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Seç/Jo I V - D/!IJKisfç,Ju gerols sobre consulta farrs. 492 a 49.J)
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f>O l\>IUNtCiPIO OE LAGOA DO PIAUI. DE 18

DE DEZB.MúRO l>E lD18.
PbpOe sob1to ,!steo,a trlbutArto mu,oklpaJ, •• nonll.Q
de df...,lto tributlrio aplicávd1 ao Mllnidplo e

Art. 6° É vedado ao Município de Lagoa do Piauí, além de oUlnls garantias assiegurada$ ao
conlribuinte:
1- exigir ou 11wnenmr tributo san lei que o esUlbelcça:
a - cobmr tributos:
a) em relação a fiuos geradores ocorrido,; anta do inicio da vig@ociil da le::i que os houver
instituído 011 aumentado:
b) oo m = cx.c:.rcieío ttl\illleeiro cm que haja sido publicada. a lei q11e O$ ÍR$1Ítuiu ou awnentOu:
c) antes de decorridos \IO (noventa) dias da <laia em que haja sido publicada a ld que os instituiu
ou aumen\oa, observlldo o diifPOMO na alinta '1,p deste ineiso·;
Ili - utili.ur tributo com efeito de confisco;
IV - iosiituir ttauunento desigual entre con1n'1:mintcs que se cru:ontn:m em situação equiv~.
proibida qllalqucr di~tinçao em mzllo de ocupl\ÇIIO prollssional ou função por eles exercida.
independentemente da denominação juridica dos rendimc.1110S. titulos ou di.reiios:
V - estabelecer difmmça tributáriá enlre serviços de qualquer natureza ao rmo de sua
proced!ncia ou destino:
VJ - insti1uir impostos sobre templos de qualquer cul10, no que compreende. somente, o
palrim6nio e os serviÇO$ relacionados oom u SUi\$ fUUilioodes essenciais:
Vll - instituir imposlOS sobre o patrimônio ou serviços do$ partidos politic~. inclu:sh-e suas
fundaçõc:5. dus entidades smdical.$ dos tra.b alha.dora. das iHstimlções de educaç:111) e de assistlncia.
social, sero fins lucrnth=. atendidos os reqLlisitos da lei:
VIU - instituir impostos wbrc patrimllnio ou serviços da Uni6o, dos Esllldi» e Municlpios.
inclusive au1arquías e fundil.çlles por estes i~liluidos em.antidas.
§ 1-" A vedaçi!Jl a que se refere o inciso VIII des1e artigo:
1- aplica-se exclusivamen1t: oos serviços próprios da União. dos Estados e dos Municípios, não$1ltldo extensiva ao patrimônio e aos serviÇO$ dr;, SUAS empresas públicas. sociedades de eço110míil
misia. delegadas. autorizada;. pcnnissi.o nuias e conocssioná.rias de SCTViços põbllcos:
D - nio exclui a tributaçllo, por JcL da oorcdi,Ao de responsáveis pelos tributos que lhes caiba
ICl.er ia fonte, e não os diS<pensa do. pratica de atos assc,;uratôrios do cumprimento d.e obrigações
tributárias por terceiros;
m - não e.-.iooem o promílClltC oomprodor da obrigação de P3iillll' imposto relatívamentc ao bem
imóvel~
IV -aplica-$C aos serviços relacionados oom llll finalidades essencilÜs e, cm relação às aumquill3
e funda9l)cs p,lblic:as, aos servi90s di1turmcnte macionados com os objctiV01$ prev~ nos

respectivos estatutos 0111 atos C011$%irutlvos;
V - não oompn:cndc a cxploraçlo de atividades ce,;,nõmi.,... n,gidiJS pcl~ no.nuas aplicávc::i• a
empreendimenios priva.dos. cm que haja contraprestação ou pa,gamento de pn:ç,)S oo tarifa& pelo

&<'raio

lnstltuj o novo Código Tributário do Munk:lpio dt
we:oa do Pun•I - PIAUL

O PREFEITO MUNICIPAL DE Lq:011 do Piaul. Estado do Pií,uí. oom fiilld11Jner110 na
C0$1Ítuíçao d Repúbl.ic Federativa do BrasíL no que dispõem os ans. 30. 1 e li: 14S e I S6, bem
oomo o previsto no § 3° t § 4º do rut. 34. do Ato das Disposições Constitucionais Transitóriu, e lltl
Lei Oqiãnica do Muníclpio, no uso de suas atribuiç~ lcpl$;
Faço Mbcr que a Cimam Munieil)III d~ l,Jlgoa do Piaul, Eslado do Phwí. da.-,,clou e cu sanciono
a presente Lei Complementar:
LIVROI
s 1s-n:MA TRIBUTÁRIO MO ICJPAL

usuário.

§ ~• A ioohscrvâm:ia do difl)OStõ 110S incisos IV e V do § t• ~es.\c anigo implicará na inc.:ist~ia
de qualquer óbice ao poder de tribwar.

TITULO III
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAlPTU

CAl'Í'TULOI
DO FATO GERADOR, DA INCIDtN°CIA E NÃO-INCU)~NCIA

liTULO I
DISl'OSlÇól!:S PRELIMINARES

An.. l " E.slll Lei Complementar. eotn fundamento na Constituição da Rrpüblic-a Federativ11 do
Brasil. insti1ui o Sistemll Tributlirio Municipal éompr..endendo, com observância dá Lei Orgjntca
do Munidpio. o Código Tributário do Muníclpio de Lagoa do Piauí - CTMLP.
An. 2._A atividade tribullmà do Munlclpio de Lagoa do Piau[, regulllda pelo CTM ol;.$ervatá u
disposiçõ& dio Código Tribulário No.ciom,J, lci$ e J>Oro'IU que lhe são complementares. bem comi;,
regulamcntl)$ rchni~ à matéria 1ributárin de .,,trita compet,nçia do Municfpio.

TITULOU
DOS TRIBUTOS DE C0MPE'Tt ClA DO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUÍ
CAYITllLOI
DISPOSIÇÃO GERAL
Art. l" Tributo ê toda ~ ã o pe,:,uniária compulsóiia. em moeda ou C\ajo valor nela se possa
exprimir, que não cons,tirua WlçàD de ato illcit0. insli tufda em lei e cobrada mediante a1ividl!dc
administrntiw plenamente vinculad:11.
Art. 4ª A varureza jur[dica espeç!fica do tribulo de compelrocia do Municlpio de LAs:oa do Pi.lluí
é detcnn.lnada pelo fáto gerador da ~ •.iva obrignç~. sendo ill1'lcvante prua qUtliific,i,la:

I - a déllOn'linaçlo e demai$ caracterlsticas formais edotodo.s pelo. lei;

Art. 8" COJl$idem-se ocorri.do o f'llto gc:rodor cm 1• de janeiro do
lançamento.

MIO

a que com$ponda o

Art. ~ Pnra os eft'iloo do disposto no 1:apu1 do art. 7" deste Códi.go., entende-se como zona urbima
n definida em lei municipal,. e comidcrad11 toda o iíne11 no. qual se obsrrva o requisito miniroo de
existência de. pelo menos. dois d(» $eg'llint:cs melhoramenlos. construidos 01i ronntidos pelo Poder
PubHco:
1- pavimentação.. meio tio i;,u calçamentO. com canalização de liguas plllVÍais:
li - ~imento de água;
ll1 - sistema de esgotos Slll1ÍWÍOS:
IV - rede de ilui:nh:iação públíca, com ou sem pOSttMJefllO para distribui.ç io domiciliar;
V - escola pdmári,a oo posto de saüde, a uma distância mãxima de ires quilómetro, dó inl6vel
<:onside.r ado.
§ J• Obsen-ado o disposto no Código Tributário Nocional - CTN (Lei Fedmll no S.172 . de 25 deoutubro de 1966). silo - ~ consideradas zonas urbanas. para 0$ efe:ilos do IPTU. as áreas.
umanimvcis e as de expansão urb&\ll comta,JU,$ de glebu, ou de lotéamentos &1provados pel,:,,; órgãos:
eompctcntcs, desli.nodas à hdlitaç,'lo, inclusíve à ~idcncinl de recreio. à iodüstria., ao coll'.lérl:io e à,

prestaç.lo de serviços, mc:smo que localizada$ fora da zona ddinida no ~p11r deste LlltÍl}O.
§2' Nos casos em que. a déspeíto de siUJada c:m zona urbana. de expansão urbana oo urbanizável,
a propriedad.c possuir mai$ de I ha (um hoctMc), e nela forem desenvolvídns atividades que se
destinem. à e,cploraçfto agríoola, pecuária. extralil'll vc;ctal, ou lij!I'Oiod.ustri.al, não incidirá o IPTU.
mas sim o lmpos{o sobre Proprledlldc T enitorial Rum! {ITR).

II - 11 destinação lepl do produto da wa an-ecadaçik>.

