05 do Anexo V deste 
Código. 
 
 

Subseção IV 
Da Arrecadação 

 
 
Art. 128. As taxas serão arrecadadas no ato de licenciamento da obra ou da execução do arruamento ou 
loteamento. 
 
 

Seção VI 
Da Taxa de Licença Para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos 

 
Subseção I 

Do Sujeito Passivo 
 
 

Art. 129. Sujeito Passivo da Taxa é a pessoa física ou jurídica que ocupar área em via ou logradouro 
público, mediante licença prévia da repartição municipal competente. 
 
 

Subseção II 
Do Cálculo da Taxa 

 
 

Art. 130. A Taxa, que independe de lançamento de ofício, será arrecadada de acordo com a Tabela 6 
do Anexo V desta Lei. 

 
Parágrafo único. No cálculo da Taxa, considera-se como mínimo de ocupação, o espaço de 1m² (um 

metro quadrado) da via ou logradouro público. 
 
 

Subseção III 
Das Disposições Gerais 

 
 

Art. 131. Entende-se por ocupação de área, aquela feita mediante instalação provisória de balcão, 
barraca, mesa, tabuleiro, quiosque, aparelhos e qualquer o ou utensílio, depósitos de materiais para fins 
comerciais ou de prestação de serviços e estacionamento de veículos, em locais permitidos. 
 
 

Seção VII 
Das Taxas e Autorizações Ambientais 

 
Subseção I 

Do Fato Gerador 
 
 

Art. 132. As taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental, de 
competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, consubstanciado nas atividades de exame, 
licenciamento, controle e fiscalização, são as seguintes: 
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I - Taxa de Licença Prévia; 
 
II - Taxa de Licença de Instalação; 
 
III - Taxa de Licença de Operação; 
 
IV - Taxa de Autorização e Funcionamento 

 
§ 1°. A taxa de Licença Prévia tem como fato gerador a atividade municipal de exame, licenciamento, 

controle e fiscalização quanto as normas ambientais inerentes a implantação de atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes de, sob qualquer forma, 
causar significativa degradação ambiental. 

 
§ 2°. A taxa de Licença de Instalação tem como fato gerador a atividade municipal de exame, 

licenciamento, controle e fiscalização quanto as normas ambientais inerentes a implantação de atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideras efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes de, sob 
qualquer forma, causar significativa degradação ambiental. 

 
§ 3°. A taxa de Licença de Operação tem como fato gerador a atividade municipal de exame, 

licenciamento, controle e fiscalização quanto as normas ambientais inerentes ao funcionamento de atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes de, sob 
qualquer forma, causar significativa degradação ambiental. 

 
§ 4°. A taxa de Autorização de Funcionamento tem como fato gerador a atividade municipal de 

exame, licenciamento, controle e fiscalização, quanto às normas ambientais inerentes a implantação de 
atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras, já instaladas e em 
operação rio território sob jurisdição do Município de Senador Jose Porfírio, sem o prévio licenciamento da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
 

Subseção II 
Do Sujeito Passivo 

 
 

Art. 133. O sujeito passivo ou contribuinte das taxas previstas nesta seção é a pessoa física ou 
jurídica que demanda a realização de atividades sujeitas ao controle e a fiscalização ambiental do Poder 
Público Municipal. 
 
 

Subseção III 
Da Base de Cálculo e da Arrecadação das Taxas Ambientais 

 
 

Art.134. A base de cálculo das taxas de licença e de autorização é o valor correspondente a 300 
Unidades Fiscais do Município - UFM ou outro índice que venha a substituí-la, vigente na data do pagamento, 
sob a qual incidirão as alíquotas constantes do Anexo V a este Código. 

 
Art. 135. Para a incidência das alíquotas a que se refere o artigo anterior, as atividades sujeitas às 

taxas serão enquadradas em classes definidas mediante a combinação dos critérios, porte do 
empreendimento e potencial poluidor/degradador gerado pela atividade. 

 
Parágrafo único. As classes a que se refere este artigo constam da legenda anexa a Tabela 07 do 

Anexo V deste Código. 
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Art. 136. Os empreendimentos que se constituem de mais de uma atividade, sujeitos ao 
licenciamento ou a autorização ambiental sofrerão a incidência da taxa respectiva, em cada atividade 
isoladamente considerada. 

 
Art. 137. As taxas serão lançadas em nome do contribuinte, com base nos dados por ele fornecidos 

ou apurados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, podendo ser pagas em até 4 (quatro) 
parcelas mensais e consecutivas. 

 
Art. 138. As taxas de Licença e de Autorização serão cobradas quando do licenciamento e da 

autorização, sendo as licenças de Operação e de Autorização cobradas ainda em cada exercício civil 
posterior, por ocasião da renovação. 
 

Art. 139. As taxas serão cobradas sempre que ocorrer mudança no ramo de atividade, transferência 
de local ou ampliação da atividade. 

 
Art. 140. Ficam isentas do pagamento das taxas e tarifas constantes nesta seção: 
 
I - Instituições beneficentes e de assistência social, inclusive clubes de serviços comunitários, 

religiosos e partidos políticos; 
 
II - Sociedades de economia mista, quando o Município seja acionista majoritário; 
 
III - Empresas públicas municipais; 
 
IV - Órgãos integrantes da Administração Direta do Município, bem como suas autarquias e 

fundações; 
 
V - Organizações ambientalistas não governamentais. 
 
Art. 141. As receitas originárias das taxas que trata esta seção serão destinadas ao Fundo Municipal 

do Meio Ambiente, com o objetivo de custear projetos produtivos sustentáveis, projetos de tecnologias 
inovadoras, projetos de criação, implantação, manutenção e monitoramento de Distritos Industriais, 
Condominiais ou assemelhados, projetos de fiscalização e programas e/ou projetos de educação ambiental, 
que serão executados ou coordenados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
 

Seção VIII 
Das Taxas de Vistoria e Registros de Vigilância Sanitária 

 
 

Art. 142. O fato gerador, o sujeito passivo, a cobrança e arrecadação, as isenções, as penalidades e 
demais assuntos referentes as taxas de que trata esta seção são regulados pela Lei Municipal n° 077/99 , de 
27 de maio de 1999, Código Municipal de Vigilância Sanitária, e no que couber ou que aquela for omissa, por 
este Código. 
 
 

Seção IX 
Das Disposições Gerais Sobre as Taxas Pelo Poder de Policia 

 
Subseção I 

Das Isenções 
 
 

Art. 143. São isentos das taxas de licença, aplicáveis a cada caso: 
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I - Os cegos e mutilados que exercerem o comércio eventual e ambulante; 
 
II - Os vendedores ambulantes de livros, jornais, revistas e periódicos; 
 
III - Os engraxates ambulantes; 
 
IV - Os executores de obras particulares, assim consideradas, limpeza ou pintura externa de 

edificações, muros e grades; construções de passeios, muros e muretas; 
 
V - Construções provisórias destinadas à guarda de material, quando no local da obra. 

 
 

Subseção II 
Da Inscrição 

 
 

Art. 144. Os comerciantes, industriais, prestadores de serviços e outros que exercerem atividade no 
Município, são obrigados a inscreverem cada um de seus estabelecimentos no cadastro próprio da Prefeitura, 
na forma e nos prazos fixados em regulamento. 

 
§ 1° A inscrição é intransferível e será obrigatoriamente renovada sempre que ocorrerem 

modificações nas declarações constantes do formulário de inscrição, dentro de 15 (quinze) dias contados da 
data da modificação. 
 

§ 2° Para efeito de cancelamento da inscrição, fica o contribuinte obrigado a comunicar à repartição 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência, a transferência ou venda do estabelecimento ou 
encerramento da atividade. 
 
 

Subseção III 
Das Infrações e das Penalidades 

 
 

Art. 145. As infrações deste Capítulo serão punidas com as seguintes penas: 
 
I - Multa; 
 
II - Proibição de transacionar com o Governo Municipal de Senador Jose Porfírio; 
 
III - Interdição do estabelecimento ou obra; 
 
IV - Apreensão das mercadorias, do veículo ou do objeto de publicidade. 
 
Art. 146. As infrações cometidas pelo Sujeito Passivo das Taxas de Licença serão punidas com as 

seguintes multas: 
 
I - Por faltas relacionadas com o recolhimento das taxas: 
 
a). aos que antes de qualquer procedimento fiscal, recolherem, espontaneamente, a taxa devida, até 

15 dias do prazo previsto para sua realização, 10% (dez por cento) e 30 dias, 30% (trinta por cento); 
 
b). de 50% (cinqüenta por cento), do valor da taxa, aos que estabelecerem ou iniciarem qualquer 

atividade, que iniciarem construções, ocupar espaços em vias, praças e logradouros públicos, sem prévia 
licença da repartição competente; 
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c). de 100% (cem por cento), do valor da taxa, aos que recolherem a Taxa de Licença em decorrência 
de ação fiscal. 

 
II - Por faltas relacionadas com a inscrição e as alterações cadastrais: 
 
a). o valor equivalente a 20 (vinte) UFM, por infração ao caput do artigo 143 deste Código; 
 
b). o valor equivalente a 30 (trinta) UFM, por infração aos §§ 1˚ e 2°, do artigo 143, deste Código. 
 
III - Por faltas relacionadas com os documentos fiscais: 
 
a) o valor equivalente a 20(vinte) UFM, por infração ao artigo 100, deste Código;  
 
b) o valor equivalente a 2 (duas) UFM, aplicável a cada documento fiscal em que não constar o 

número da inscrição cadastral. 
 
IV - Por faltas relacionadas com ação fiscal: 
 
a). o valor equivalente a 50 (cinqüenta) UFM, aos que ilidirem ou embaraçarem a ação fiscal; 
 
b). o valor equivalente a 50 (cinqüenta) UFM, aos que funcionarem em desacordo com as 

características do Alvará de Licença para Localização; 
 
c) o valor equivalente a 5 (cinco) UFM, por infração ao parágrafo 3°, do artigo 113, aplicável a cada 

cartaz ou anúncio encontrado em situação irregular; 
 
d) o valor equivalente a 50 (cinqüenta) UFM, aos que exibirem publicidade sem a devida autorização; 
 
e) o valor equivalente a 20 (vinte) UFM, aos que exibirem publicidade em desacordo com as 

características aprovadas, em mau estado de conservação ou fora dos prazos constantes da autorização; 
 
f) o valor equivalente a 30 (trinta) UFM, aos que não retirarem o meio de publicidade quando a 

autoridade determinar. 
 

Art. 147. Incorrerão aos contribuintes, além das multas previstas neste capítulo, em juros de mora, à 
razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, e atualização monetária. 

 
Art. 148. Quando a cobrança ocorrer por ação executiva, o contribuinte responderá ainda pelas 

custas e demais despesas judiciais. 
 
Art. 149. Comprovado o não recolhimento da taxa e após passada em julgado, na esfera 

administrativa, a ação fiscal que determinar a infração, a Secretaria de Fazenda tomará as providências 
necessárias para interdição do estabelecimento. 

 
Art. 150. O contribuinte que, por mais de três vezes, reincidir em infração à legislação do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, poderá ser submetido a regime especial de fiscalização. 
§ 1° A medida poderá consistir na obrigatoriedade de utilização de aparelho mecânico para apuração 

e controle da base de cálculo, na vigilância constante dos agentes do fisco sobre o estabelecimento. 
 
§ 2° A Secretaria de Fazenda poderá baixar normas complementares das medidas previstas no 

parágrafo anterior. 
 
§ 3º. É competente para determinar a suspensão do regime especial de fiscalização, a mesma 

autoridade que for competente para instituí-lo. 
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CAPÍTULO III 

DAS TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Seção I 
Taxa de Expediente e Serviços de Registros 

 
Subseção I 

Do Sujeito Passivo 
 
 

Art. 151. Sujeito passivo da taxa é o solicitante do serviço ou o interessado neste. 
 
 

Subseção II 
Do Cálculo da Taxa 

 
 

Art. 152. A taxa será calculada de acordo com a tabela Anexa a este Código.  
 

Subseção III 
Da Arrecadação 

 
 

Art. 153. A Taxa será arrecadada mediante guia, conhecimento ou processo mecânico na ocasião em 
que o ato for praticado, assinado ou visado, ou em que, o instrumento formal for protocolado, expedido, 
anexado, desembaraçado ou devolvido. 

 
Art. 154. O chefe do Poder Executivo estabelecerá em regulamento as normas, os prazos de 

expedição e de validade dos documentos elencados no Anexo a esta lei. 
 