CAPÍTUL0ll
DO ELENCO TRIBUTÁRIO
An. S" S11> tributos que intc.e,nun o Sistema Tributiúio do Município de Lagoa do Piaul:
1- OJ impasU>S:
a) .sobre a propriedade predial e tcmtorial wb:ioo. PTU;
b) s,obre n tmnsmüslo inter vivos, a qualquer lilUlo. por lllO oneroso, de bc:ns imó,'Cis,

Art. 7' C0ns1itui fato gmwor do lmpo!:to Predial e Tcrri1orlal Urbano - lf>11J' a propriedade. o
domínio util ou a posse de todo e qll4lquer bem imóvel. por nillurem ou acessão füíca, UI.I como
definido na ki civil, localizado na 7-0flll urbGno. do Muni<:ipio de Lagõó do Pio.ui, na forma e nas
condições estabclttidas n.~ta Lei Comp.lemenll\f.

Art. 10. O ll'TU incide sobre imiweis com edifiea.~ $ e sobre imóveis sem edificações.
poi:

§ 1• A lncid!ncia, sem prtj1ll~ das eommações cablvcis, ind~nde do cumprimento de
quaisquer exigêncillll legais. rtJulamemarcs ou adminislmtivas.
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do ,.,,,,,.,

§ ,• Para os efeims
deste UÚII(). considcra.•sc:
1 - lerreno. o imõvd:
a) sem ed.ificaçto:
b) com edillcaç,llo em ~cmto, qUé oâo seja mundo em todo~º" lados ou cuja obra c:ntja
panliAda, bem como condcnrula. ou c:m ruinllii;
e) cuja alificaçilo seja de na.tu= temporária ou provis6ria. ·OU q11e PI'"ª iCr removido sem
destniiç.llo. aheraçllo ou mod..ificaç,lo;
li - pn!dlo. o imóvel edificado e que possa ser utilizado para habil&Çlio ou pua o exercício de
qualquer ali vidadc, sejB q1.13J for a denominação. ÍOimll ou deslino.

CAPITULO II
DOS JEITO PASSIVO

Seçjo J
Conlr:lbulnte do IPT
Art. 11. Conlribuinte do lPTU ~ o ptoprleulrio do imóv.:I. o tirul Br do seu domínio illi I ou o se11

possuidm-, a qualquer ül\llo.
Art. 11- A. Ficam isentos do pagamento d.o lPTU B$ cateeorias elencad.as a sq,uiT:
J - Aqueles que l!Sltjam cm simaçllo de exmm11 p ó ~ cujo fator seja comprovado por
d,;claração do seror de Assistência Social do Muoiclpio.
•
II - As dc4lominadm casas de -pau n pique:', friw de Wpa e scmc,Jlmme.
IJl - Idosos d;, 6.S línOS ou IDllis, desde 'l"" Dilo possuam outru imô\lél e ob1enharn renda de oi~
2 (doi~) sal.6 r.i os mini.mo•.
~ 1•. A isençllo de <l"" se 111!1.tlí -

aruao será !l<llicitada cm rcquerimcP!o. insmrldo com as

provas de cumprimento d.as exigên,;ias nec,C$sáriM para a soo concc$$11o. q~e deve ser apmenmdo
alto último dia ütil do mb ele ~ b r o &, cado. e,,:e,dcio, sob pena de pcod., do t>e-.flcio :mcnl no
ano se1111in1e.
§ 2º. A isençilo, salvo se conr;«dida porpnzo certo e em função dedeunninada$condições, pode
ser revogada ou modllficnd11 por li:i. n qualquer tempo. obscrvndo o disposto na legislação tribulmi11.

Seçlo U
Da atrlbuJçlo de respon .. bilidede solidárh e dos rcspons,ve~
Art. 12. O IPTU cons1.itui 6n.us t'eill. acompanhando o írn6vel em Iodas "" mutaçc!es de domfoio.
e ;; devido. a cri1mo do õrallo competc:ntc;
1 - por quem cxe,ça a, posse dil'l!ta do imóvel.. sem prejulzo da responubiJidadce solidibio dos

possllidores indirctO$;
.
_
. . .. , . ,
. . ..
II - por qualqucr dos p0ssuldorcs ind1rc:tos. sem preJulzo da rcsponsab,fülade sohdm1a dos
demais. e de quem exerça a p(J'"e diteta.
§ 1-" Respondem solidariamente pelo Pl'8(U'.lltnto do imposlo o tfü1lar do dominio pleno, o justo
possuidor, o titular de direi.to de u,-ufivro. us.o ou babiu,,çâo. os promitentes compradores lmilidoo na.
posse, os c...sioimrios. os posseiros. os comoda.1ários e os ocupe.o te, a qualq ucr titule;, do im6Ycl,
ainda que pertencente a qualquer pessoa. tisica c:>u Juridica de d ireito J)\Íbl i<lo •ou privado. isento do,
imposto ou II elei mune.
§ 2• O propriemrio do imóvel ou o tindar de seu dom[nio 6\il é soUdariM1wte re:;:pon,;&vcl ""'"'
pagamento do IPTU d.-vido pelo titular do usufruto, uso ou habitação.
§ 3• O promilenle vendedor~ solidariamente respom:i\Yel pcl.o pa11=cn10 do IPTIJ d<:vido pelocompn;,m.i$$árío comprador.
§ 4• O di,posio neste Código u.mbém aplk- no e,,pólio d"'l ~ " " nrk n::fbridas.

CA.P.l'J'ULO Ili
1)0 LANÇAMENTO DO IP TU
Al1. 13. É anual o lançamento do IPTU, cfrn.,ado cm nome do sujeiio passivo, na conformidade
do disposlO DOS arts. l l e 12 deste C.ódigc;,, rransmitínd.õ-5e aos adquirentes. salvo quandc:> oormar
da es«itura comprovaçlo rei tiva â CcMidào Nega.tiva de Débitos rc.11::rentes ao imposlD.
§ l" O lar,çamen10 $11lrá efetuado à vista dos elemenlOiS do Cadastro Imobiliário Fiscal - ClF.
quc:r docla:mdos pc,lo conlribuinte, quer apurados pelo Fisco. rcgiSlr'Ddos o~ o (IJtlm.o dia do exerclci.o

anterior.

§ 2o Considera-se ~hm:nente ROlifícado do !1U1çame1110 o $ajeito pauivo. quando do envio da.
ootificaçio pelos Com:ios ou por quem ,mt,;a ..,gulnrmente tllll()ti:mdo. no próprio local do imó\'el
ou no local por ele indicado.
§ 3c:> Ob.o;crvado o disposro na legisl11Ç,lo tributária. o fi500 PQ<lcnl mcUSlir o diomicUlc:> indicado,
pelo sltjeito passivo do IPnl, qunndo [mpoosibilite ou dificulte a a,m;:adnçA(>.
§ 4o A notificaçlo. pelos Correios ou por quem es:ieja regulannente aurorizado, serâ precedida.
da publicação do edital em Díllrio Oficial, e, divulg:oçio cm outrotl me lc:>s de comuru,:,:,ç./lo social.
e:d,tenlC$ no Municlpio, com infel'\!nc.ia 4 data d" postagem. considerada o pootagem no, Comeios,
ou qur:m ~steja a.ut.ori.2.ãdo ao mesmo mifler~ olu.c;Hrndo-se. ainda. :sobre prazos e datas de ve.ndmrnto_

Art. 14. O lançmru:nto do IPTU. na hipólese do condominio. pod<:Tã ser realizado em nome de
um 011 de todos os condóminos. exceu:i qwmdo se IJ'lllar de corulomlnio constituído de unidades
autônomas.. nos 1ermos da lei civil. Cll$O em que o impo!tto sem lançado individualmcnir cm nome
de cada. um do$ !IC"" n,spcctívos tllulares.
§ I" NIio sa,do conhecid o o proprierárlo, o lonçcunento s,ir,I. efutuado cm nome de q\iem estej.11
RII posse do i.móvd.
§ 2• O imposto .relt11ivo a. imch'el e.m processo de Íil\'Cfll\mO #ri lan.çado em nome do espólio;
jul.gada n partilha. far--.1 hmçamento em nome do adqllirenre.
§ 3' o caso de imóvcís objetos d.e compromisso d.e compra e venda. o l1111çame1110 poderá ser
dctuado indbtintamcnre cm nome do compromitcnt.c vendalar ou do compromissério comprador.
ou lll11d11, de 11.fflbos, ficnndo $Cmpn, um ou oul<O solid iamenle respoosáv~J ~to pagi,nlétlt0 do

imposro.

Da base de dlculo e do val.o r v,e nal
Art. 16. A base de cálculo do lPTU é o ,-alor venal do imóvel. obtido através da metodologia decálculo definida n.e&e Código, excl.uído o valor dos bem móveis nele mantidos. cm caráter
pennaneme ou temporário. para efeito de sua utilimção. ~ploraçlo. afonnoscamento ou.
comodidade.
§ l" Coruiidera,se valor vmal do imóvel, para os fins previstc:>s neste artigo:
1 - no caso ele tmcnos não l?di.ficndos. cm conslruçil.o. em demolição, ou ~m ruinns: o wlor
fundiário do solo;
li - no caso de terrenos em construçao com parte de edificação habitada. o valor do solo e da.
~ficaçêo utilizada;
Ili - nos demais c.asos. o valor do $O lo e d.li edificação. considerados em coajuoto.
§ 2" Podffão ser atuali7.ados anualmente os valon:s venais dos imóveis cm função de 5118$
caracte.ristici>S li$lC$$ e oondições peculiares, m.ediante condições específicas, com utilizaçlo,, dentrcoutras, da, ,'ieguintes fontes. n serem utiliiadas rm oonjm1to ou separadamente:
1- dcolaraç~ Comooidu pelos ooruribuintes;
li - estudos, pesquiSII!! e investigações condul'idas dirctam.c mc ou al.ruvé$ de comissõe,.
especificas, com base cm dados do meresdo imobiliário locsl;
III - pe:rmuta de ÍnÍOJI11119ÕCS fiscais com o Unillo. com o E.Sitlldo dô Píaul ou com outros.

municlpios da mesma região geo-eoonômíca.
§ 3" Nilo se ooru.-tituí aw:ne.olO de tributo a arualizaçao do valor moDellirio da base de clltculo d0$.
imóveis consllllltes do Cadastro Tmobi liátío Fiscal - CJF. corrigido, anualmente, com base na.
·vflrillç.ào do lndice de Preço Ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - ) calculado pelo lnstitulo
Brasileiro de Geografia e Esmtislica (lBGE). ou outro indioc que por lei municipal vier II substituí~
lo.
An.. 17. O IPTIJ scrll calculado 011uahn~11te sobre o valo.r ,·enal do imóvel, de aoordo com o,
álculo comprcendio nas tabelas do Ancx.o I de5lc CódiJ0.

Art. 18. O val.o r ' 'CIW do imóve.l não construido serã apure.do pelo tamanho do terrenô e pelo
seu valor. levando-se aln& em oonsidmiçllo os critérios n:lalivos:
1 - à situação do imóvel:
IJ - à :illll frente efctiVll ou, havendo mní, dé u.mo. li princlplll, n.o caso de imó~l coll$1nrldo em
tem:110 de uma ou rnai,s esquinas e em terrenos de duus ou mais frentes:
JU - à &ente indicada Do titulo de propriedade ou. na falta deste, o do logi:ooouro de maior valor;.
IV - ã frente que Ihe dá acesso, no caso de terrtno de VÍhl, ou do logradouro ao qual tenha sido
atribuldo maior valor, cm havendo mais de um logradouro de acesso;
V - à frente conespondenle à sen'idl!o de pass:agcm, no caso de 1':l'rcoo cncra\'lldo.
An:. 19. O valor Vffi.11 do imóvel corui1ruído será apurado pela S<llllll do '111or do terreno oom o
volor da conslruç:Ao (área construída bruta pelo valor unitário de metro qwidmdo de construção).
§ 1• A área coDStNída bruta suá obtida a1ravé!; da mroição dos contornos externos das paredes
ou pilares, computando-se também a superficie das sacadas de cada pavimento, oobertas Otl

descobertas.
§ i• Ern casos d.e píscinas e de qu.odro:s csporti,•os. a MC'll conslruidJl serA nhtida através dil
mediçiio dos contornos intcm.os de suas paredes, no primeiro caso: e dn modiçào da i!rea destinada
à prática esponiva. sem prejulzo dos áredS que lhe s~o penine1ncs. tais como as pro,·idas de assentO\S_
bancos. arquibancrulo.s. quando ex istentes. bern com.o os deslin.ndilS a bantlelros e vestuários.

Art. 20. No cômputo da área construída cm edificações cuja propricdode sejn c0Ddo111inial.
acrescemor-se..à, à ,l.n;ii privar;và d.i ooda condómino ou proprietário. aquela que lhe for imputável
das área! comuns em fünç!!o d3 quoui parte II ele pcrtene<:nte.
PMlgrafo únioo. A metod.ologia pre,vistn n.o caput Mste Mtigo apli~.-i:e mmbl!m aos casos em
qu.c n propriedade se dê no àmbiro do;, lotc:nmcntos fcclmdo•.

Art. 21 . Para tin~ de cálculo do JIYTIJ. con~iderar-se•á que o v.ilor do mruo quadrado será
sempre expn:1;s.o em nidade de Referencia Municipal (URM), índice ntualizado anualmente por
deliberação do Ex.ecuti"o Municip11.I. observadc;, e;, disposlo no ar1. 16. ·3• deste Código.
§1° O v:llor de l m' (um m.e1to qlllldrodo) iro Vftrinr de acordo com os par:ime1ros esta.belecído
nus tabeJas conslJlntc:s no Anexo I desle Código.
CAPlTULO\'
DO P CAMENTO DO

11rru

Art. 22. O j)l\gamenro do JPlU poderá ser efetuado de uma só vez ou cm cotas. mensais e
suc=ivas. observado o valoi- mínimo de 50 URM eslllbelecido para cada parcela. facultando- e ao
contribuinte o pagamento simu lulneo de mais de umo parecia.
§ 1• Ser.!. concedido a.o contribuinte desconto calculado sobre o vàlor inteçral d.o imposto
lllnça.do. no patamar de 10%. dC$de que o IPTU seja pago mi cola única a1é II d.ata do vencimento
da p:ri mtira pareda.
§ 2• O p;1Cll]llCfl.lo oos pan)(:las ,·íncendas só poderá ser efetuado após o pagamento d::is jXU'Celas
vencidas.
§3º O parcelamento do alor imputado jtO contríbuinte II é rulo de JPTU deverá observar o
.máximo de 12 parcelas, observado o valor mínimo previste:> nc:> capul desre artigo.
§4° Para os fins do d isposu.1 nc;, § 1• deste n.nigo. poderão gozar d.o desconto de 10%.

Art. 23 . Os dêbi r.o s n~.o pagos nos respccti,·os vencimentos ficam acrescidos de mul ta. jur0$
mor.116ri01 e atualização moru:tária. mi me mil fonrtn d,sciplina.da 1.1este Código para lodos c;,sdemais
uibuios de oompetência do Município.

Art 24, O débito ven.cido .seró encaminhado para cobrança, com a devida inscrição cm Divid~
Aliva. e. Séllclo o cnso, posterior ajuizamento de ação de cx<:cuçao fiscal. ainda. qul" no me~mo
,e.xerci<:io onde tenha havido o lançamemo do débito.
Pa.row.iro único. Inscrita o. divida. serão devi.dos. pelo contn1'uinte. cusws. honorários
advocatic ios e demais d~pcsã$. na fonna regulamentar. observado o dlsposto n:i. legislação

Art. 15. PodClão 5er lan,çad.o s e cobrados com o IPTU. Taxas e Conrríbuições que se relacionem
di;n;,w ou iodueiamente, com a propriedade. o doro!Dio útil ou a posse do imóvel.
CAPÍTULO IV

cspccificn.
Al1.. 25. O recolhimento do impMto po:r tuceiro nào importa em prc,;unçllo P= quaisquer fü1s,.
por parte do Municip.io. de eventua l dirdto de propri~a.dc. domfnio útil ou posse do imóvel.
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CAI'iT LO VI
DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL
Séção 1

D• Jnscrlçlo
An. 26. A ill,,;riçfo DO Cadas1ro Imobiliário Fiscal - Clf" e obri~tória e far.se-11. de: oficio. ou
voluntariamente pelo contribuinte. devendo ser insln.iida com os elementos nec~:sárins ""
lançamento do IPTU. cabendo wna. iruc:riçllo para cada unidllde imobHiw utõnoma.
PllnÍ!lnlfo único. Serào obri.ptori11.menTc inseri1M n<) C1F os imó, ·eis slt\lt>dos DO temt6rio do
Município, bem como aqueles que venham a surair po.t desmembrrunernos ou n:mcmbramcnto5 do!I
imóveis originários, ainda que $CU$ titu.l1Ut$, bénefici.a dos por isen9ÕCS ou imunidades, nao estejmn
sujeitos ao pe,gamenl.o do IPTU.

Art. 27. A inscrição no CIF sem solici1adil em at~ =ntá d.ias pelo contribuinte ou pelo
respons,ivel conJados da data de concessão do "'rulbite-se" ou do título de aqllisiçilo do imóvel.
§ ~• A in,;crição no CIP será n;aJ izada de oficio qllffld.o :
l - o contribuinte deíxer de solicimr ,a inscriçfo do imóvel no pra:r.o estabelecido no caput. desie
artigo;
u - da revi$11o fisc•I nao 111oti~ por dcn1meia espont!nea do contribuinte. for consui.mda,
majoração do valor venal. em face de alterações procedidas no imóvel e nlo declaradas ao fisco, no
prazo c:slabelcddo no caput deste artigo;
)J] - o imóvel estiYer permanentemente fechado. ou o conlribuintc impedir o lcYantamenl.o do.s:
elementos intcg_rantcs dio imó,·d Dccessérios à apw,1çao de seu valor venal. hipótese em que seEIJ'bilrm'4 ~te vaJo,pan, r.xo.çao do monl®le dlo n>TU. ódou1ndo•.c os scgo;intcs critérios:
a) por pavimento. Atea construida igual à área do tCITénl);
b) padrllo ~ con~niyllo alto e cswlo de c ~ l l o ó1lmo.
§ 2" As declarações prcstndas pelo conm'buintc. no ato da insc:riçllo ou da atual ízaçlo dos dados.
cada mais, n.llo implicam na sun accimçllo pelo Fi$CO. q~ pod~rá rev~ 1i1$ 11 qualquer época.
independentemente de previa ressa!Ya ou coniunícaçâó.