 
 

Subseção IV 
Das Isenções 

 
 

Art. 155. São isentos das Taxas de Expediente e Serviços de Registros: 
 
I - As certidões relativas ao serviço militar, para fins eleitorais e, as requeridas pelos funcionários 

públicos, para fins de apostila em suas folhas de serviços; 
 
II - As certidões de aprovação de projetos de edificação de casas populares, assim entendidos os que 

obedecerem rigorosamente as normas de edificações adotadas pelo órgão competente da municipalidade e 
conduzidas ou administradas por cooperativas legalmente instaladas; 

 
III - Os requerimentos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 
 
IV - As certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. 
 
§ 1º As isenções previstas nos incisos I e II deste artigo, independem de requerimento do interessado 

e serão reconhecidas, de ofício, no ato da entrega da documentação no protocolo da repartição competente. 
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§ 2° A isenção prevista no inciso II deste artigo, atinge o processo de edificação em todas as suas 
fases, nela incluída a expedição do termo de ―Habite-se‖ porém com processo devidamente formalizado, 
conforme determina este Código. 

 
§ 3° Nos requerimentos que objetivem a obtenção de certidões a que se refere o inciso IV deste 

artigo, deverão constar os esclarecimentos relativos aos fins e razões dos pedidos. 
 
 

Seção II 
Das Taxas de Serviços Urbanos 

 
Subseção I 

Das Disposições Gerais 
 
 

Art. 156. A Taxa de Serviços Urbanos é devida em razão dos seguintes serviços, prestados ao 
contribuinte, ou postos à sua disposição. 

 
I - Coleta e remoção de lixo doméstico; 
 
II - Colocação de recipientes e coletores de lixo e resíduos diversos; 
 
III - Limpeza de galerias pluviais, bueiros e rede geral de drenagem; 
 
IV - Conservação de vias públicas pavimentadas ou não; 
 
V - Conservação de parques, praças, jardins e áreas verdes públicas; 
 
VI- Limpeza e desobstrução de córregos, igarapés e fontes d’água; 
 
VII- Limpeza pública em geral; 
 
VIII - Fornecimento de Água; 
 
IX - Remoção de entulho. 

 
 

Subseção II 
Do Sujeito Passivo 

 
 

Art. 157. O sujeito passivo da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer 
título, de imóveis situados em via ou logradouro público, em que haja a prestação de quaisquer dos serviços 
relacionados no artigo anterior. 
 
 

Subseção III 
Do Cálculo da Taxa 

 
 

Art. 158. A Taxa de Serviços Urbanos será calculada, em função do zoneamento fiscal e dos serviços 
efetivamente prestados ou disponibilizados ao contribuinte, com base na Tabela 09 do Anexo V deste Código. 
 
 

Subseção IV 
Da Arrecadação 



 

 
 
 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PODER  EXECUTIVO 
               

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Rua Marechal Assunção, 116 – Centro – CEP 68360-000 – SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA 
Fone/Fax: (91) 3556-1369 – C.N.P.J. (MF) 05.421.110/0001-40 

E-mail: pmsjporfirio@hotmail.com 

 
Art. 159. A Taxa será lançada em nome do sujeito passivo, como definido no artigo 156 e arrecadada 

juntamente com o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU. 
 
 

Subseção V 
Das Penalidades 

 
 
Art. 160. Aplica-se à Taxa prevista nesta Seção, as disposições do artigo 145 e 146 deste Código. 
 
 

Seção III 
Da Taxa de Serviços Diversos 

 
Subseção I 

Das Disposições Gerais 
 
 

Art. 161. A Taxa de Serviços Diversos é devida em razão da prestação efetiva de serviços prestados 
pela Prefeitura Municipal de Senador Jose Porfírio, divisíveis ou de uso compulsório com fins de resguardar 
os bens públicos, a limpeza e remoção de bens ou da prestação de serviços, e a organização das relações 
comunitárias: 

 
a). numeração e/ou renumeração de edificações; 
 
b). reprodução de plantas, documentos oficiais, memoriais e outros; 
 
c). poda e remoção de árvores e replantio; 
 
d). registro de marcas para animais (ferro); 
 
e). abate de animais; 
 
f). sepultamento; 
 
g). regularização fundiária. 
 
§ 1° O Poder Executivo poderá acrescentar outros serviços prestados pela Municipalidade, aos quais 

couber a cobrança da Taxa, resguardado os princípios gerais do Direito Tributário relativos ao fato gerador, 
base de cálculo e sujeito passivo. 

 
§ 2° Os serviços especiais, tais como, remoção de lixo extra-residencial e entulhos, somente serão 

prestados por solicitação do interessado, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Código de 
Posturas ou Administrativo do Município. 

 
§ 3° Ocorrendo a violação do Código de Posturas ou Administrativo, os serviços serão prestados 

compulsoriamente, ficando o responsável obrigado a efetuar o pagamento da taxa devida. 
 
Art. 162. O sujeito passivo da Taxa é o usuário do serviço, quando solicitado ou quando for de 

utilização compulsória. 
 
Art. 163. A Taxa será calculada de acordo com a Tabela 10 do Anexo V, deste Código, exceto a taxa 

de legitimação de posse que terá. Tabela específica. 
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Subseção II 

Da Taxa de Regularização Fundiária 
 
 

Art.164. Constitui fato gerador da Taxa de Regularização Fundiária a utilização, efetiva dos serviços 
concernentes à alienação de bens públicos municipais, na forma da lei municipal.  

 
 

Art. 165. O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica requerente da prestação dos serviços 
específicos ofertados, tendo em vista a aquisição de bens públicos municipais.  

 
  

Art. 166. A Taxa será devida a partir do requerimento de quaisquer dos serviços relacionados à 
alienação de bens municipais. 

 
 

Art. 167. A Taxa calcula-se na conformidade da Tabela 11 do anexo V. 
 
 

Art.168. O lançamento da taxa dar-se-á através da emissão ao Contribuinte de Documento de 
Arrecadação Municipal específico, no ato do requerimento. 
 
 

Subseção III 
Da Arrecadação da Taxa 

 
 

Art.169. A taxa será arrecadada previamente à execução dos serviços: 
 
I - Quando solicitada pelo interessado; 
 
II - No prazo de 3 (três) dias, quando de uso compulsório. 
 
Parágrafo único. Quando se tratar da taxa de legitimação de posse esta será recolhida previamente 

ao requerimento do interessado ao órgão competente da Prefeitura.  
 
 

Subseção IV 
Infrações e Penalidades 

 

 
 

Art. 170.  Para efeito de atualização será cobrado juros de 1% ao mês, segundo previsto nesta Lei. 
 
§ 1˚. A falta de pagamento da Taxa no prazo regulamentar implicará na aplicação das seguintes 

multas: 
 
I - Recolhimento fora do prazo regulamentar, efetuado antes do início de ação fiscal: multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da Taxa devida e não paga, ou paga a menor; 
 
II - Recolhimento fora do prazo regulamentar, exigido através de ação fiscal ou efetuado após seu 

início: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Taxa devida e não paga, ou paga a menor. 
 
 

Art. 171.  As infrações às normas relativas à Taxa sujeitam o infrator às seguintes penalidades: 
 
I- Infrações relativas à inscrição e às alterações cadastrais multa de 10 (dez) Unidades Fiscais do 

Município - UFM, aos que deixarem de efetuar, até 20(vinte) dias após, a inscrição inicial, as alterações de 
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dados cadastrais ou seu respectivo cancelamento, quando apuradas por meio de ação fiscal ou denunciadas 
após o seu início; 

 
II - Infrações relativas às declarações de dados de natureza tributária: multa de 30(trinta), Unidades 

Fiscais do Município - UFM, aos que deixarem 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; 

 
III - Infrações para as quais não haja penalidade específica prevista nesta Lei: multa de 10 (dez) até o 

limite de 1OO (cem) Unidades Fiscais do Município - UFM. 
 
 

Art. 172. Na aplicação de multas por descumprimento de obrigações acessórias relativas à Taxa, que 
tenham por base a Unidade Fiscal do Município - UFM deverá ser adotado o valor vigente no mês da 
lavratura do auto de infração correspondente. 
 
 

TÍTULO VI 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
CAPÍTULO I 

DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Seção I 
Da Fiscalização 

 
 

Art. 173. Todas as funções referentes a cadastramento, cobrança, recolhimento, restituição e 
fiscalização dos tributos municipais, aplicação de sanções por infração de disposição desta lei, bem como as 
medidas de prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas pelos órgãos fazendários e repartições a eles 
subordinados, segundo suas atribuições.  
 

Art. 174. Autoridades fiscais são as que possuem competência, atribuições e jurisdição definidas em 
lei, regulamento ou regimentos de órgãos colegiados. 

 
Art. 175. Compete à Secretaria Municipal de Fazenda, pelo seu órgão próprio, orientar em todo o 

Município, a aplicação das leis tributárias, dar-lhes interpretação, dirimir-lhes as dúvidas e omissões e expedir 
Atos Normativos, Regulamentos, Resoluções, Portarias, Ordens de Serviços e as demais atribuições de 
esclarecimento. 

 
Art. 176. São autoridades fiscais: 
 
I - O Prefeito Municipal; 
 
II - O Secretário, responsável pela área fazendária; 
 
III - Os Diretores e Chefes de Órgãos do Setor de tributos do Município; 
 
IV - os Agentes, incumbidos da Fiscalização dos Tributos Municipais.  
 
Art. 177. Os servidores municipais, incumbidos da fiscalização, quando no exercício de suas funções, 

no estabelecimento do contribuinte, lavrarão, obrigatoriamente, termos circunstanciados de início e de 
conclusão da verificação fiscal realizada, nos quais consignarão o período fiscalizado, bem como, a execução 
dos trabalhos, a realização dos livros e documentos exibidos, as conclusões a que chegaram, e tudo mais 
que for de interesse para a fiscalização. 
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§ 1°. Os termos serão lavrados no Livro Fiscal correspondente ao tributo devido e, na sua falta, em 

documento à parte, emitido em duas vias, uma das quais será assinada pelo contribuinte ou seu preposto. 
 
§ 2º. Os Órgãos incumbidos da cobrança e fiscalização dos tributos municipais, sem prejuízo do rigor 

e da vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, darão assistência aos contribuintes 
sobre a interpretação e fiel observância das leis fiscais. 

  
Art. 178. Mediante intimação escrita, são obrigados a exibir documentos e livros fiscais e comerciais 

relativos aos tributos, e a prestar à Autoridade Fazendária todas as informações solicitadas pelo fisco, em 
relação aos bens, negócios ou atividades de si ou de terceiros: 

 
I - O sujeito passivo, contribuinte ou responsável; 
 
II - Os serventuários de ofício; 
 
III - Os servidores públicos municipais; 
 
IV - As empresas transportadoras e os proprietários de veículos empregados no transporte de 

mercadorias e objetos, por conta própria ou de terceiros, desde que, façam dos transportes profissão 
lucrativa; 

 
V - Os bancos e as instituições financeiras; 
 
VI - Os síndicos, fideicomissários e inventariantes; 
 
VII - Os leiloeiros, corretores, despachantes e liquidatários; 
 
VIII - As companhias de armazéns gerais; 
 
IX - Todos os que, embora não sejam sujeitos ao imposto, prestem serviços considerados como 

etapas do processo de industrialização ou comercialização. 
 
 

Seção II 
Do Domicílio Tributário 

 
 
 

Art. 179. Para os efeitos deste Código, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo, 
contribuinte ou responsável: 

 
I - Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo incerta ou não sabida, o Território 

do Município; 
 
II - Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou as empresas individuais, a sede da empresa ou, 

em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; 
 
III - Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no Território do 

Município. 
 
Parágrafo único. A autoridade fazendária poderá recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou 

dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo, aplicando as regras dos incisos deste artigo ou 
considerando como domicílio o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que derem 
origem à obrigação. 
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Art. 180. O domicílio tributário será sempre consignado nas notas fiscais de serviços, guias, petições, 

termos de abertura de livros fiscais obrigatórios e outros documentos que os contribuintes tenham obrigação 
de anotar, que dirijam ou devam apresentar à Fazenda Pública Municipal. 

 
Art. 181. Uma vez eleito pelo contribuinte ou determinado o domicílio na forma desta Seção, este se 

obriga a comunicar à repartição fazendária, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da ocorrência, 
as mudanças de locais. 

 
Parágrafo único. A regra prevista no caput deste artigo, não se aplica aos que tiverem como domicílio 

o Território do Município. 
 
Art. 182. Com as ressalvas previstas neste Código, considera-se estabelecimento o local, construído 

ou não, onde o contribuinte exercer atividade geradora da obrigação tributária, ainda que pertencente a 
terceiros. 

 
Parágrafo único. Todos os estabelecimentos, do mesmo titular, são considerados em conjunto, para 

efeito de responder a empresa pelos débitos, acréscimos, multas, correção monetária e juros moratórios, 
referentes a quaisquer deles. 

 
Art. 183. O titular do estabelecimento é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações 

principais e acessórias que este Código atribui ao estabelecimento. 
 
 

Seção III 
Da Arrecadação 

 
 

Art. 184. A arrecadação de tributos, multas, depósitos ou cauções, será efetuada sob a forma, 
condições e critérios que forem estabelecidos em regulamento. 

 
Art. 185. Pela cobrança a menor, de tributos e penalidades, respondem imediatamente perante a 

Secretaria de Fazenda, em partes iguais, os agentes fiscais responsáveis, aos quais é assegurado o direito 
de regresso contra o contribuinte, beneficiado pelo erro. 

 
§ 1° Os agentes referidos no caput deste artigo, poderão requerer ação fiscal contra o contribuinte 

que se recusar a atender a notificação do órgão arrecadador, não cabendo, porém, nenhuma cominação de 
multa, salvo em caso de dolo ou evidente má fé. 

 
§ 2° Não será de responsabilidade imediata dos agentes fiscais, a cobrança a menor, feitas em 

decorrência de declaração falsa do contribuinte.   
 
Art. 186. Nenhum procedimento ou ação se intentará contra o contribuinte que pagar tributos ou 

cumprir outras obrigações fiscais, de acordo com decisão administrativa irrecorrível, ainda que, 
posteriormente, essa decisão seja revogada ou modificada. 

 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao contribuinte que praticar os atos nele previstos, 

de conformidade com as instruções emanadas dos órgãos fazendários. 
 
 

Seção IV 
Das Restituições 
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Art. 187. O contribuinte terá direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou 
parcial do crédito tributário e fiscal, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nos seguintes casos:  

 
I - Cobrança ou pagamento espontâneo de crédito tributário e fiscal indevido ou maior que o devido 

em face desta lei, ou de natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
 
II - Erro na identificação do contribuinte, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do 

montante do crédito tributário e fiscal, ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao 
pagamento; 

 
III - Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 
 
§ 1°. A restituição de crédito tributário e fiscal, mediante requerimento do contribuinte ou apurada pelo 

órgão competente, ficará sujeita à atualização monetária, calculada a partir da data do recolhimento indevido. 
 

§ 2°. Nenhuma restituição se fará, sem ordem do Secretário de Fazenda, a quem compete, em todos 
os casos, conhecer dos respectivos pedidos. 

 
Art. 188. A restituição total ou parcial dos tributos dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos 

juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes às infrações de caráter formal, que não se 
dever reputar prejudicadas pela causa assecuratória da restituição. 

 
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da 

decisão definitiva que a determinar. 
 
Art. 189. Comprovada a negligência ou imperícia no processo de lançamento ou inscrição do débito 

em Dívida Ativa, do qual decorra a arrecadação por via judicial e conseqüente restituição, com prejuízo à 
Fazenda Pública Municipal, o funcionário será responsável pela diferença entre o valor efetivamente recolhido 
e a restituição 
 
 

Seção V 
Da Remissão do Crédito Tributário 

 
 

Art. 190. O Secretário de Fazenda poderá conceder remissão do crédito tributário, quando 
comprovada a incapacidade financeira do contribuinte, através de processo regularmente instruído por 
pesquisa sócio-econômica: 

 
I - De até 50% (cinqüenta por cento) do valor da Contribuição de Melhoria, além de parcelamento em 

até 12 (doze) meses; 
 
II - De até 100% (cem por cento) do valor do Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, 

e das taxas a ele vinculadas, até o limite de 1 (uma) UFM, à data do requerimento. 
 
§ 1° A remissão será concedida, em qualquer caso, atendendo: 
 
a). à situação sócio-econômica, financeira e familiar do contribuinte; 
 
b). às considerações de equidade, em relação às características pessoais e materiais de cada caso e 

às peculiaridades da zona, bairro ou setor a que pertencer o imóvel do contribuinte. 
 
§ 2° A remissão de que trata este artigo não atinge: 
 
a). os possuidores de mais de 1 (um) imóvel; 
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b). os imóveis edificados, não destinados para fins residenciais do proprietário ou de seus 

ascendentes ou descendentes, até o primeiro grau. 
 
Art. 191. O despacho que conceder a remissão, não gera direito adquirido e será revogado de ofício, 

sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições exigidas, não 
cumprira os requisitos exigidos para concessão do favor ou, por qualquer forma, tenha sido concedido 
indevidamente. 

 
Art. 192. No caso de revogação de despacho de concessão de remissão, cobrar-se-á o crédito, com 

acréscimos de multa, juros e atualização monetária. 
 
 

Seção VI 
Do Parcelamento de Débitos Fiscais 

 
 

Art. 193. É assegurado ao contribuinte o parcelamento de débitos tributários, oriundos do lmposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, estejam ou 
não inscritos na Dívida Ativa, ajuizados ou não. 

 
§ 1° Os créditos tributários serão atualizados pelos padrões de correção monetária estabelecidos 

nesta lei na data da concessão do parcelamento. 
 
§ 2° Quando decorrente da declaração espontânea do contribuinte, aos débitos parcelados será 

aplicada multa de 20% (vinte por cento), sem prejuízo de outras cominações legalmente previstas. 
 
§ 3° Os débitos, quando oriundos dos tributos indicados no ―caput‖, deste artigo, poderão ser 

reunidos para efeito de composição. 
 
§ 4º Poderão ser objeto de um mesmo parcelamento, os débitos tributários, que são cobrados em 

conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 
 
§ 5˚. A primeira prestação deve ser paga na data da assinatura do acordo, não sendo concedido 

prazo de carência para o início do pagamento, em hipótese nenhuma. 
 
Art. 194. Em nenhuma hipótese o parcelamento será concedido: 
 
I - Encontrando-se o contribuinte irregular quanto às obrigações tributárias acessórias; 
 
II - Verificada a existência de outros débitos vencidos, parcelados ou não; 
 
III - Nos casos de débitos oriundos de período em que tenha tido no curso, parcelamento concedido. 
 
§ 1° O parcelamento poderá ser concedido em até 12 (doze) parcelas mensais, não podendo 

nenhuma delas ser inferior ao valor de 2 (duas) UFM.  
 
§ 2° O não pagamento de três parcelas consecutivas, determina o vencimento antecipado das 

parcelas vincendas, inscrevendo-se ou reinscrevendo-se o débito na Dívida Ativa, para fins de cobrança 
judicial. 

 
§ 3˚. Poderá ser concedido um único re-parcelamento, exigindo-se neste caso o pagamento de, no 

mínimo 20% (vinte por cento) da dívida atualizada, como primeira prestação do re-parcelamento. 
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§ 4˚. O prazo do re-parcelamento será igual ao número de prestações remanescentes do acordo 
original. 

 
Art. 195. O parcelamento não exime o contribuinte das penalidades cabíveis, com o decurso do prazo 

regulamentar, previsto para o pagamento do débito. 
 
 

Seção VII 
Da Prescrição e da Decadência 

 
 

Art. 196. O direito da Fazenda Pública Municipal de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 
(cinco) anos contados: 
 

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele, em que, o lançamento poderia ter sido efetuado; 
 
II - Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 

anteriormente efetuado. 
 
§ 1º O direito, a que se refere este artigo, extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele 

previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, pela notificação ao 
sujeito passivo e de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 

 
§ 2° A ação para cobrança do crédito tributário, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da 

sua constituição definitiva, se interrompendo: 
 
I - Pela citação pessoal do devedor, feita judicialmente; 
 
II - Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
 
III - Pela apresentação de documentos comprobatórios da dívida, em juízo de inventários ou concurso 

de credores; 
 
IV - Pela contestação em juízo; 
 
V - Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito 

pelo devedor. 
 
Art.197. A revisão de lançamento somente poderá ser iniciada enquanto não extinto o direito da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do artigo anterior. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA DÍVIDA ATIVA 

 
 

Art. 198. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal, os créditos de natureza tributária ou 
não-tributária, regularmente inscritos na repartição competente, depois de esgotado o prazo fixado para 
pagamento, por lei ou decisão final proferida em processo regular. 

 
§ 1° A inscrição far-se-á, após o exercício, quando se tratar de tributos lançados por exercício, e, nos 

demais casos, a inscrição será feita após os vencimentos previstos para pagamento, sem prejuízo dos 
acréscimos legais e moratórios.  
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§ 2° A inscrição do débito não poderá ser feita na Dívida Ativa enquanto não for decidido 
definitivamente a reclamação, o recurso ou o pedido de reconsideração. 

 
§ 3° São de natureza tributária os créditos provenientes de obrigações legais relativas tributos, 

respectivos adicionais e multas. 
 
§ 4º. São de natureza não-tributátria os demais créditos provenientes de obrigações, de qualquer 

origem ou modalidade, excetos as tributárias, devidas à Fazenda Pública Municipal. 
 
Art. 199. Para todos os efeitos legais, considera-se como inscrita, a dívida registrada em livros, 

impressos e sistemas especiais de informática da Fazenda Pública Municipal ou do órgão a quem competir a 
arrecadação. 

 
Art. 200. O termo de inscrição da Dívida Ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: 
 
I - O nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o 

domicilio ou a residência de um ou de outros; 
 
II - A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; 
 
III - A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida IV - a data e o número de 

inscrição no Registro da Dívida Ativa; 
 
V - Sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

 
§ 1º. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos neste artigo, ou o erro a eles relativos são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser 
sanada até a Decisão judicial de Primeira Instância, mediante substituição da Certidão nula, devolvido ao 
sujeito passivo, contribuinte, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre 
a parte modificada. 

 
§ 2º. O Termo de Inscrição e a Certidão da Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por 

processo manual, mecânico ou eletrônico. 
 
§ 3º. Os créditos inscritos na Dívida Ativa Poderão ser cobrados de forma amigável, no contencioso 

administrativo ou via judicial.  
 
Art. 201. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova 

pré-constituída. 
 
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova 

inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. 
 
Art. 202. As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou conseqüentes, poderão ser 

reunidas em um só processo. 
 
Art. 203. O recolhimento de créditos tributários constantes de Certidões da Dívida Ativa já 

encaminhada para cobrança executiva será feito, exclusivamente, à vista de guias de recolhimento expedidas 
pelos escrivães ou procuradores. 
 

Parágrafo único. As guias de recolhimento, de que trata este artigo, serão datadas e assinadas pelo 
emitente e conterão obrigatoriamente: 

 
I - O nome do devedor e seu endereço; 
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II - O número de inscrição da dívida; 
 
III - A identidade do tributo ou penalidade; 
 
IV - A importância total do débito e o exercício a que se refere; 
 
V - A multa, os juros de mora e atualização monetária a que estiver sujeito o débito; 
 
VI – Os honorários de sucumbência do Procurador respectivo; 
 
VII - Demais despesas; 
 
Art. 204. Encerrado o exercício financeiro, o órgão competente providenciará, imediatamente, a 

inscrição de débitos fiscais, por contribuinte. 
 
§ 1° Independentemente, porém, do término do exercício financeiro, os débitos fiscais não pagos em 

tempo hábil, poderão ser inscritos em Dívida Ativa. 
 
§ 2° As multas, por infração de leis e regulamentos municipais, serão consideradas como Dívida Ativa 

e imediatamente inscritas, assim que findar o prazo para interposição de recursos ou, quando interposto, não 
obtiver provimento. 

 
§ 3° Feita a inscrição na Dívida Ativa, a respectiva Certidão será no prazo de 10 (dez) dias úteis 

enviada à Procuradoria Jurídica do Município que promoverá a execução Fiscal em até 10 (dez) dias do seu 
recebimento, sob pena de responsabilidade. 

 
Art. 205. Os créditos inscritos na Dívida Ativa poderão ser alvos de cobrança amigável em prazo 

anterior à sua execução judicial. 
 
Art. 206. O pagamento parcial da dívida fiscal, consubstanciada em Certidão da Dívida Ativa não 

afeta a sua liquidez. 
 
 

CAPITULO III 
DA CERTIDÃO NEGATIVA 

 
 

Art. 207. A prova de quitação dos tributos municipais será feita, quando exigível, por Certidão 
Negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias 
à identificação de sua pessoa, do domicílio tributário, características e ramo de negócio ou atividade, 
inscrição do Cadastro Fiscal, quando for o caso. 

 
Parágrafo único. A certidão negativa será expedida mediante o pagamento da taxa de expediente, 

nos termos em que tenha sido requerida e no prazo máximo de 10 (dez) dias da entrada do requerimento na 
repartição. 

 
Art. 208. A certidão expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Pública 

Municipal, responsabilizará pessoalmente, o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora 
acrescidos. 

 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que o 

caso couber. 
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Art. 209. Tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débito, a Certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, 
ou cuja exigibilidade esteja suspensa.  

 
Art. 210. As certidões expedidas pela Fazenda Pública Municipal fixarão obrigatoriamente o seu 

prazo de validade. 
 