Art. 28. O., ...,,pol1$Úvoi,, por loleamcnlo• (pc,;"""• flsieas e jurídicas), lll leiloeiro,,, ""cmprc:sa,,
conslr\ltoras, incorporadoras;. imobilii!rias, bem como as ínslitulçôes finanoeims e os órgllos.
govcmn:rnauaü1 que finane:.iem a aquisição de lmóvei:1 tic.am obriGJ:ldof. a enviar à Sttre'láná de
TributaÇllO é Aneçadação a Declaração lmobilill.ria - DIM. contendo os imóveis siluados na zo.na.
urbana e D11S ~ de expans5o urbillla de L.agoo. do Pia.ui quo, tcnhom sido alienado, definitivamente
ou mediante COfl\Pl'OmillSO de compra e venda. constando:
a) o enderew do imóvel;
b) a data e o valor da unnsaç!lo:
e) nome, Cf'F/C PJ e endereço de correspondência do lldqui1t1n.t e e do transmitente;
d) ínscriçlO itnobUiária e numero do i,:gi$W <!<: imóvel:
e) espécie do negócio:
f) as informações adicíonaís, a serem definidas em regulamenlo.
§ :i • Serllo nomeadas dê: fonua indi vidUáliZàda. alravés de: reaulamcnto. as cmpresa,s
construtoras. incorporadoras. imobiliáriM, íns1í1uJções financeíras e órgllos governamentais.
§, 2D •erão tnmbérn objclos da D~c-laraçilo l.mobi.li • in. - Dl}.'1 os odjtivos ltl contn.d.cn anterionn~nte
informado$.
Ar!. 29. O imóvel edifie~do ou nJlo. s;crâ inscrilo !>"lo logradouro:
1- de sit~çoo na\ural:
li -de maior valor•. quando se verificar possuir mais de Ulltll frente:
ln - que lhe dá a•=· no caso de 1cncmo de vilo. ou pelo qU'1l tenha si.d o aui~u[do maior ,·alor.
cm havendo mais do, um logrndouro de acesso.
Art. 30. A,; edificações construidas sem licença. ou em ~sobeditocia â$ normas técnicas. mesmo
que inscrillls e lançadas para efdtos triootáriO\$. nàO geram direito oo proprictãrio e mlo exclu"m o
direiw do Munic!pio de cicigit a adaptaçao das editic;-açõe-s ás nom1as legais prescritas. ou a sua
demoliçJlo. sem prejuf-z.o de outras sançOcs eslalxlécid"" ru1 leg,slnçl!O.
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apanOit)ento, a garagem autônoma. a .sala e qualq~r ímóvel desli!llldo a fins comercial, ind~trial
ou de pn.>s1açao de ....-viço~. bem oomo o, imôvei, dc~"tim,dos ilO eomércio e os e~tabelecim!"IltOS
fabris. educacionais e hospital=s.
§ 1• P :ro efeito de dMmembmmcn10 ou rcmcmbramento. a no,·0. ín:1Cri,;io wmcnrc :;,crá efetuada
no cadastro do [PTU mediante B aprovDção do proje10 pelo órgoo competente do .1mmicipio ou da
comprovação de averbação da ma.tric·u la no registro d~ imóvel respectivo.
§ :!º O$ casos de existência de unidooes imobifülrias cadascrndas na Secretaria De Tributaçllo e
Anecadaçllo em de$aco rdo co m a legislaçilo de rcçêncio. poderá ser efetuado. de oficio. <>
desmembramento ou rcmcmbramemo. no ãmbüo do Co.da$\rO Imobiliário, para atender ds
exi~cias le~is.
§ 3° O dcsmcmbrammto ou remembramento, para efeíto de inscrição no cadastro imobiliário.
podcrli :,cr c:fctm1do. em caráter excepcional. medi.a nte despacho rno1:i\eado da aucoridadecompetente. de:sde que comproYUda a necessidade prátic-11 de Ull medida. sem à observância do
disposto no § 1° de$!~ Afligo.
§ 4° Quando a,s edificaçõe$ ocup=m lotes registrados ~m Cúr1ório com mil.is de uma matrkula.
em nom.e de um mesmo proprietário. as iÍrellS dos terre1tos co=,;pondc.-nll:$ a estes registros set3o
unificadas para cadastro das edificações como unidwde imobiU/ula aut6noma.
§ 5° Quando a$ edcfiC'(lçÕé'S ocuparem lotes registrados em cartório com lllllis de uma ma.t rlcula
em nome de mais d.e um propnellirio, as áreas dos tem:nos correspondent.e s a estes regislros serào
unificadas para cadastro das edifica900 como tmidade imobiliária autônoma. em nome de qua lq uer
um dos proprietários. ficando os dcrnwis solidariamente obrigados.
Stçil.O llJ
DAS I FRAÇôES E PENALIDADES
An. 35. O descumprimento dll$ obrigações acessórias pre,,1stas neste capitulo sujcilanl o
contribuinte ao p.1gamen10 de mulla i:smbclecicla nes,c CódiS(> Tributário Municipal. respeimdas
também as previsões do Código Tributário Nacional.

CAPITULO VJI

DA FISCALIZAÇÃO DO IPT

An. 36. E$1Ao sujeitos â íiscaliz.açao os unó1°eis. edificados ou nlio. e seus proprirlári0$.
poSlluidores.. adminislt'adores ou loca1ários. os quais nil.o poderào impedir vist.,rias rcali~ pelo
Fi.co. atm,·é-~ de,= agen1cs. ou por quem <:slcja por<!stes dovidnmente desl~. aem deixar de
forue,:,cr-lhes ns infonnaçõi:s solicitadas que .s ejam de inte~$$C do isco municipal, respeitados os
limices p.-e\·i$1Q cru Lei.
Art. 37. Os labeli.'les. escrivães.. oficiais de registro de imóveis. ou quai~ueroutros llérvcn1uários
públ icos ruio poderão lavrar escrituras de tronsferêncía. nem transcrição ou inscrição de imóvel. nem
UJ.rnpouco lavrar lermos, expcx!ir in$trum,;ntos ou tltulos relativos a aios de 1ransmissl!o de imóvci~
QU dm:il.os a eles re lativoi, sem a prove ant«i!X'd3 do l)llgnmento dQ$ imp0$1.0s de compciên<'ia do
Município que iocidam sobre os m.tsmos.

CAPÍTULO VIn
DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS AO IPTU
Art. 38. ~l.lldo o prazo decadencial. poderão ser efetuados lançootcntO$ omitidns por
quoi.quer cíl'C'UllSmncias nas épocas p.róprios, bem como serem promovidos Jançammtos aclili vos ou
&ubstitutivm.. e serem retificadas as làlhu dos lançamentos cxisknti:s.
Art. 39. Os lançamentos rcl.aü.vosoo IPíU de cicm:lcios anterioKS serào fci tos em conformidade
,c om os valores e disposições legais das épocas a que os mesmos .se referirem.
An. 40. Consauá da Notificaç.ão do IP11J. oo mínimo. as informaQõcs sobre:

I - localização e utiliz.aç.llo do imóvel;
li - inc:id.i!'ncia do Uibuto;
lll .. áreas tributadas;
IV - aliquo1:11 aplicável;
V - bAst·de d l culo;
VI . valor a pagar.

Parágrafo únic:o. ApUCiiJ--S.C o d ísposto no t.Ytf>llt nos casos de rc.membmrnento e-desmembram-cnto

deimó,·e l.
Stçllo li
Da, allcr açiies e do ,c.nccl11me to de inscriçlics nó e dull'O
A,t.

31 . A al1craçllo e o cancelamm10 da iuscriçil.o no CJF poderlio ocom:r de Qflcio ou per

i.Dici.ai1va do eo.n tribuintc.
§ 1• Ocon-en\ ahcn,çllo da in:;,criçc40 pn:vi,w no ,·,,p111 quando. ne unidade ímo bili ária. ocorra.

fato que possa afé1 r a locidtncia ou o cákulo do imposto:
§2º Ocorn,ní o cm;celrunento d.a,inscriçoo previ$UI no cuput:
1 .. de oficio. quando ocorrer remembramento e incorporaçãO de íml,.,.el ao paoimõnio público.
oorn o fim d coris1 i rut r 1e;to de via ou loaradouro público. QU dlll!.!mpropriaçih> pmu fins de intere-ss:I!'
social :
n . por iniciativa do contribuinlc ou de oficio. cm docom:nci;,. de remcmb_rnmcn10. ~emoliçao dcedificío com mais de ums unida de imobiliaria. ou em conseql.'cnçi• de fcnom-,no lisu:o. tal. eomo
8VUISilO. erosào ou in,• llo da~ l\gu!1$ do rio. casos em que. qu;1ndo do p;,dido, deverá o comribuintedcclarar a unidade porvenrura remanescente.
A.rt. 32. O mjci 10 passivo deverá. ainda, declarar ao Fisco. dentro do praZO de tri nla dias contados.
cl1.1 respreti va ocqm2:nda_;
1- d~ aqubiçào d .. imóvcis, cons1ru(dos o.i n!lo~
II - de mudança de cndcrcço para entteg;i de llotilicaçllo;
III - de rcfot111as, demolições. desmembramen10. rcmernt,ramcnto. arnplíllÇôes ou modífica9Õcs
de uso·
IV.:_ de o\JlrOs fütos ou ckcunstâncins qlle possam afetar a incidêncit1. o cólculo ou a
Qdministl'llçâo do JJ>TU.
A n. 33. A imcriçllo, ilheroç~o ou ttLifkaçilo de oOcio n11o eximem o infrnior da.s multas q_u~ lhe,
ooubc:rcm.