 

TÍTULO VII 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Art. 211. Este título regula a fase contraditória do procedimento administrativo, de determinação da 
exigência do crédito fiscal do Município, decorrente de impostos, taxas e contribuições, e consultas para 
esclarecimento de dúvidas, quanto ao entendimento deste Código e a aplicação administrativa das 
respectivas decisões. 

 
Art. 212. Para efeito deste título entende-se: 
 
I - Sujeito Ativo, a Fazenda Pública, a Prefeitura Municipal de Senador Jose Porfírio, os órgãos da 

administração municipal descentralizada, as autarquias municipais ou quem exerça função delegada por Lei 
Municipal, de arrecadar os créditos tributários e de fiscalizar ou de outro modo, aplicar a legislação 
respectiva; 

 
II - Contribuinte, o sujeito passivo a qualquer título, na relação jurídica material de que decorra 

obrigação tributária. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS NORMAS PROCESSUAIS 

 
Seção I 

Dos Prazos 
 

 
Art. 213. Os prazos são contínuos e peremptórios, excluindo-se da sua contagem, o dia do início e 

incluindo-se o do vencimento. 
 

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam, ou vencem, em dia de expediente normal no órgão em que 
tramita o processo, ou em que deva ser praticado o ato. 

 
Art. 214. Os prazos serão: 
 
I - De 30 (trinta) dias para: 
 
a). impugnação do lançamento,  
 
b). impugnação do auto de apreensão,  
 
c). resposta à consulta; 
 
d). interposição de recuso voluntário; 
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e). cumprimento de despacho e decisão; 
 
f). decisão de Primeira e de Segunda Instância. 
 
II - De 15 (quinze) dias para: 
 
a). pedido de reconsideração; 
 
b). resposta a pedido de reconsideração; 
 
c). interposição de recurso de ofício; 
 
d). encerramento de diligências. 

 
 

Seção II 
Da Intimação 

 
 

Art. 215. A ciência dos despachos e decisões, da Fazenda Pública Municipal, dar-se-á por intimação 
pessoal, no domicílio fiscal informado pelo interessado, ou onde possa ser este encontrado. 

 
§ 1° Não sendo possível a intimação pessoal do contribuinte, poderá ser feita na pessoa de seu 

mandatário com poderes suficientes, ou preposto idôneo. 
 
§ 2° Os despachos interlocutórios que não afetarem a defesa do contribuinte independem de 

intimação. 
 
§ 3° Quando, em um mesmo processo, for interessado mais de um contribuinte, em relação a cada 

um deles serão atendidos os requisitos fixados nesta seção para as intimações. 
 
Art. 216. A intimação far-se-á: 
 
I - pela ciência direta ao contribuinte, seu mandatário, ou preposto, provada com sua assinatura ou, 

no caso de recusa, certificado pelo funcionário competente; 
 
II - Por carta registrada, com aviso de recebimento; 
 
III - Por edital. 
 
§ 1° A intimação atenderá, sucessivamente, ao previsto nos incisos deste artigo, na ordem da 

possibilidade de sua efetivação. 
 
§ 2° Far-se-á a intimação por edital, por publicação no órgão oficial do Município, no caso de 

encontrar-se o contribuinte em lugar incerto e não sabido. 
 
§ 3° A recusa da ciência não agrava nem diminui a pena. 
 
Art. 217. Considera-se feita a intimação: 
 
I - Se direta, na data do respectivo ―ciente‖; 
 
II - Se por carta, na data do recibo de AR, ou se for omitida, 15 (quinze) dias após a data da entrega 

da carta à agência postal; 
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III - Se por edital, 15 (quinze) dias após a sua publicação. 
 
Parágrafo único. É vedado ao agente fiscal, proceder a intimação por carta simples. 

 
 

Seção III 
Do Procedimento 

 
 

Art. 218. O procedimento fiscal tem início com: 
 
I - O primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o contribuinte ou 

seu preposto; 
 
II - A apreensão de mercadorias, documentos ou livros. 
 
Parágrafo único. O início do procedimento exclui a espontaneidade do contribuinte, em relação a atos 

anteriores e independentemente de intimação dos demais envolvidos nas infrações verificadas. 
 
Art. 219. A exigência do crédito tributário será formalizada em auto de infração ou notificação de 

lançamento, distinto para cada tributo. 
 
Parágrafo único. Quando mais de uma infração à legislação de um tributo decorrer do mesmo fato, e 

a comprovação do ilícito depender dos mesmos elementos de convicção, a exigência será formalizada em um 
só instrumento e alcançará todas as infrações e infratores. 
 
 

Seção IV 
Do Auto de Infração e da Notificação 

 
 

Art. 220. O Auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, 
sendo instruído com os elementos necessários á fundamentação da exigência e conterá obrigatoriamente: 

 
I - A qualificação do autuado e, quando existir, o número de inscrição no Cadastro da Prefeitura; 
 
II - A atividade geradora do tributo e respectivo ramo de negócio; 
 
III - O local, a data e hora da lavratura; 
 
IV - A descrição do fato; 
 
V - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável; 
 
VI - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo previsto; 
 
VII - A assinatura do autuante e a indicação do seu cargo ou função, aposta sobre carimbo; 
 
VIII - quando enviada pelo correio deverá ser acompanhada com a memória de cálculo, contendo 

juros, correção e multa. 
 
Art. 221. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá 

obrigatoriamente: 
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I - A qualificação do notificado e as características do imóvel, quando for o caso;  
 
II - O valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação; 
 
III - A disposição legal infringida se for o caso, e o valor da penalidade; 
 
IV - A assinatura do chefe do órgão expedidor ou do servidor autorizado e a indicação do seu cargo 

ou função. 
 
Art. 222. A notificação do auto de infração será feita ao autuado, seu representante legal ou preposto 

idôneo, devidamente qualificado pelo autor do procedimento fiscal, ressalvado o disposto no artigo seguinte. 
 

Art. 223. A recusa verbal pelo autuado de assinar a notificação será obrigatoriamente declarada pelo 
autor na peça fiscal, lavrada e encaminhada ao órgão competente, que notificará o sujeito passivo na forma 
prevista nesta lei. 

 
§ 1° Configura-se a recusa de assinatura da notificação, a reiterada ausência do contribuinte de seu 

domicílio fiscal, com a finalidade inequívoca de deixar de apor sua ciência no auto de infração lavrado. 
 
§ 2º A peça fiscal será encaminhada, pelo emitente, ao órgão preparador ao qual estiver 

jurisdicionado o contribuinte, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de sua emissão. 
 
Art. 224. Deparando-se com a ocorrência de infração à Legislação Tributária do Município ou de 

quaisquer condutas elencadas na Lei federal n˚ 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o agente fazendário 
comunicará o fato, em representação circunstanciada, ao seu chefe imediato, que enviará à Procuradoria 
Jurídica para as providências cabíveis junto ao Ministério Público. 

 
Art. 225. O processo será organizado em forma de autos administrativos e em ordem cronológica, e 

terá suas folhas e documentos rubricados e numerados. 
 
 

Seção V 
Do Contraditório 

 
 

Art. 226. A impugnação de exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. 
 
Art. 227. A impugnação, que terá efeito suspensivo, será apresentada pelo contribuinte, sob pena de 

perempção, no prazo de 30 (trinta) dias da intimação da exigência. 
 
Art. 228. Ao contribuinte é facultada ―vista‖ ao processo, no órgão preparador, dentro do prazo fixado 

no artigo anterior. 
 
Parágrafo único. A reprodução total ou parcial dos autos será deferida após o pagamento do custo da 

reprografia. 
 
Art. 229. A impugnação será formulada em petição escrita, que indicará: 
 
I - A autoridade julgadora a qual é dirigida; 
 
II - A qualificação do impugnante e o número da Inscrição no Cadastro Fiscal da Prefeitura de 

Senador Jose Porfírio; 
 
III - Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta; 
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IV - As diligências que o impugnante pretende sejam afetadas ou efetuadas, expostos os motivos que 
as justifiquem. 

 
Art. 230. A impugnação será apresentada ao órgão competente da jurisdição do contribuinte, já 

instruída com os documentos em que se fundar em duas vias de igual teor e forma. 
 
Parágrafo único. O servidor que receber a petição devolverá respectiva via protocolada ao 

apresentante. 
 

Art. 231. O órgão competente, ao receber a petição, deverá juntá-la ao processo, com os documentos 
que o acompanham, encaminhando-o ao autor do procedimento, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis. 

 
Art. 232. Admitir-se-á a devolução dos documentos anexados ao processo, mediante recibo, desde 

que fique cópias autenticadas e a medida não prejudique a instrução. 
 
Art. 233. Será recusada de plano, sob pena de responsabilidade funcional, a defesa articulada em 

termos ofensivos aos poderes do Município, ou que contenha expressões grosseiras ou atentatórias à 
dignidade de qualquer pessoa. 
 

Art. 234. Recebida a impugnação e informados os antecedentes fiscais do autuado, o processo será 
encaminhado ao autor de peça fiscal, que apresentará réplica às razões da impugnação, quando solicitará a 
manutenção, alteração ou anulação da peça fiscal, encaminhando-o à autoridade julgadora competente para 
julgamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
§ 1° O autor da peça fiscal, ou seu substituto designado, independentemente de determinação, 

poderá realizar os exames e diligências que julgar convenientes para esclarecimento do processo. 
 
§ 2° Ocorrendo a apuração de fatos novos, revisão do auto de infração ou de juntada de documentos 

pelo replicante, este notificará o autuado, reabrindo-lhe novo prazo para se manifestar nos autos. 
 
Art. 235. Decorrido o prazo para impugnação, sem que o contribuinte a tenha apresentado, será ele 

considerado revel, lavrando-se o respectivo termo declaratório e julgado revel pela autoridade de Primeira 
Instância, permanecendo o processo no órgão competente de controle, por 15 (quinze) dias, contados da 
notificação do autuado, para pagamento ou recurso à Segunda Instância administrativa. 

 
Art. 236. Quando, no decorrer da ação fiscal, se indicar como responsável pela falta, pessoa adversa 

da que figure no auto ou notificação, ou forem apurados novos fatos, envolvendo o autuado ou outras 
pessoas, ser-lhe-á marcado igual prazo para apresentação de defesa do mesmo processo. 

 
Parágrafo único. Do mesmo modo proceder-se-á sempre que, para elucidação de faltas, se tenha de 

submeter à verificação ou exames técnicos os documentos, livros, papéis, objetos ou mercadorias a que se 
referir o processo. 
 
 

Seção VI 
Da Competência 

 
 

Art. 237. O preparo do processo será feito pelo órgão encarregado do lançamento e administração do 
tributo, ao qual compete: 

 
I - Sanear o processo; 
 
II - Controlar a execução dos prazos e registros dos antecedentes fiscais do autuado; 
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III - Proceder à notificação do autuado para apresentação da defesa, no caso de recusa de assinatura 
declarada na peça fiscal, ou ao cumprimento da exigência necessária, quando couber; 

 
IV - Determinar diligências necessárias ou solicitadas;  
 
V - Informar sobre os antecedentes fiscais do infrator. 
 
Art. 238. O despacho saneador observará o cumprimento dos aspectos formais do auto de infração, 

entre outros, visando a boa apreciação do processo. 
 
Art. 239. O julgamento do processo compete: 
 
I - Em Primeira Instância, ao Secretário de Fazenda, como responsável pelo Contencioso Fiscal; 
 
II - Em Segunda Instância, ao Prefeito Municipal. 

 
Parágrafo único. São de competência privativa do Secretário Municipal de Fazenda as decisões de 

equidade, que se darão somente em casos especiais, para débitos espontâneos ou não, e se restringirão à 
dispensa de penalidades, observando-se: 

 
a). as informações contidas nos autos, sobre os antecedentes do contribuinte, relativas ao 

cumprimento de suas obrigações tributárias; 
 
b). os casos de reincidência, sonegação dolosa, fraude ou conluio, que serão elementos 

determinantes de indeferimento do pedido. 
 
 

Seção VIl 
Do Julgamento em Primeira Instância 

 
 

Art. 240. A decisão de Primeira Instância será fundamentada em parecer final circunstanciado, à vista 
dos elementos contidos nos autos. 

 
Parágrafo único. O processo será julgado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega ao órgão 

encarregado do julgamento, salvo causa impeditiva justificada. 
 

Art. 241. Na decisão em que for julgada questão preliminar, será julgado o mérito, salvo quando 
incompatíveis. 

 
Art. 242. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo 

determinar as diligências que entender necessárias, 
 
Art. 243. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem 

de intimação. 
 
Parágrafo único. O órgão preparador intimará o contribuinte da decisão e, quando for o caso, 

determinando o seu cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do disposto nos artigos 216 e 217. 
 