Art. 34. Considc,rassc unid de imobiliâria. p~ra fins de inscrição, o lo te.. a gleba. a casa. e

Art. 41 . os casos em que o propriewfo abw:tdona o imó~•el urbano com a in1~nçao de Dão mais
o corue1'VII!' em seu patrimõnio, e, desde que este imóvel aio .,;e enc:on.tre M posse de ou~m.
ocorrerll. a perda da propriedade, na foi:ma da lei civil.
§ 1-" O imóvel a que se refere o copur deste artigo poderá ser arncoo.ado como bem vago. e lr6$
anos depois, caso se encontre na circunscrição, passará à proprictladc: do Município de Lagoa do
Piauí.
§ 2º Presumir•se•á de modo absoluto a in.lA?OÇilo a que se refere o caput deste artigo q~ndo.
cessados os atos de posse, deixar o proprietário de $1<tis~r (!$ ÔllU$ fiscais, não estando suboalinada
a perda de propriedade a ql181qucr outra condição.

11TULOIV
DO IMPOS1'0 SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE Bt:NS IMÓVEIS E
Dt: DIREITOS REAIS A Et.ES RELATIVOS · ITBl

CAPITULO!
DO FATO GERADOR DO ITBI
Art, 42. O Jrnpos:to sobze a ttan:,missbo inter vivos de bens imóv .is e de direitos reais sobre eles
- ITBI u,m como fato gerador:

I - a t~$iio inter vivos, a qualquer título, por aio oneroso:
a) de bens imóveis. por natill'CZII ou por acessão fisica, confonnc o d~posto na lei civil:
sobre imóveis, exceto os de garantii&
b) de direitos
li - a ~ por ato oneroso, de .direitos relati vos às 1nmm1issõcs referidas nas alínc$$ ~a" e "b
do inciso I dcsic artigo.
Parágrafo tlnioo, O dispos:to no caput deste arti(lO decorre da realmção de atos e oontr,llM.
n,lntivo,, a imóveis s:iluados no Municlpio de Laaoa do Piauf - PI.

rw,

Are. 43. Incide o JTBI oobre 11.S seguintes mutaç,õe~ pa.trimoniai.~:
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eçilo
eompcOm.iiS50:s o u promessas de CODlptQ. e vendá de imó\'cis. ~m cláu.s.ul:! de mçpe.ndin1m10 o u
quimo. ou • ces:sllo de direi1os deles docorm,1~ :
U - d:a,çoo cm po1gomcn10:
m - usufruto:
1V - pennuUI de bens im(l\·eis e dirci1os a l'lcs 11.'lalivos-:
V-

nrrema1açdo e rcmiçll.o:

VI - il<lj udieayoo qur n4o decorTa de sU<:<?Ss!lo heroo ltátía:
VII - i ncorporaç o de imóvel ou de direi1os rcaJs sobre imóveis oo palrimõnio de pcsson j uridico.
cm realiz.n\"AO de capihl.l . quMdo a ati idade preponde-tQnle do adquirente für n compm e ,,c,,do.
locaçao ou ilnendamcnto m<reiuitil de imó,'Cls. ou a cessilo de direitos rei 1.ivo;; õ. ;;u · oqu.isiçlk>;
VTII • traMl'eréncia de i mó,·el do pammô.□io de pessoa jurídica para o ~ qoolquer um de saeus
sõdos. acioni.s1as ou respectivos succ-ssorcs. l'<:$s:ah,ruto o dispo.s10 nas §§-4ª e 8ª, do ort. 44. d"5,1n,
Lei C'omplcmcotnr:
l X - 1rans fen;~ill d;, d ,rci1os sobre co<>11ruçiio em lclTCJlo alheio. oind.n que foi ln a.o proprietário,
d<:>solo:

X - =s.\o de direito n sucts.são, aindn que por desist.ênda ou reml ncla:
XJ - no mnncla10 em taU$1l própria, e r•~cri,'O substabelecimento, ql1311do este configure
trai1S3ç!o e o insttu,nento con1enhll requisitos cs,u,;ici~ is li oompra e à ventl&;
Xll - concus41o de dire ito real de"'° e direi10 d.; ,up..-t, cic:
XII 1- subrogaçilO na cláusula de inalienabili~;
XIV rcndàs e.,cpres~entc constiluídas u,bre btm imó,<tl;
XV - à:3:mo de direito na oocfflo fisica qmmdo hmnrcr pag.:imcnto de i:ndcni:zaçlo;
XVI - ct~são de direitos de usufruto:
XVI I - ""5sliodc pn:,m=
de compra e venda quitadi) e cesslo lle prome:;:s;, de comp,,,c ,,end(l.

sem clâi.sul11 de 11m:pcndimcnlo:
XVII[ - =s.\o de di.telto.s sobre pcn:nuta de b.eM ímó,<tis;
XIX - ocs.são de direito d<, arrematante ou uclj udica1ário. &pob de assinado o A uto de
Arrcmat11çi!o ou de Adj udfooçAo;

Art. 45. É oontri buinl.c do lTB I:
1- na transmissão de beos ou d.e d treitos: o adquirente do bem ou do direito transmitido:
II - na cessão de bens ou de diteitos: o cessionário do bém ou do dittit.o oodid.o:
III - o cedeni:e. no ca.so de çes$llo de dirdto dN:>orrc-nte de compromisso de compra" venda sem
cláusula de am:pcndi rncnto ou quitud1t;
IV - na pemtum de bt,ns ou de diieitos; qualquer um dos permutantes do bem ou do direito
pennulado, cabendo a cada pcnnulanl.e a =ponsabilidáde pelo J)ll@atnelllO do ITBI sobn! o valor do

bem adquirido.
Seção li
Do re$p011$.il.,•tis solidáriO.'I pelo p.~g•m•nto do ITBI

das

Art. 46. São pessoalmenle responsáveis e respondem sol idariamente pelo pa~mento. em razão
tmnSa~ que efetuarem sem o pagnmento do ITBI ou inadimplc'ncin do contribuinte:
l - oo: 1.ran:,.:misslo de bens Ou de di.rcit.o.s-:

a.) o tnmsmilcntc cm relaçdo ao a.dquirçnlc do bem ou do direito trarwnitido:
11 - na cessilo de btns ou d.e direil.os:
a) o cessionário. cm relllÇ&l oo cedent<: do bem ou do dl reim cedido:
b.) o cedente. em iel.ação ao cc:55ionário do bem ou do di,rc.ito cedido.
III - n pcnnul!l. de bens ou de direicos.. o (X"nnutanle. em relaç4o ao oulro pcrnrntante do bem
ou do direito permutado:
IV - OJI tabeliães, escrivlles e dcmaí$ $Crvenluúrio de o.l'icio. relativamente aos atos por eles ou
(X"rnn1e eles pro.ücados.. em razão de seu oficio, ou pe los crt<:J$ ou omissões por que forem
responsáveis.

CAPITULO IV
DO CÁLCULO DO ITUI

XX - oc~o de bc.nfcitorills e ·0 0nstruçõc:, cm t.cneno compromissodO à venda ou a.l.heio ~

X>.1 - « ~ de direito~ l'l!(alivos ~os ~,os mer>eiooodos no in-isoXXIX:
XXH - e:ç,;,esso em bens imóveis. siluados em l,Qgoa do Pi11u[. partilhllclo$ ou adju<:ljc~do:,;. 1'11>
dissotução da socíedooe conjug.al. num dos cônjuges;
XXlll - tomas ou rcpo,íçlks que ocomun :
11) nas ponll.h.o.s tf.eturulas cm võrtudc de di$soluç-4o da sociedade conj ugi,.l ou morte. qullndo, em
face do valor do imó,'CJ, oadivis!o de património comum ou na partilha, forem ii.tribuJdos a om do$
cõnjuçcs scp;,rados ou divorciados. ou ao C<loJunc stipétslhc ou a qualqa,:r hortlcito, r,;,.xbl mc,,10 <k
i.móvcl siluodo no ~ttmicípio, qUOltl•pnrtc cl\io valor sej~ maior do q11c o da pan:éfa que lhe caberia
11:11 101"1 idade des.$C im6vd ;
b) ll3S di,isões. ~ extinçilo de condomínio de imóvel. situado em Ll1IIOO do Piauí. quando
qualquer condõmino recebe.- quota-pane tnaterfal cujo vúlor seja maior do que o de swi quolll•pc1.c
~ l:

XXIV - cm mdos o~ dcmai, ato.s e conuatos oneroso$ trllnSlatívos dll propriedade ou do c:lomlnio
O.ti l de bens imó,ecis. por natu:rt'7..à ou acc:ssn:o fisica. ou dos dirchos sobre imóveis:
XX.V - qualquer ato j udicial ou c.xtrajudkial inlu vivos., não c.'ipecificado.s nos incisos I u XXIV
deste artig,o. que importe -ou rc:wlve tm fmD!imi"3c;,. ~ titulo OUl?fQ'SO. de bens imóve~ por rwrureza
ou ru:essllo fisieo. ou de direilos re3fa. ..:>bre ,m,keis. c,,:ccto os de &anmtia" bem como a c,,ssão de
d.lrc:ito,: rcl"'tivos

PO.s :n'M:'n<:ion:!ldc» ato.~.
§ I:" Para efei1os de incidé~i~ d,:, ITBI . •c quipum• e ai com,pra • à ,'énda a permuta:
1 - de bens i mó><eis por bens e direi.tos de outra narurezo.:
li - de bens imóYeis situados em L..ag.oa do Plaui por outros qLlllisqucr bens que estejam situados
fora do seu território.
§ '1" A. i.n cídência do ITBJ ocorrerá no momoento da çoncrc,ti711çilt1 do negocio. do 1110 ou cotltnito.
§ 3• Para os fins dispostos nesle Códi~o. entC11<i4'-$C por ··cessão de direito" a. conecssilo real de
uso. a ccssllo de direítO<S e ob.rliiawes dccommt"" do compromisso de eomp e venda. ocom:ndo o
.mu®o'IÇ(l do litularidndc.
§ 4• O~rvado o db J>O$to na nlinen ••11-do in<iw XXVIII doslc a<1 igo, quando dn rca.li:toçilo d<:

U'aJ'.ISt'er.!ncia de qualquer bem imóvel individualme,it,:, çonsid.,r,do, a incidôru:ia se <fará.. neste c~so.
sobie 50% (cinquenta por cénto) do ,'lllor do bem.
§ 4" Incidi rá ITBI sempre que o imóvel esti\'ct situado em Lagoa do Piauí. mesmo que o titulo
lrúnSlati ,·o tenha sido lavmdo cm qualquo-r outro MW'liclpio.
CAPÍT LO II
DA NÃO l NCJDtNCIA DO lTBI
Art. 44. Não incide ITBI sobre a transmissao de bens ou dire.ilos quando:
1 - incorpomdos oo potrimõnio de pessoa juridico. em renlizaçoo d.- eapital social:

li - decorrentes de fusão. incorporu.çilo. cisão ou extinção de pe,,$Oa jurídica.
§ I" Nilo se ,;plico. o que dispõe os incisos I e ll deste artigo qwm.!o a pé$$OB jurldica adqui:renu,
ten)'la CQfflO ati idade prcp0nderon1e n compra e a vcnda desses bens ou direita$-. • sua locr,ç!o ou
w:rendo.m.e nto oierç001til.
§ 2-° Co11,idcrn•x car.,ctcrizada a ntividade preponderan1c quendo mais de 50¾ (cinquc'flta por
cento) da rcceim operoc ional da pc,,;.soaj ut!d.lcn ndquimito. nos vint e e quo1.t0 meses n.n teriore•" nos
vinte e quatro mci;es see;uiotcs à nquisíçllo. decorrerem de ll'llns:nçõcs o que se referem o§ 1º deste
M.igo.
§ 3" Se a pessonjurldica adq uiret1té iniciar suas atividades após a aquisiçllo. ou men0$- de vinte
e quatro mese:i :\O(es dela, apumr•sc-4 a J)<'Cponde~i:,. <'Ons:idcráJ:ldo.$C <:JS u-inta e sei• mc,sc,s.
seguintes à ®I"- da aqui5iç!lo.
§ 4" Verificada a preponderância a que se referem os §§ 2° e 3° dcs1c urtl!:O, toma r-$C-& dcvid.oo ITBI nos tennos da dispo$iç«O leia! vigente à dam da aquisiçJlo. e ~bre o vaJor alwli:,:ado d.oimóve-l ou dos direi1os sobre eles .
§ S" Nto se caracteriza a preponderância da atívidnde. para fins de nLlo,incidênci.n do ITBI.
qu.nndo n transmissão de bcr>S ou direitos for e fetuada junto com a transmissllo dtt tollllidooe do,

pairimônio do alienanle.
.
§' 6" A prova. de incxlst4ncia da pn,pOnderilncia da a11vidadc. suj,e:h ílO e,came e ven_fi~,;.lloo
fiscal. devcr6 se, demonstn,da pelo adquirente mediante o:prcSéntnçilo dos atos 00nst1t ull\'OS:
a.t ualiudos. &monst.ração do iesultado do ex.,rcíeio e balanço patrimonial dos dois últimos
ex.ercícios.
§ 7" O Chefe do Poder Exeeul ivo Municipal regulamenu,.rá procc:dimen1.o s in.crct1tes ao dhpos10
no § 6º deste artigo, e no c;c.ame e reconhecimento do. nllo incid,;ncia.
·§ s• O impos10 nllo incide M>brc a trnnsmi$$ll0 aos mesmos ali~tcs dos bms e ~lreitos
adquiridM na forma do Inciso J deste anigo, em decorr<!ocia dn ~u• dcsme orporaç~o do pa1nmônlo

l

Do Contribuinte do JTBI

1 - compra e vendo. J>Unl ou com!icional. de imô"eis e de atos equil':ilenteo:, bt,m como os

cção l

Bue d.e c,1cul.o do lTDI
Arl 47 . A base de c.álculo do imposto é o valor venal do imó,<cl ou dO$ direitos transmitidos ou
cedidos a efe relativos.
Art. 48. O valor venal. base de cálculo do rTBL será o va lor arunl de mercado do imóvel ou dos
direitos a ele relativo~. trnru;milidos ou cedidos, determinado pela Adroinistraç!lo Tribulária. com
base nos elementos que dispuser. podendo ser cslabelecido armv.!s de:
1- ovaliaçlo efcruoda. com bcse nos elementos ofcrldos no mercado imobiliário do M uni.c ipio:
II - dm elemento, COJ1'11111te• do C"'1ri$tro lmobíliári.o Fiwal - ClP, que lnruulrmn a cobrança
d,:, lPTU:
lll - valor ~lárado pelo próprio slljeilo passivo, ou por pro<'W'Sdor lc,galrncnle constituído para
1à1 fun C$pOC.ífü,c.
§ t• Pn:valecerâ. dentre os incisos I a Ili deste artigo, para fins de cobrança do imposto. o que
=ultar de maio.r valor.
§ 2" Em nenhum CIISO o ovol.il!Çlo poderá ser inferior o.o wlor \--enal utilimdo no exercício
correspondente que serviu de base de cálculo do TPTIJ. nem uunpouco ao \'alor da terra nua ('VlN)
que serviu de base de eálculo do ITR..
§ Jo Nas am:rtmiaçõcs j lldicittis, inclusive adjudi~ões t remlçaõcs, a base de câlculo não poderá
$éT inferior ao valor da avaliaçi!O Judicial, prevalecendo. oultOMim, o disposto no copu1 e no § 111
dcsu: àrtigo.
§ 4"Na ine:icist!ncia de lmçamento do, JPTU. os a tos translativos somente serio celebrados ap6s,
o cadMlrllmenm do imóvel, ou se o mesmo estiver situado na zona rural. mediante apn:se11tação de
certid!o dessa circuru11Ancia, expedida pelo Fisco.
Art. 49. Na a\'llliaçllo, pam fins de fixaçll,o da. base de cálculo. a Adminístraçac, Tríbmária.
observe.rã em relação ao imó\'el, dentre outros.. os squi111es elementos-:
1 - cnrac:terlsticu do t=eno e d.a construçllo:
a) a forma, a dimenslo e a utilidade:
b) o estado de COIISCl'\'llçllo;
e) a localilaçâo e o woeamento urbano;
li - o custo uni.târio da consiroçllO e os valotes:
a) at'éridos no mercado imobiliário;
b.} dos aRas \'i.zinbas ou sítuadas em árcáS de valor econômico equivalente.