Art. 244. As inexatidões materiais devidas a lapsos manifestos e aos erros de escrita ou de cálculo 

existentes na decisão poderão ser corrigidas de ofício ou a requerimento do contribuinte, pela própria 
autoridade julgadora, ou por quem lhe for substituir. 

 
Art. 245. A autoridade de Primeira Instância recorrerá, de ofício, sempre que a decisão for contrária 

total ou parcialmente a Fazenda Pública Municipal. 
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§ 1° O recurso será interposto, mediante declaração na própria decisão. 
 
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato, representará à autoridade 

imediata, no sentido de que seja observada aquela formalidade. 
 
Art. 246. Da decisão de Primeira Instância, não caberá pedido de reconsideração. 

 
 

Seção VIII 
Do Recurso 

 
 

Art. 247. Da decisão de Primeira Instância caberá recurso voluntário ao Prefeito Municipal, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da intimação. 

 
§ 1° Com o recurso, somente poderá ser apresentada prova documental, quando contrária ou não 

produzida na Primeira Instância. 
 
§ 2° O recurso poderá versar sobre parte da quantia exigida, desde que o recorrente pague no prazo 

do recurso, a parte não litigiosa. 
 
§ 3° Se dentro do prazo legal, não for apresentada petição de recurso, será, pelo órgão preparador, 

lavrado o termo de prescrição. 
 
§ 4° Os recursos em geral, mesmo os prescritos, serão encaminhados à Instância Superior que 

julgará da legalidade da perda do direito do contribuinte ou responsável do prazo para a prática do ato. 
 
Art. 248. Apresentado o recurso, o processo será encaminhado pelo órgão preparador, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, ao Prefeito Municipal. 
 
 

Seção IX 
Do Julgamento em Segunda Instância 

 
 

Art. 249. O julgamento em Segunda Instância processar-se-á de acordo com o estabelecido nesta 
Lei. 

 
Art. 250. A decisão proferida pela Segunda Instância, no que tiver sido objeto de recurso, substituirá a 

decisão proferida, em Primeira Instância. 
 
Art. 251. Caberá pedido de reconsideração, com efeito suspensivo das decisões proferidas pelo 

Prefeito Municipal, quando apresentado dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da 
intimação, desde que: 

 
I- A decisão do Prefeito Municipal seja parcialmente favorável ao Contribuinte; 
 
II - O pedido não seja considerado manifestamente protelatório.  
 
Art. 252. A ciência da decisão de Segunda Instância far-se-á pelo órgão encarregado, na forma 

estabelecida nos arts. 215 a 217 deste Código. 
 
Art. 253.  O Recurso Voluntário poderá ser interposto independentemente de apresentação de 

garantia de Instância. 
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Art. 254. Nos casos de ingresso de pedido de aplicação de equidade, o contribuinte deverá recolher o 

débito em 5 (cinco) dias, após a decisão proferida pelo Secretário Municipal de Fazenda. 
 
Parágrafo único. Enquanto não for organizado o Conselho Municipal de Contribuintes, as decisões de 

Segunda Instância serão tomadas pelo Prefeito Municipal, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir 
o litígio. 
 
 

Seção X 
Das Disposições Diversas 

 
 

Art. 255. O Gerente do Setor de Tributos instruirá os processos administrativos fiscais, cabendo-lhe: 
 
I - Solicitar informações e pareceres; 
 
II - Deferir ou indeferir provas requeridas; 
 
III - Numerar e rubricar as folhas juntadas aos autos; 
 
IV - Intimar os interessados na forma desta lei; 
 
V - Despachar concedendo prazo para recurso; 
 
VI - Decidir sobre as questões interlocutórias.   
 
Art. 256. São nulos: 
 
I - Os atos fiscais praticados em desacordo com a Constituição Federal, as leis complementares e a 

este Código;  
 
II - Os atos executados e as decisões proferidas por Autoridade incompetente, salvo se para evitar 

decadência ou prejuízo irreversível para a Fazenda Municipal; 
 
III - As decisões não fundamentadas; 
 
Art. 257. O processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas organizadas e 

rubricadas pela autoridade competente. 
 
Art. 258. Os documentos apresentados pelo interessado poderão ser restituídos, em qualquer fase do 

processo, desde que fotocópias autênticas os substituam. 
 
 

Seção XI 
Da Execução das Decisões 

 
 

Art. 259. São definitivas: 
 
I - As decisões finais da primeira instância não sujeitas a recursos de ofício, esgotado o prazo para o 

recurso voluntário; 
 
II - As decisões finais da segunda instância, vencido o prazo da intimação. 
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§ 1° As decisões da primeira instância, na parte em que for sujeita a recurso de ofício, não se 
tornarão definitivas. 

 
§ 2° No caso de recurso voluntário parcial, tornar-se-á definitiva, desde logo, a parte de decisão que 

não tenha sido objeto de recurso. 
 
Art. 260. O cumprimento da decisão consistirá: 
 
I - Se favoráveis à Fazenda Pública Municipal: 
 
a). no pagamento pelo contribuinte, da importância da condenação;  
 
b). na satisfação, pelo contribuinte, da obrigação acessória, se for o caso;  
 
c) na inscrição da Dívida Ativa para subseqüente cobrança por ação executiva. 
 
II - Se favoráveis ao contribuinte, na restituição dos tributos ou penalidades que no caso couberem. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA CONSULTA 

 
 

Art. 261. Ao contribuinte é assegurado o direito de consulta sobre interpretação e aplicação da 
legislação tributária municipal em relação a fatos concretos, do seu interesse.  
 

Art. 262. O direito de consulta é facultado a qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado, desde que mantenha relação ou interesse com a legislação ou tributo. 

 
§ 1º A consulta será dirigida à Procuradoria Fiscal, a quem caberá resposta. 
 
§ 2° A resposta da consulta que exonerar o contribuinte de obrigações tributárias, será imediatamente 

comunicada à assessoria do Contencioso Fiscal, para efeito de apreciação e julgamento em Primeira 
Instância e caso mantida a resposta, recorrer-se-á de ofício a Segunda Instância. 
 

Art. 263. A petição de consulta indicará obrigatoriamente: 
 
I - Nome, denominação ou razão social do consulente e número de inscrição no Cadastro Fiscal; 
 
lI - Domicílio tributário do consulente; 
 
III – Se existe procedimento fiscal instaurado contra o Consulente e situação no momento da 

consulta; 
 
IV - Os fatos, de modo concreto e sem qualquer reserva, em relação aos quais, o interessado 

necessita conhecer a aplicação da legislação tributária. 
 
Art. 264. A consulta suspende o curso do prazo para pagamento do tributo em relação ao fato 

consultado. 
 
Art. 265. A consulta impede até o término do prazo fixado na resposta, o início de qualquer 

procedimento fiscal destinado à apuração de faltas relacionadas com a matéria. 
 
Art. 266. A Procuradoria Fiscal deverá responder a consulta, cabendo-lhe: 
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I - Solicitar informações ou pareceres; 
 
II - Converter o processo em diligência por prazo não superior a 30 (trinta dias); 
 
III - Prolatar decisão. 

 
Art. 267. A consulta não produzirá qualquer efeito e será indeferida de plano, pela Procuradoria Fiscal 

quando: 
 
I - Não observar os requisitos estabelecidos para sua petição; 
 
II - Formulada após iniciado procedimento fiscal contra o consulente ou lavrado auto de infração e 

Termo de Intimação ou Notificação de Lançamento, cujos fundamentos se relacionem com a matéria 
consultada, 

 
III - Manifestamente protelatória;  
 
IV - O fato houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou 

litígio em que tenha sido parte o consulente; 
 
V - O fato estiver disciplinado em ato normativo publicado antes de sua apresentação, definido ou 

declarado em disposição literal de lei ou caracterizado como crime ou contravenção; 
 
VI - Não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver elementos 

necessários à sua solução.  
 
Art. 268. Quando a resposta à consulta acarretar em exigibilidade de obrigação tributária, cujo fato 

gerador já houver ocorrido, a autoridade competente, ao notificar o interessado da conclusão determinará o 
cumprimento da mesma, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência. 

 
Art. 269. É facultado ao consulente que não se conformar com a exigência constante no artigo 

anterior, apresentar razões fundamentadas à Primeira Instância, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
notificação, pedindo revisão. 
 

Art. 270. A autoridade da Primeira Instância recorrerá de ofício, da decisão favorável ao consulente, 
sempre que: 

 
I - A hipótese sobre o qual versar a consulta envolver questões doutrinárias; 
 
II - A solução dada à consulta contrariar, no todo ou em parte, a interpretação que vem sendo dada 

pelo órgão encarregado do tributo ou normas de arrecadação já adotadas; 
 
III - contrariar soluções anteriores transitadas em julgado. 
 
Art. 271. A decisão definitiva dada à consulta terá efeito normativo, e será adotada em circular 

expedida pelo Secretário Municipal de Fazenda. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES FAZENDÁRIOS 

 
 

Art. 272. O agente fiscal que em função do cargo executivo, tendo conhecimento de infração da 
legislação tributária, deixar de lavrar e encaminhar o auto competente, ou o funcionário que da mesma forma, 
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deixar de lavrar a representação, será responsável pecuniariamente pelo prejuízo causado à Fazenda Pública 
Municipal, desde que a omissão e responsabilidade sejam apurados no curso da prescrição. 

 
Art. 273. Igualmente responsável, será a autoridade ou funcionário que deixar de dar andamento aos 

processos administrativos tributários, quer sejam contenciosos ou versem sobre consulta ou impugnação de 
lançamento, inclusive, quando o fizer fora dos prazos estabelecidos ou mandar arquivá-los antes de findos e 
sem causa justificada ou fundamentada. 

 
Art. 274. A responsabilidade, constante do presente Capítulo é pessoal e independe do cargo ou 

função exercida, sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais cabíveis à espécie. 
 

Art. 275. Nos casos dos artigos anteriores, ao responsável ou responsáveis, a cada um, 
independentemente uns dos outros, será cominada a pena de multa de valor igual à metade da aplicável ao 
agente fiscal responsável pela infração, sem prejuízo da obrigatoriedade de recolhimento do tributo, se este 
não tiver sido recolhido pelo contribuinte. 

 
Parágrafo único. A pena prevista neste artigo será imposta pelo Secretário de Fazenda por despacho 

no processo administrativo que apurar a responsabilidade do funcionário, a quem será assegurado o direto ao 
contraditório e ampla defesa. 

 
Art. 276. Na hipótese do valor da multa e tributos a que refere o artigo anterior, deixados de arrecadar 

por culpa do funcionário, ser superior a 10% (dez por cento) do percebido mensalmente por ele, a título de 
vencimentos, o Secretário Municipal de Fazenda determinará o recolhimento parcelado, de modo que cada 
parcela a recolher não exceda àquele limite. 

 
Art. 277. A responsabilidade do servidor será dirimida se restar devidamente comprovada ordem 

superior no cometimento das faltas constantes dos artigos 272 e 273. 
 
Art. 278. Não será de responsabilidade do funcionário, não cabendo aplicação de pena pecuniária ou 

de outra quando se verificar que a infração consta de livro ou documentos fiscais a ele não exibidos, e por 
isto, já tenha sido lavrado auto de infração por embaraço à fiscalização. 
 

Art. 279. Consideradas as circunstâncias especiais em que foi praticada a omissão do agente fiscal, 
ou os motivos porque deixou de promover a arrecadação de tributos, conforme fixados em regulamento, o 
Secretário de Fazenda após a aplicação da multa, poderá dispensá-lo, do pagamento desta. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

Art. 280. O Executivo expedirá decreto regulamentando a forma e o prazo para o recolhimento dos 
tributos municipais e respectivos acréscimos. 

 
Parágrafo único. Os recolhimentos serão efetuados por via de Documento de Arrecadação Municipal 

- DAM, que será expedido pelo setor de tributos. 
 
 Art. 281. Os créditos tributários municipais, não quitados nos respectivos vencimentos, serão 

acrescidos das variações previstas nesta Lei, de juros moratórios, calculados à razão de 1% ao mês, além de 
atualização monetária. 

 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica enquanto pendente de resposta consulta 

formulada, pelo sujeito passivo, dentro do prazo regulamentar para pagamento do crédito. 
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Art. 282. Os lançamentos dos tributos Municipais e seus respectivos débitos fiscais, incluídas as 
multas de qualquer espécie, provenientes da impontualidade, total ou parcial, no tocante aos respectivos 
pagamentos, serão atualizados monetariamente, de acordo com os índices adotados pela legislação federal, 
para a atualização dos débitos, de igual natureza, para com a Fazenda Nacional.  

 
§ 1° Para os fins do disposto no ―caput‖ deste artigo, fica o Executivo autorizado a divulgar coeficiente 

de atualização monetária, baseando-se, para o seu cálculo, na legislação federal pertinente e nas respectivas 
normas regulamentares. 
 