Seçlo 11
D• aliquota do ITBI
Art. 50. A allquota do ITBI é de 2o/o (dois por cento) sobre o valo.r e:.'tab.elecido como base de
c61culo.
Seção LII
Do !..1111,ç•me:nt<> do ITBJ
Art. 51. N,:, l""9""'cnto do ITBI, din:mmente ou mediante declaração do sujeito

pMSh'O,

será

CONidcrado:
l - a situaçllo fálka do.$ bens ou dos direitos lmnmtitidos. cedidos ou permutadm;

li - os lllllCllllismOS de avaliação a que se refere os arts. 48 e 49 deste Código;
111 - Nas hipóteses de l.ançamc:nto do rrBI medi!lnte declartl.ç!lo do sujeito passivo. que importe
em deienninaçllo do valor d<:J negócio. fica o oonlrlbuinte obri,gado ao disposto no irtciso III. do a.rt.
48. deste Códi110.
§ J" A Ad:mio.isnção Tribulnria pod~ nolificu o contribuinw pca, oo prúZO de quime dias,
comodos d4 ci!nei do ato, pre$1J1r infonna9"1es sobre a lr.ill:L'imissão. cessão ou permuta d.e bens ou
~!tos, sempre que j ulgar nece~o. com bll3C llllS quab poderá cfclUIII' l1U1y111rn::nl0 de (TBL
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inftingjrem dlsposiç(k!s relath'U ao ITBI respondmo solidariamente pelo pegamento do impostO
devido.
Parigrafo wtloo. O de,cumprimc1uo da, obd&a90cs aec,sórills previsw oo Tlwlo [V desle
Código suje,tanl. o conlribuinte c,u miponsd.vel ao pagamento de multa embelecida nesta tei.
Art. SB. A relncld!nda ao disposto

110

parqnfo úaico do llffiao amerior. quando verificada a

mesma na.~ 4Cnl ~~ com mul!a mi dobro.

iv-

O tanç:amen·io ocorre.rã c::m nome do con1ríbuinte ou respon$ávé:1 solidário -q uando :;1
11·11J1smlssllo de bens ou dir<:itos for solicilado ~lo Sll)eho p,i&ivo ou idcmtificada pelo a ente do
fisco
§ Y Os n01ários. oficiais de regi$1ro de imóveis ou ~ns prepostos ficam obrig,.do.s a verificar "'
exa1ldllo e a supri, as evcntw1is omissões dos elemen1os de idccntificaç-llo do a ;mtribuinte e do imó el
ou direito crnn.sncicmndo, ~ido ou permuJado. no documenlo &, arrccadaçào e nos a.tos em que
§

77

intervi~rcmA
§- 4,,:1 Não .se.rli.o o.ba-cjd:lll:J do vulo:r u:s divida:; que o·m:rcm o in1Õ\c'cl 1rnn.sfffldo.

Pamgmfo único. Para fins deste artigo. consi.dera-$e reinddloc.ia a repetiçlo de infnçAo ao
disposto no panigrafo úni.c o do miBO 57 deste Cõdi8(). DOS ciDoo anos subsequentes ao comctím.cm0
do aro inúacionlll, contados da data do =lbime:mo do ccêdi!o tribulfflio. pelo inmtor. ou do
trinsito em julgado da doei• administn.th11 que, PUGIJOU pe.\a pnlC)edênd11 do lmç.amento.

Art. 59. O débito vencido seri encaminhado para cobrança. com imcrlçlo na Divida Atillll.
PrigJúo wtl.co. Jnsmia e ajuizada a cnllida. setlo 6evidos. tuibtm. éU$1a$. hononlri.ou demais,
despesas, na forma eslabclccida na lcgi.sl.açlo.

Seçlllo IV

CAPÍTULO VII

Do ....,olhl1n•nl<> do lTBI
Arl. 52. O rec.olhimc:nto do ITBI (e dos foros e laud~mios quando for o caso) dc,·crá ser efetuado
em cola única. sendo indispensável a s1111 quita.ç,io definitiva â lavrmura. rc11is1ro ou qualquer oulro
instrumento que tiver de base a transmissão. a cessão ou pennula de bens imóveis ou de direitos a
eles tclalivos. quando n:alizada no Município d<! Lago• do Piou[, inelusi,·e qurutdo financio.das pelo
Sistema Finanoelro de Habilaç.ilo.
~ l.Ji Nas traruiaçbc:s: cm que: fi _
guren'I: c:omo dquin=:ntcs: O\J c:CN:iooáiri<x!i pc:ssOWJ lsc:mtau e imune:,..
ou quando se cri.fiem nllo incidência. a cotnpro,•açao do ~.Q,nmen·to do imposto S;eri substil:ul
por ccrtidllo própria, lavrada ~ lo Secretári:o de Tributoçllo e Arrect1d4ÇIIO, quc senl 1rans.m1;, no
ins1n.11nen10. termo ou conttmo de tttlll:mllssào.
§ 2• O imposto será pago ;ittavés de Doe ume,uo de Arrec...:tilç~ de Tributos Munieipa.i5 - 0AM,
como .n.-ceílll ··ImpóStO sobre Tran.smi$.5"1<;> de lkn~ Imóveis mter vivos - ITl:n-.

ÇAPh;Vl, OV
DAS ODRlGAÇÔES DOS SERVE T ÁJUOS DA .JU TlÇA

rra,

Art. 53. A prova do pag)llllCUIO do
"'a COITe$po!'ldente Certid(\Q Ne11ativa de Débito ckverno
ser exigidas pc:loH$1Crivãe,;:, tabeli~i:. oficiais de notas. de rejÍstro de imóveis e de registro de tllulos
e doeumm,toi:, seus prepostos e serventuãrios da justiça. quando da proticn de ams, denlre os quais
11 lavrn1ura. regis1ro ou averbo.çllo, relM1vos o 1c11nos relociornidos /1 !rtlDSmiSSlo de bc!l$ imõvcis ou
de direi tos ll ele$ ré la1 i vi)$, t,c,m oomo s~ º"'-"-5")"~ ou perm"tas,
§ 1-" Não se-ni lavrado. rc~istrado~ inscrito ou averbado ne,,.J1\Jm termo. na,n tampouco praticado
qu,:,lq~r ato relaelonadn ou que importe cem •m~missão de bens imó,<eis 011 d'1 direi1os a e les
rola.t ivo5. cc:ssôe:1 -o u pennuia inc 1us;i vt:. Rm que: M int~tt:,.udot .t11pre-.se:n.t~M~

l - Ccnld4o cgativ<1 de, Débito quc comprove a quilllç.!o dos imposios de competência do
município, inciden_tes sobre o imóvel :
II - comprovante de pai:iamento do ITBI airovés do docUJnento de 111TeCadaç1lo origirul.l ou
comprovante d.e reconhecimemo adminlsiro.tlvo da na.o incid,!ocic,., da Imunidade ou isençao do ITBI.
§ 2" Em quaisquer dos casos assinalados nos inc isos l i: 11 do §1°'do cop111 deste ani.110. ch,vcrá
ser efet ~ a tmnscriç!lo oo instrumento respeclh•o de seu inte:iro teor.
§ 3" Os oficiais de Rcgislro de Im6vcci •· tabcli:ks. c,scrlvik"- noinrios. ou SCWi prepostos. dcvcrilo
f~r ~x,p rcsm rcfcrê:nc:ia no· instrumento. tc.rcno ou cscri1um;
l - ao Dooumcnto de, Arrecadnçllo de Tributos Municipais - DAM e à quitoçilo do ITBI:

11 - ao docL11Dento finnado pela Adntlnislraç~o Tributária Municipal que conferiu a existência e

DAS DISPOSIÇÕES nNAIS RELATIVAS AO 11'BI
ArL 60. Na lnmsmisSlo de ter:rmo ou fraçllio ideal do lareno. bem como 1111 ecssão dos
mipcçtivos direi!os, cumulada com colllnll:O de collSlrUÇilo. devert ser comprovada a JftC'(istfflci111
do merido coo.ltálO. Cll&ó contririo, tnio incluídH a ~ l o e as ~1orias no estado em que
se encontratt:m por oauilo do ll10 Ullnllativo da propriedade ou do dm:ito real, para efeito de,
exig~ia do imposto.
§ I:" O prom:iltute comprador de lote de termio que vier II construir oo imóvtl antes da escritura.
definitiw ficará sujrito ao pllplnelllo do imposto relatlvamerue ao valor da cooslNÇlo ou da.
benfeitoria, salvo se comprovar que as obras foram realizadas após a celebnçlo do co111mto decompn. e ,;,enda, mediante a apresentaçJlo de um dos seguintes docwnrntos:
1- alvari d.e UeéOÇa para construçlo em DOll'lt' do ptO(lli!ente ~ r :
ll • contrato de construçlo, devidamente reglstmdo no Cartório de TI.rolos e Documcruos;
IH • 11111 de COIIS1ituiçlo do IXll:ldomínlo. õevidammte registrada no C-artório de Regtstto deTltu.los e Docwncotos. coostando I n:laçlO dos condOmlDOs que adcrinm ao co11trato de fozmaçlo
6o condomínio w! 11 dala do Rgistro.
§ ~ Poderio ,er e,dgi.dos ooll'OS docu.mentos oompcobatõrios da anlfflor!dade da aqui$içlo do
lmóve.l, caso o Fisco Municipal jultue n<IOHSário.

M 61. Em caso de ínooneçlO na b8$e de c:Mculo do IPTU. de-c~ por ocas.ião do J.aoçarne:nto
do ITB(, o f'Í50o m.uníclpol deYffli revu, de o.ficio. o valor "mal do JPTU.
Ali. 62. Sempre que sejam omissos ou não mCl'CÇ4Dl ~ os csctartcimcrnos. IS 6cclaraç0e$. os
documeo.tos ou os recolhime:ntDS Jftsllldos, expedidos ou efetuados pelo sujeiro passivo ou por
lfflleiro legalmente obri,l!-'o, o Fisco Municipal. medi:ank processo rqpdm, arbilrará. o valor
ieferido, na forma e coodi9ÔCs re,ulamentaléS.
Pm:6pfo Onloo. Nio concordando com o valor at:bitndo. o cootribulnte podert oferecer

allaliação contraditória, na fonna, condições e prazos .rcgulllmffltmes.
Art. 63. Na administração do ITBI. ap!icam,sc. no que couber. as normas estabelecidas m?ste
Cód\go.