§ 2º Os débitos não pagos nos respectivos vencimentos serão atualizados acrescidos de juros de 1% 
(um por cento ao mês), além de multa equivalente a 10% (dez por cento) do tributo devido. 

§ 3º Os débitos não pagos nos respectivos vencimentos e cobrados através de processo 
administrativo e/ou judicialmente serão atualizados, e acrescidos de juros de 1% (um por cento ao mês), além 
de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do tributo devido. 

 
§ 4º O valor da Unidade Fiscal do Município - UFM fica fixado em R$ 6,00 (seis reais), e será 

atualizada anualmente através de decreto do Executivo Municipal. 
 
Art. 283. Os créditos vencidos, cobrados e não pagos, serão encaminhados para cobrança judicial 

após inscrição na Dívida Ativa. 
 
Parágrafo único. Inscrita ou ajuizada a dívida, serão devidas, também, custas, honorários 

advocatícios e demais despesas, na forma da legislação vigente. 
 
Art. 284. A atualização estabelecida na forma do artigo 282 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° Na hipótese de depósito parcial, far-se-á a atualização da parcela não depositada. 
 
§ 2° O depósito elide, ainda, a aplicação da multa moratória e dos juros, consoante seja efetuado 

antes do prazo fixado para a incidência da multa, juros ou de ambos. 
 
§ 3° O valor do depósito, se devolvido por terem sido julgados procedentes reclamações, recursos 

medidas judiciais, será atualizado monetariamente, em consonância com as disposições desta Lei. 
 
§ 4° A atualização do depósito cessará, automaticamente, 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. 285. No caso do recolhimento indevido ou a maior do que o devido, acréscimos moratórios e 

penalidades pecuniárias, a importância a ser restituída, de ofício ou em virtude de requerimento do 
interessado, será atualizada monetariamente, considerado o período compreendido entre o mês de 
recolhimento e o mês em que ocorrer a restituição, na forma do disposto pelo caput do artigo 282. 

 
Parágrafo único. A atualização monetária cessará, automaticamente, 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. 286.  A Unidade Fiscal do Município - UFM, será adotada para a expressão do valor de tributos e 

multas, na forma prevista por esta Lei.  
 
Parágrafo único. No caso de extinção da Unidade Fiscal do Município - UFM, será adotada, e 

divulgada pelo Executivo, a unidade de valor que vier a ser criada para as mesmas finalidades, pela 
legislação federal. 
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Art. 287. Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, poderão ser efetuados lançamentos 

omitidos, por qualquer circunstância, nas épocas próprias, bem como lançamentos complementares de outros 
vícios por irregularidade ou erro de fato. 

 
Parágrafo único. No caso deste artigo, o débito decorrente do lançamento anterior, quando quitado, 

será considerado como pagamento parcial do crédito resultante do lançamento complementar. 
 
Art. 288. O pagamento dos tributos é sempre devido, independentemente das penalidades que forem 

aplicadas. 
 
Art. 289.  Salvo o disposto nos parágrafos deste artigo, considera-se domicílio tributário do sujeito 

passivo o local, no território do Município, onde se situem: 
 
I - No caso das pessoas naturais, a sua residência ou desconhecida esta, o lugar onde exercitadas, 

habitualmente, as suas atividades; 
 
II - No caso das pessoas de direito privado, a sua sede ou qualquer dos seus estabelecimentos; 
 
III - No caso das pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições. 
 
§ 1º. Quando inviável a aplicação das regras fixadas nos incisos deste artigo, considerar-se-á como 

domicílio tributário do sujeito passivo o lugar de situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que 
deram origem à obrigação tributária. 

 
§ 2°. É facultado ao sujeito passivo a eleição do domicílio tributário, podendo a autoridade fiscal 

competente recusá-lo, quando impossibilite ou dificulte a fiscalização ou a arrecadação do tributo, aplicando-
se, então, a regra do parágrafo anterior. 

 
Art. 290. A Administração Municipal poderá autorizar, mediante despacho fundamentado, exarado em 

expediente instruído com o requerimento do interessado e proposta da autoridade fiscal competente, a 
compensação e a remissão de créditos tributários. 

 
§ 1° A compensação poderá ser autorizada apenas na hipótese de créditos líquidos, certos e já 

vencidos do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal e, quando efetivada, deverá ser registrada em termo 
próprio, assinado pelo representante da Fazenda Municipal e pelo sujeito passivo. 

 
§ 2° A remissão poderá ser autorizada quando o valor integral do crédito tributário for inferior a 1 

(urna), Unidade Fiscal do Município - UFM e o sujeito passivo for pessoa natural que, comprove rendimento 
mínimo proveniente da aposentadoria, que não possua outros bens imóveis no Município, e que o referido 
imóvel seja utilizado para sua própria residência e de sua família. 

 
Art. 291. O Executivo poderá autorizar o parcelamento de créditos tributários vencidos, para os fins 

de sua quitação, na forma do disposto em regulamento. 
 
Art. 292. As isenções outorgadas na forma desta Lei não dispensam o cumprimento de obrigações 

acessórias. 
 
Art. 293. Os débitos de qualquer natureza para com o Município, quando pagos após o seu 

vencimento, serão atualizados monetariamente, na data do efetivo pagamento. 
 
Art. 294. O Conselho de Contribuintes será criado e instituído por lei municipal, no prazo máximo de 

Um ano após a publicação desta lei. 
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Parágrafo único: O Procurador Geral do Município designará um ou mais Procuradores do quadro da 
Procuradoria Municipal para realizar as execuções fiscais do Município. 

 
Art. 295. A concessão de moratória, anistia, isenção ou imunidade, não dispensa o cumprimento de 

obrigação acessória. 
 
Art. 296. Para os efeitos de cobrança de juros moratórios previstos neste Código, considera-se como 

mês completo, o período de tempo de até trinta dias. 
 
Art. 297. Nos processos de cobrança dos tributos municipais, todos os valores que correspondem a 

centavos, resultantes do cálculo das parcelas que integram o crédito tributário serão: 
 
I - Desprezados, quando inferiores ou iguais a R$ 0,50 (cinqüenta centavos).  
 
II - Completados para R$ 1,00 (um real), quando superiores a R$ 0,50 (cinqüenta centavos). 
 
Art. 298. Fica o Poder Executivo autorizado a promover incentivos, obedecida a legislação pertinente, 

objetivando incrementar a arrecadação tributária do Município. 
 
Art. 299. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 300. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de Janeiro de 2009. 
 
Art. 301. Ficam revogadas as Leis de n˚ 032, de 20 de Dezembro de 1993, de n˚ 066/97, de 18 de 

dezembro de 1997 e a de n° 129/2005, de 20 de outubro de 2005. 
 
Gabinete do Prefeito municipal de Senador Jose Porfírio, Estado do Pará, aos 22 dias do mês de 

Dezembro de 2008. 
 
 
 

CLETO JOSÉ ALVES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Publicado na Secretaria Municipal de Administração na data supra. 

 
 
 

RAIMUNDO EVAN PEREIRA MENDES 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 
 

TABELAS DO IPTU 
 

ANEXO I – IPTU - TABELA 01  

TABELA DE VALORES DE TERRENOS POR M². 

PLANTA DE VALORES GENERICOS ( PVG) 

 

 

                   OBS:  A Planta de Valores Genéricos será instituída através de decreto do Executivo Municipal, 
conforme Art. 17,  § 3°, desta Lei.  
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ANEXO II 

 

 REQUERIMENTO E/OU DECRETO DE ISENÇÃO OU IMUNIDADE 

 

1. REQUERIMENTO (Formulário Modelo) 

Nome, estado civil, profissão, RG n˚........CPF n˚..........., Cargo que exerce na Pessoa Jurídica (nome da 
Instituição), na qualidade de representante legal, conforme artigo....... dos Estatutos Sociais, registrados sob o 
n˚............ do Livro....... do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Cartório de Títulos e Documentos, 
em...../......./...... e Ata da Assembléia que elegeu sua Diretoria, realizada aos....../....../ e registrada em 
..../....../......, no mesmo Cartório, vem requerer lhe seja reconhecida a condição de (       ) ISENTO  (          ) 
IMUNE, na forma do art.......... do Código Tributário do Município de Senador Jose Porfírio, relativamente ao 
tributo:........................................................ . 

 

Data 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo da Instituição. 

 

 

2. DECRETO N˚.................../...... – GP 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSE PROFIRIO, usando de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1˚. Fica concedida IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ao Patrimônio e aos serviços 
da..............................................................................................., inscrita no CNPJ sob o 
n˚....................................................., estabelecida à Rua.............................,n˚................., bairro................., 
CEP:.............Município de ................., nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição Federal e mais o que 
determina o art..... da Lei n˚........., de .......de.............de 2006 (Código Tributário do Município de Senador 
Jose Porfírio e ainda de Acordo Com os pareceres e informações que instruem o processo administrativo 
n˚.........../........, da Secretaria de Administração e Finanças do Município.  

 

-------------------------------------------------------- 
Secretário de Administração e Finanças 

 
 
 

------------------------------------------------------- 
Prefeito Municipal 
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ANEXO III 
 

TABELAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN 

 
 

TABELA - 1 - ISSQN TRABALHO PESSOAL – ALÍQUOTAS FIXAS 

 

NATUREZA DO PROFISSIONAL UFM’S/ANO 

Profissionais liberais com nível superior nas áreas de medicina, biomedicina, enfermagem, farmácia, 
nutrição, obstetrícia, odontologia, psicanálise, psicologia, fonaudiologia.  

 

120 

Profissionais liberais com nível superior nas áreas de Engenharia, agronomia, agrimensura, 
arquitetura, geologia, urbanismo e paisagismo. 96 

Profissionais liberais com nível superior nas áreas de Advocacia, contabilidade e estatística, geógrafos, 
educação artística, assistência social, arqueologia, biblioteconomia, desenho técnico, museologia, 
meteorologia e turismo, administradores,  

 

 

96 

Outros profissionais liberais com nível superior e outros equiparados 84 

Serviços técnicos especializados com formação em nível médio 36 

Demais profissionais 24 

 

 

TABELA 2 - ISS DE TAXI – ALÍQUOTAS FIXAS 

 

NATUREZA DO SERVIÇO UFM’S/ANO 

Serviços de transporte de táxi (por veículo) 15 

Serviços de transporte de moto-taxi (por veiculo) 10 

Serviços de transporte aquático 20 
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TABELA – 3 – LISTA DE SERVIÇOS DO ART. 59, § 2˚ - ALÍQUOTAS VARIÁVEIS - ISSQN 

 
 

LISTA DE SERVIÇOS ALÍQUOTAS 

1 – Serviços de informática e congêneres 4% 

1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 4% 

1.02 – Programação. 4% 

1.03 – Processamento de dados e congêneres. 4% 

1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. 4% 

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 4% 

1.06 – Assessoria e consultoria em informática. 4% 

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e  manutenção de programas 
de computação e bancos de dados. 

4% 

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 4% 

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 4% 

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 4% 

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 4% 

3.01 – (VETADO) #### 

3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 4% 

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 

esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e 
congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

4% 

3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado 
ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

4% 

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 4% 

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 4% 

4.01 – Medicina e biomedicina. 4% 

4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, 
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 

4% 

4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 
ambulatórios e congêneres. 

2% 

4.04 – Instrumentação cirúrgica. 4% 

4.05 – Acupuntura. 4% 

4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 4% 

4.07 – Serviços farmacêuticos. 4% 

4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 4% 

4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 4% 

4.10 – Nutrição. 4% 

4.11 – Obstetrícia. 4% 

4.12 – Odontologia. 4% 

4.13 – Ortóptica. 4% 

4.14 – Próteses sob encomenda. 4% 

4.15 – Psicanálise. 4% 

4.16 – Psicologia. 4% 

4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 4% 

4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 4% 

4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 4% 

4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 4% 

4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêner 4% 

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, 
hospitalar, odontológica e congêneres. 

4% 

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, 
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do 
beneficiário. 

4% 

5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 4% 

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia. 4% 

5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. 4% 
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5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária. 4% 

5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 4% 

5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 4% 

5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 4% 

5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 4% 

5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 4% 

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 4% 

6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 3% 

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 3% 

6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 3% 

6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 3% 

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 3% 

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 3% 

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 
manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 

5% 

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 
congêneres. 

5% 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

5% 

7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e 
projetos executivos para trabalhos de engenharia. 

5% 

7.04 – Demolição. 5% 

7.05 – 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). 

5% 

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 

5% 

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 5% 

7.08 – Calafetação. 5% 

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de 
lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 

5% 

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 
piscinas, parques, jardins e congêneres. 

5% 

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 5% 

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e 
biológicos. 

5% 

7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização 
e congêneres. 

5% 

7.14 – (VETADO) #### 

7.15 – (VETADO) #### 

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 5% 

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 5% 

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 
congêneres. 

5% 

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 5% 

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos 
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

5% 

7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, 
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás 
natural e de outros recursos minerais. 

5% 

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 5% 

8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento 
e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 

2% 

8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 2% 

8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de 2% 
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qualquer natureza. 

9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 3% 

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, 
hotéis residência, residence-service, áxi service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; 

ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando 
incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 

3% 

9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, 
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 

3% 

9.03 – Guias de turismo. 3% 

10 – Serviços de intermediação e congêneres. 5% 

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de 
planos de saúde e de planos de previdência privada. 

5% 

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e 
contratos quaisquer. 

5% 

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou 
literária. 

5% 

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil 
(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). 

5% 

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em 
outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, 
por quaisquer meios. 

5% 

10.06 – Agenciamento marítimo. 5% 

10.07 – Agenciamento de notícias. 5% 

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por 
quaisquer meios. 

5% 

10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 5% 

10.10 – Distribuição de bens de terceiros. 5% 

11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 4% 

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de 
embarcações. 

4% 

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 4% 

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 4% 

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. 4% 

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 3% 

12.01 – Espetáculos teatrais. 3% 

12.02 – Exibições cinematográficas. 3% 

12.03 – Espetáculos circenses. 3% 

12.04 – Programas de auditório. 3% 

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 3% 

12.06 – Boates, áxi-dancing e congêneres. 3% 

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 3% 

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. 3% 

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 3% 

12.10 – Corridas e competições de animais. 3% 

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do 
espectador. 

3% 

12.12 – Execução de música. 3% 

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, 
ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

3% 

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer 
processo. 

3% 

12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 3% 

12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, 

competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 
3% 

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 3% 

13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 3% 

13.01 – (VETADO) 3% 

13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.  

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e 3% 
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congêneres. 

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 3% 

13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.  

14 – Serviços relativos a bens de terceiros. 3% 

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 
manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 
de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

3% 

14.02 – Assistência técnica. 3% 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS). 

3% 

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 3% 

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, 
de objetos quaisquer. 

3% 

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem 
industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

3% 

14.07 – Colocação de molduras e congêneres. 3% 

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 3% 

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. 3% 

14.10 – Tinturaria e lavanderia. 3% 

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 3% 

14.12 – Funilaria e lanternagem. 3% 

14.13 – Carpintaria e serralheria. 3% 

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 

5% 

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, 
de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 

5% 

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e 
caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e 
inativas. 

5% 

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de 
atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

5% 

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado 
de capacidade financeira e congêneres. 

5% 

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou 
exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos 
cadastrais. 

5% 

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono 
de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a 
administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento 
fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 

5% 

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou 
processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 
inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, 
extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. 

5% 

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de 
crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou 
contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para 
quaisquer fins. 

5% 

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e 

obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços 
relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

5% 

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos 
quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados 
por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de 
cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e 
documentos em geral. 

5% 

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, 
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 

5% 
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15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 5% 

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, 
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 
cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; 
fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de 
importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral 
relacionadas a operações de câmbio. 

5% 

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de 
crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. 

5% 

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive 
depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em 
terminais eletrônicos e de atendimento. 

5% 

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, 
ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de 
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 

5% 

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, 
avulso ou por talão. 

5% 

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise 
técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e 
reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 

5% 

16 – Serviços de transporte de natureza municipal. 5% 

16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal. 5% 

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 5% 

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; 
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer 
natureza, inclusive cadastro e similares. 

5% 

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, 
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. 

5% 

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou 
administrativa. 

5% 

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 5% 

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou 
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. 

5% 

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou 
sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

5% 

17.07 – (VETADO) #### 

17.08 – Franquia (franchising). 5% 

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 5% 

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 5% 

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, 
que fica sujeito ao ICMS). 

5% 

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 5% 

17.13 – Leilão e congêneres. 5% 

17.14 – Advocacia. 5% 

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 5% 

17.16 – Auditoria. 5% 

17.17 – Análise de Organização e Métodos. 5% 

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 5% 

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 5% 

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 5% 

17.21 – Estatística. 5% 

17.22 – Cobrança em geral. 5% 

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de 
informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de 
faturização (factoring). 

5% 

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 5% 

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação 
de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e 
congêneres. 

5% 
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18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e 
congêneres. 

5% 

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de 
capitalização e congêneres. 

5% 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres. 

5% 

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e 
metroviários. 

5% 

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, 
reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, 
capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 
serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, 
logística e congêneres. 

5% 

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem 
de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, 
serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 

5% 

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, 
mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. 

5% 

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 5% 

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 5% 

22 – Serviços de exploração de rodovia.  5% 

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, 
envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços 
definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. 

5% 

23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.  2% 

23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 2% 

24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 
adesivos e congêneres.  

2% 

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e 

congêneres. 
2% 

25 - Serviços funerários.  3% 

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do 
corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de 
óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou 
restauração de cadáveres. 

3% 

25.02 – Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 3% 

25.03 – Planos ou convênio funerários. 3% 

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 3% 

26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens 
ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

5% 

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

5% 

27 – Serviços de assistência social. 2% 

27.01 – Serviços de assistência social. 2% 

28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 3% 

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 3% 

29 – Serviços de biblioteconomia. 2% 

29.01 – Serviços de biblioteconomia. 2% 

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 2% 

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 2% 

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres. 

3% 

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres. 

3% 

32 – Serviços de desenhos técnicos. 3% 
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32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 3% 

33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 4% 

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 4% 

34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 3% 

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 3% 

35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 3% 

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 3% 

36 – Serviços de meteorologia.  2% 

36.01 – Serviços de meteorologia. 2% 

37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 2% 

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 2% 

38 – Serviços de museologia. 2% 

38.01 – Serviços de museologia. 2% 

39 – Serviços de ourivesaria e lapidação. 5% 

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço). 5% 

40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 2% 

40.01 - Obras de arte sob encomenda.  2% 
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Anexo III – Continuação 

 

TABELA 04 – DAM RETENÇÃO DE ISS NA FONTE 

DECLARAMOS QUE EFETUAMOS A RETENÇÃO DO ISS PREVISTO NA LEI N°.............DE ........DE 2008, 
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: 

Valor dos Serviços               – R$ .......... 

ISS Retido (...%)                  – R$ .......... 

Valor Líquido                        – R$ .......... 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

Razão Social da Fonte Pagadora 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

Endereço 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Inscrição no Cadastro Municipal 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Assinatura do Responsável pela fonte pagadora 

––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ANEXO IV 

TABELAS PARA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA – CIP – ART. 83 

 
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP 

 

CLASSE DE CONSUMIDORES CONSUMO kWh MENSAL ALÍQUOTA % 

RESIDENCIAL - BT 

Até 30 
Mais de 31 até 100 

Mais de 101 até 200 
Mais de 201 até 300 
Mais de 301 até 400 
Mais de 401 até 500 
Mais de 501 até 750 

Mais de 751 até 1.000 
Mais de 1.000 

0,00 
2,05 
5,10 
7,52 
8,23 

10,34 
12,54 
16,70 
21,88 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMERCIAL - BT 

Até 30 
Mais de 31 até 100 

Mais de 101 até 200 
Mais de 201 até 300 
Mais de 301 até 400 
Mais de 401 até 500 
Mais de 501 até 750 

Mais de 751 até 1.000 
Mais de 1.000 

2,05 
6,88 
8,56 

11,34 
13,94 
16,70 
20,41 
26,89 
39,83 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDUSTRIAL - BT 

Até 30 
Mais de 31 até 100 

Mais de 101 até 200 
Mais de 201 até 300 
Mais de 301 até 400 
Mais de 401 até 500 
Mais de 501 até 750 

Mais de 751 até 1.000 
Mais de 1.000 

11,35 
16,50 
21,70 
26,85 
33,35 
39,80 
51,30 
60,75 
68,25 

 

RESIDENCIAL, COMERCIAL E 
INDUSTRIAL - AT 

Até 2.000 
Mais de 2.001 até 5.000 

Mais de 5.001 até 10.000 
Mais de 10.001 até 20.000 
Mais de 20.001 até 30.000 

Mais de 30.000 

90,00 
110,00 
130,00 
160,00 
210,00 
250,00 
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ANEXO V 

TABELAS COM VALORES DAS TAXAS – ART. 92  
ANEXO V – TABELA 01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO – ARTS. 96 

A 111 
CÓDIGOS DE ATIVIDADES (ALVARÁ) 

 

 

1 MEDICOS, ANÁLISE CLÍNICA, RADIOL. ULTRASON, TOMOG. E CONG. 0,53 

2 SERVIÇOS DE FRETES DE AERONAVES, TRANSPORTES E CARGAS 0,72 

3 DEPOSITO  0,34 

4 FRUTARIA 0,31 

5 SERVIÇOS DE FRETES EMBERCAÇÕES E SIMILARES 0,72 

6 MARCENARIA, MOVELARIA E SIMILARES 0,51 

7 TINTURARIA E LAVANDERIA 0,20 

8 HOSPITAIS VETERINARIOS, CLINICAS VETERINARIAS E CONG. 0,37 

9 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0,59 

10 LAVA JATO, POSTO DE SERVIÇOS E SIMILARES 0,62 

11 ODONTOLOGO 0,56 

12 FISIOTERAPEUTA 0,56 

13 PSICOLOGO 0,56 

14 PSIQUIÁTRA 0,56 

15 MÉDICO CARDIOLOGISTA 0,56 

16 OFTALMOLOGISTA 0,56 

17 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SIMILARES 0,57 

18 PROVEDOR DE INTERNETE, LAN HOUSE, CYBERCAFE E SIMILARES 0,61 

19 SHOUS, EVENTOS ENTRE OUTROS, RODEIOS E SIMILARES 0,72 

20 ITBI - ZONA RURAL 2,00 

21 FEIRAS LIVRES 0,00 

1000 INDÚSTRIA DE QUALQUER NATUREZA 0,71 

2011 BAR, RESTAURANTE, LANCHONETE E SIMILARES 0,47 

2012 VENDA DE BEBIDAS EM GERAL 0,62 

2021 SUPERMERCADO 0,49 

2031 FARMACIA, DROGARIA E PERFUMARIA 0,57 

2032 COM. VAREJ. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO 0,57 

2041 PANIFICADORA CONFEITARIA SORVETERIA 0,53 

2051 LOJA DE CONFECÇÕES, CALÇADOS E ARMARINHOS 0,43 

2052 LOJA DE EQUIP. PEÇAS E ACESS. DE SOM ALTOMOTIVO E SIMILARES 0,41 

2061 LOJA DE APARELHOS ELETRONICOS 0,65 

2071 LOJA DE AUTO PEÇAS E MOTORES EM GERAL 0,41 

2081 AÇOUGUE 0,48 

2091 COMERCIO ATACADISTA 0,49 

2100 COMERCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E ELETRODOMENTICOS 0,65 

2101 COMERCIO VAREJISTA 0,49 

2102 MERCEARIA 0,43 

2103 MINIMERCADOS 0,37 

2104 MINIBOX 0,29 

2105 COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS 0,49 

2111 LIVRARIA, PAPELARIA E ARTIGOS FOTOGRÁFICOS 0,43 

2121 ÓTICA, RELOJARIA E SIMILARES 0,57 

2122 
QUAISQUER OUTROS RAMOS DE ATIVIDADES COMERCIAIS NAO CONSTANTANTES 
NESTE 

0,50 

2131 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,49 

2141 CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS 0,53 

2142 ABATE DE BOVINOS, PREPARAÇÃO DE CARNES 0,43 

2151 ATIVIDADES NÇO CONTANTE NA TABELA 0,53 
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3010 BANCO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO E SIMILARES 0,56 

3021 HOTEL, MOTEL, PENSÃO E SIMILARES 0,53 

3031 REPRESENTANTE COMERCIAL, AUTONOMO, CORRETOR 0,58 

3032 COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS 0,58 

3033 IMOBILIARIA, CORRETOR E SIMILARES 0,58 

3041 PROFISSIONAL AUTONOMO NIVEL SUPERIOR 0,54 

3061 OFICINA DE CONCERTO EM GERAL 0,46 

3062 OFICINA MECANICA, LANTERNAGEM E AUTO ELÉTRICA 0,36 

3063 OFICINA, REPARO E MANUT. DE MAQ. E APAR. ELETRODOMESTIC 0,36 

3071 POSTO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULOS 0,43 

3081 DEPOSITO DE INFLAMAVEIS, EXPLOSIVOS E SIMILARES 0,43 

3091 BARBEARIA, SALÇO DE BELEZA, TINTURARIA 0,41 

3101 ACADEMIA DE GINASTICA, SAUNA E SIMILARES 0,36 

3102 COMERCIO VAREJ. DE MADEIRAS BENEFICIADA E SEUS ARTEFATOS 0,59 

3103 INDUSTRIA MADEIREIRAS E SEUS ARTEFATOS 0,59 

3111 ENSINO DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA 0,46 

3121 HOSPITAL 0,54 

3131 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CLINICA MEDICA EM GERAL 0,54 

3141 CONSTRUTORA, EMPREITEIRA E INCORPORADORA 0,72 

3151 LOCADORA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 0,63 

3160 POSTO DE COMBUSTIVEIS 0,54 

3171 CASA DE JOGOS ELETRONICOS 0,59 

3181 CONTABILIDADE, AUDITORIA E SIMILARES 0,45 

3191 ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PSICOLOGIA ASSIST. SOCIAL 0,45 

3201 ESCRITÓRIO DE COMPRA DE METAIS PRECIOSOS 0,90 

3211 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL 0,54 

3212 COMÉRCIO ATACADISTA DE CIGARROS, CIGARRILHAS E CHARUTOS 0,54 

3221 EMPRESA DE DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZ. E SIMILARES 0,54 

3231 EMPRESA AMBIENTAL DE REFLORESAMENTO 0,45 

3241 ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL 0,49 

3242 ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELECOMINICAÇÕES 0,49 

3251 CONSULTORIA TÉCNICA ADM. FINANCEIRA, PROCES. DE DADOS 0,49 

3261 AGÊNCIA DE VENDAS DE PASSAGENS DE QUALQUER NATUREZA 0,90 

3271 TRANSPORTADORA DE QUALQUER NATUREZA 0,72 

3281 AGÊNCIA DE COBRANÇA E PUBLICIDADE 0,40 

3291 EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA 0,49 

3301 CASA DE JOGOS, LOTERIAS E SIMILARES 0,59 

3311 RETIFICA, TORNEADORA, SERRALHERIA E SIMILARES 0,49 

3321 ESTABELECIMENTO GRÁFICO E SIMILARES 0,45 

3331 CINEMA E TEATRO 0,34 

3341 BOLICHE E SIMILARES 0,49 

3351 EXPOSIÇÃO FEIRA DE AMOSTRA E SIMILARES 0,22 

3361 CIRCO E PARQUE DE DIVERSÃO 0,74 

3371 DANCETERIA CASA DE SHOWS BOATES E SIMILARES 0,49 

3381 LOCADORA DE VIDEO, CD, BILHAR E SIMILARES 0,53 

3771 TRANSPORTADORA DE VALORES 0,72 

4001 AGROPECUARIA 0,53 

5001 DEMAIS ATIVIDADES NÃO CONSTANTE NA TABELA 0,54 

5003 PESCA E CAPTURA DE PEIXE ORNAMENTAIS 0,36 

5004 ATIVIDADE JURIDICA E CARTORAIS 0,57 

5005 AUTO ELÉTRICA 0,36 

5006 SALÃO DE BELEZA 0,43 

5007 PARQUE DE DIVERSÃO 0,72 

5010 ELETRÕNICA 0,57 

5011 CASA LOTÉRICA 0,90 

5012 FUNDAÇÕES, ENTIDADES DE CLASSES, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES 0,43 

5014 OFICINA DE ARMAS 0,79 

5015 MÉDICO 0,86 
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5016 ESTÚDIO FOTOGRÁFICO 0,64 

5018 BICICLETÁRIA 0,31 

5020 SERVIÇOS EM REDES ELÉTRICAS 0,47 

6011 DESPACHANTES, CORRETOR AUTONÔMO, REPRESENTANTE COMERCIAL EM GERAL 0,58 

7000 FEIRANTE 0,32 

7001 COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA TRATORES 0,49 

7002 COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA VEÍCULOS 0,49 

7003 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIO 0,73 

7004 EXTRAÇÃO DE MINERAIS METALICO NÃO METALICO 0,90 

7005 EMPRESA DE MINERAÇÃO 0,90 

7006 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,34 
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ANEXO V 

TABELA 02 -TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL – Art. 
104 

ATÉ AS 22:00 HORAS UFM/ANO 

POSTOS DE COMBUSTIVEIS E SIMILARES 23 

SUPERMERCADOS E SIMILARES 19 

FARMACIAS, DROGARIAS E SIMILARES 15 

HOTEIS 12 

MOTEIS 16 

PENSÃO E SIMILARES 09 

RESTAURANTES 09 

BARES 07 

INDUSTRIAS 20 

OUTRAS ATIVIDADES NÃO ESPECIFICADAS  12 

ALEM DAS 22:00 HORAS UFM/ANO 

POSTOS DE COMBUSTIVEIS E SIMILARES 25 

SUPERMERCADOS E SIMILARES 20 

FARMACIAS, DROGARIAS E SIMILARES 16 

HOTEIS 14 

MOTEIS 16 

PENSÃO E SIMILARES 11 

RESTAURANTES 11 

BARES 09 

INDUSTRIAS 30 

OUTRAS ATIVIDADES NÃO ESPECIFICADAS  20 
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TABELA 03 - TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS – ART. 107 

ITEM UFM/ANO 

01 
Emissão da declaração de concessão pública para exploração do serviço de transporte 
de pessoas em veículos terrestre, aquáticos e aéreos, com capacidade de até 12 
passageiros. 

20 

02 
Emissão da declaração de concessão pública para exploração do serviço de transporte 
de pessoas em veículos terrestre, aquáticos e aéreos, com capacidade acima de 12 
passageiros. 

30 

 

 

 

ANEXO V 
 

TABELA - 04 TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE EM GERAL (TAXA DE 
ANÚNCIO) – ART. 113 

 

NATUREZA DOS ANÚNCIOS UFM/MÊS 

- Colocação de painel, anúncios, cartazes inclusive letreiros e similares, luminosos ou não na parte 
externa dos edifícios, lojas salas e outras unidades, identificando o estabelecimento ou o ramo de 
atividade exercida. 

01 

- Colocação de painel, cartazes inclusive letreiros e similares luminosos ou não na externa de 
edifício, lojas, salas e outros unidades, quando não servirem especificamente para identificar 
estabelecimento em cujo frontispício estiver pintado ou afixado. 

01 

- Colocação de painel, cartazes, anúncios, inclusive letreiros e similares, luminosos ou não, em 
muros, madeiramento, painéis especiais, tapumes ou em outros qualquer outro local permitido. 

01 

- Exposição de mostruários colocados fora do estabelecimento comercial, indústria ou prestador de 
serviços que em galeria, estações, abrigos, ou em qualquer outro local permitido. 

01 

- Publicidade sonora em veículos destinado a qualquer modalidade de publicidade. 05 

- Publicidade escrita em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade. 02 

- Publicidade em cinemas, circos, boate e similares por meio de projeção de filmes ou dispositivos. 01 

- Publicidade por meio de faixas em logradouros públicos 02 

- Publicidade colocada em terrenos, campos de esportes. 01 

- ginásios esportivos, clubes, associações qualquer que seja o sistema de colocação, desde que 
visíveis de qualquer via ou logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas ou caminhos 
municipais. 

01 

- Rede de alto falantes, caixas acústicas ou similares, por unidade instalada em postes, mercados, 
e outros logradouros públicos. 

0,3 

- Publicidade em jornais e revistas 05 

- Publicidade em rádio e televisão 10 
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TABELA 05 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS – ART. 125 
 

ATIVIDADES 
Período de 
Incidência 

Valor da Taxa 
em UFM 

1. Licenciamento e fiscalização de construções novas e reformas com aumento da 
área existente:  
1 .1. Imóveis de uso exclusivamente residencial. 

por m² 10% 

a). exame e verificação do projeto para os fins de expedição do alvará de licença por m² 5% 

b). vistorias por m² 5% 

c). expedição do alvará de aprovação (habite-se) por m² 5% 

d). Licença para loteamentos urbanos Por lote 60% 
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TABELA 06 - TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS – ART. 
129 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UFM 

1 Ocupação de vias e logradouros públicos, por mês 02 

2 
Em vias e logradouros públicos, por veículos de quaisquer utilidades, motorizados ou não, 
por veículo/mês 

05 

3 
Circos, parques de diversões, instalações para shows e outros eventos públicos coletivos, 
por dia 

03 

4 Por placa para ―out doors‖ e anúncios em geral até 10 m² ou fração por mês 10 

5 Por postes fincados no solo em via pública por ano 01 
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TABELA 07 - TAXAS E AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS – ART. 132 
 

 

CLASSE 

A B C D 

I II III I II III I II III I II III 

LICENÇA PRÉVIA 10% 12% 15% 18% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 70% 

LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO 

12% 17% 20% 22% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 90% 

LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 55% 70% 80% 90% 100% 

AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO 

20% 25% 30% 35% 40% 50% 55% 60% 75% 80% 90% 100% 

 

 

PORTE DO EMPREENDIMENTO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 

 A - MICRO  I - PEQUENO 

 B - PEQUENO  II - MÉDIO 

 C - MÉDIO  III - GRANDE 

 D - GRANDE  ------------------- 
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TABELA 08 - TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE REGISTROS – ART. 151 

 

ESPECIFICAÇÕES UFM 

CERTIDÕES E PROTOCOLOS: de registros de contratos, favores ou isenções fiscais de localização ou 

confirmação de atuação e atividades econômicas e/ou sociais no Município de matrícula, renovação ou 
cancelamento em atividades fiscalizadas pela Municipalidade ou em serviços de educação, saúde e 
serviços sociais, exceto os previstos no Art. 5˚, XXXIV, a e b da Constituição Federal. 

3,5 

TAXA DE EXPEDIENTE E FORNECIMENTO DE LEGISLAÇÃO E ATOS OFICIAIS: os códigos 

municipais (tributário, posturas, etc.,), obras e edificações e demais leis e atos normativos municipais, 
além do custo do material por cada grupo de até 10 (dez) páginas.  

1,5 

REQUERIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, exceto os previstos no Art. 5˚, XXXIV, a e b da 

Constituição Federal.  
4,5 
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TABELA 09 - COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS URBANOS – ART. 156 

 

CODIGO MODALIDADE 
UFM 

ANUAL 

01 COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO 01 

02 
COLOCAÇÃO DE RECIPIENTE E COLETORES DE LIXO E RESÍDUOS 
DIVERSOS 

01 

03 LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAS, BUEIROS E REDE GERAL DE DRENAGEM 02 

04 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS OU NÃO 01 

05 
CONSERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E AREAS VERDES 
PUBLICAS 

02 

06 
LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE CORREGOS, IGARAPES E FONTES 
D’ÁGUAS 

02 

07 LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL 01 

08 TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ( Valor definido por decreto Municipal) 
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TABELA 10 - COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS – Art. 161 
 

ESPECIFICAÇÕES UFM 

1. Numeração ou renumeração de prédios por unidade 02 

2. Reprodução de plantas de arquitetura e engenharia e outros processos de fixação de imagens, 

reprodução de fitas de áudio, reprodução de fitas de vídeo, cinema com som ou legenda pela autorização 
e autenticação do processo (exceto o custo dos serviços), por m² ou unidade de serviço conforme 
regulamento. 

02 

3. Poda, remoção e/ou replantio de árvores por conta do contribuinte ou a requerimento deste. 04 
 

4. Serviços fluviais 1,5 

5. Armazenamento de mercadorias no trapiche (por dia ) 02 

6. Registro de marca de animais (ferro e fogo) ou outros tipos de marcação fixa por unidade 16 

7. Remoção de entulho p/carrada 03 

8. Interdição de rua, p/dia 06 

9. Abate de animais:  

a) Bovino 
b) Suíno 
c) Ovino e Caprino 

 
06 
04 
04 

10. Sepultamento: 

10.1. Permissão para sepultamento 
a) Cova Simples (adulto) por 05 (cinco) anos 
b) Cova Simples (criança) por 05 (cinco) anos 

 
10.2. Prorrogação de prazo 

a) Cova Simples (adulto) por 05 (cinco) anos 
b) Cova Simples (criança) por 05 (cinco) anos 
 

10.3. Permissão para construção de catacumba, caixilhos ou mausoléus por m² para perpetuidade. 
a) Mausoléu (Cerâmica simples) 
b) Mausoléu (granito) 
c) Catacumba 
d) caixilhos 

 
 

10 
08 
 
 

10 
08 
 
 
 

6,5 
7,5 
9,0 
3,0 
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TABELA 11 - COBRANÇA DA TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – Art. 164 
 

TIPO ESPECIFICAÇÕES UFM 

01 Requerimento Doação 02 

02 Requerimento Permuta 02 

03 Requerimento dação em pagamento 04 

04 Requerimento Venda 05 

05 Requerimento legitimação de posse 05 

06 Requerimento concessão de domínio 05 
 