TlnrLov

reamhecimento de imunidade. isençlo ou nllo in.eidlncia de ITl3J.
§ 4P A provídêncía re:l a1iv11 t10 di,pos·10 fl.O §39 dcs1c anígo aplica-se no caso de eseritums lnvradu
•m outro$ municipios. qL1Sndo efctuada a lmnS>Criçllo do n,spcctivo registro ao cortório de origem do
imóvel: e no caso de cseril'UJ'IU laVT&das cm cartório distinto do cart6rio de origem do imóvel, es(e
deverá arqui ar cópias autênticns dos documentos ciuidos nos inci.os I e Jt do § 3°. deste ilrtiao.
§ 4' O, oficio.is de Rcgi,1.ro de Imóveis. Ulbcliks.
ou seus prepostos dcver'fto veríJica
e info·r mer ao Fisco sobn::;
I - ocull>lçilc, da existência de fmlos pcndcnte5 e outros bens ou direitos lribut6.veis, transmitidos

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE Q ALQUER

CAPITULO!

nou!.rio,.

juntam.e ntr com a proprkdade:
li - lâbidade cm dc;,çumcn10s, iio todo ou em pane, quando verificada que a. pessoo jurldic11
aozou do bcne(lc;o deslirnsdo II quem desrnvolvc atividade preponderante de compn,. e Yenda.
loeação de bens imóveis ou arrendamemo mcroantil. bem como cessão de direitos relativos a sua
aquiliçlO;•
Ili - falsidade d,. documento que inslruiu a dispc,ma do
reoonbeclmtnto de imunidade. isenção ou n.lloincidêncii'I..

p,lgWlleJ>IO

do ITBI. saja pelo

Art. 54. Os escrivães, tabeliães. oficiais d.e noim. de regis1r0 de imóveis e de registro de titulos
e documentos. seus prepostos e os scrvcniuârios da. jus1.iça não poderão embaraçar a fiscalização do
ITBJ pela S - r i a de Tribu1açào e Arrecs,;laçAo, obrigando-se a:

l - facilitar e facultar o C,tilmé, ent ~óri.o ~das livros., rcgistto.s., autos, doc:wnentos e ~ i s que
i.nteff'.ssern à 11ITCt.:ad&Çi0 do tributo-:
U- fomcccr DM agentc:s do Fisco co~1i,nt.,, à fiscalização do ITBI. qUillldo soliei™4>. certidão
dos ato, lavrado:i..1raJ»Cri1os. averbados. imcrito.s ou reltistrados. concernentes a imóveis ou dilei10$.
11

eles rclativ03;
III - fornecer. na forma regullllJI.Çn!ar. dados relativos M guillS de recolhimento que lhes fo11lltl.

apn:scnllldas.
Art. SS. Os cartório$ situado, no Munioipio do l.Qgoa do Pí ui, ou cm municlpio vizinho que
~nc:nça II sua jwisld.ição. reme1erGo à Setrcuu-i11- de Td\,uutçlo e Arrecadaçlo. Bit o dia quinze do
mh subsequente. relaça.o de toc:lois os atos e lemios transcritos. averbados. lavrados, i.mc.rilOS oui
registrados oo m!s anterior. que: possam e$tar sujeitos à incidência do lTBI.
Parál,lnl.fo único. Constani na n:lação a que se refere o coput deste artigo,
1- idmtificaçàc, do imóvel. número da inscriçlo imobiliârin. o valor da transmissão. da cessão
ou da pei:muui:
n - nome, CPF e cndcn,ço do mmsmilcnt.e. do adquirente. do ccdcnle. dó cessionário e do!i'
perm ..wues, cootonne cx:uo:

III - o valor do imposto recolhido, n data de )Jlllgamenlo e a inStilUiçiko arrecndadora:
IV - o nümcro do proc= de ITBI que serviu de base para eml5$i10 da guia d.e [TBI.
CAPfTULOVI
DAS INFRAÇOES E PENALIDADES
Art. ~6. Quaudo apurado alnlv~ dé aç,Ao fiscal. o ITBI será ac~ido de n.tulla por inftaçao
definida na Psrt<: Gemi d01itc Código.
Art.. S7. Oi!i oficiais de Rei;ruo de Imóveis. iabclilks. cscriviles. notários. ou= l'"'P".«>s que

ATUREZA- ISS

DO FATO GERADOR E DA INCIDENCIA

Art. 64. Considera-se oconido o fato icrador do Imposto Sobre Serviço, de Qual.quer Natun:m
no momtnto ela pn:staçilo do $erviço. por pell!!Oll mica ou jurídica. com ou sem

IS

estabelecimento fixo. ainda que o serviço não ..,., coaslitu.a oom.o atividade preponderante do

prestador.

Paragrafo único. Ressalvadas as hipóteses do fornecimento de mercado.rias com premçio de
serviços nlo compreendido5 na compel!ncia tributária dos Mwuc!pios, nas dcmius hipótese$. WIJdl;,
que a prestaçAo das servi90s n:lacionados no Ane.xo D integrante deste C6cligo envolvn fornecimento
de mercadorias. os serviços ap«ificados estmio sujeitos àó ISS.
Att. 65. Sào hipóteses ~ i.n.cidêncio do lSS as prestações de serviços compreendidos na
competência tributária do Murucipio, com expressa indicaçlo de incidência em Lei Complemenlnr
Fedl:'flll. e COllSUW'léS do Anexo [I, parte i_ntegrante deste Códi.go.
§ t• O ISS illcide ~ m sobre:
1- o serviço proveniente do exterior do Pais ou cuja prestação tenha se iniciado no •C:Xteri.or do
Pais;
li - o serviço prestado mediante a utilil.ação dt bens e serviços públicos explorados
economicamente mediante lllltoriza.Çllo, pennissão ou concessão. com o pagamento de tarifa. preço
011 pedág;o pelo u.ruArio final do serviço.
~ 2' Incluem.se entre os sottci.os referidos no item 19 do Anexo II desta Lci Complementar
aqueles t:l'ttuados modhmtc insoríçilO outomá1ic11 por qualquer meio. desde que a captação alcllll.ce
panlcipanle deste municlpio.
Art. 66. A incidêo.cia d.o ISS se configura indcpendentel)lellte:

r - da denominação dada ao SCl"\~90 prelltado:

li - da r,:ist!nc:ia de e.stabelecimenm fi..xo:
do cumprimento d,, quaisquer cxigência.s legais, iegulnmentarcs ou odminirlnltivu.
relati\'&5 à atividade, sem prejulzo das comill3ÇÕCs cabivcis;
rv - do resultado financeiro obtido no e1Ccrclcio da atividade;
V- do pa~ento, n:cebimento ou não do pxeço do serviço prestado ou qual.quer condição
relativa à forma de $\14 remuneração.

m-

An. 67. O 001ltribuin1e que ex.eroer mais de uma das a1ividades n:lai:ionadas no Aneir.o D dest.e
Código ficará sujeito à incidência do ISS sobre todas elas. inclusive quando se P iar d.e profissional
au!Õnomo não regularmente inscrito.
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CAPITULOU
ÃO INCJDt CIA

An. 68. o

rss ru1o ín"id" sobn:,
1 - os servíços premdos:
a) cm relação de emprego formal:
b) por traoolhadores avulsos. assim considerados aqueles q e. sindicali:mclos ou nllo. prestem
serviços sem vinculo emprcaatleio a diversas empresas. com inmmedia,;Ao obri11a1ória do
$Óndic:a10 da categoria ou órgOo ges1or de mOo-de-obl'\l. "H condições e,,pecificooas em
rcgul.o.me.nw:
e) pelos diretores e mi<mbros dic con.,;;c:lho consultivo ou de con$Clho rl'SC81 de sociedade, e
fundaçOes. bem como p,:10$ sóc.tos"11c:rrotcs e ~os çercntC1ó-deleipidos;
li - as cxpo<1açõ,,s de $CMÇOS para o cxu:rior;
UI - o valor intcrmcdfodo no mcre.ado de títulos e valores mobilimos. o vá.lor das depó$itM
banci!rio... o prindpol ,juro, e ..,r,!,..,imos momt6rios relntivos fl opera~ de cn!di10 ~ lizadru! pot
inst~tuiçõcs. financeiras~
JV - o• 5CMÇO• rn'lo oon5trulté• do Anei<o U des1e Códi,go, réj#[ved0$ os que 1~m natureu

congénere;
V - os ~Jviço:;. e ativ((ladt$ expres.~mcnre excetuildoo no Anexo li dcs1c Código.
Paráiµ-afo único. Não se enquadram no que dil;põc o inci~o li deSle artigo os serviços
dC$<nVOlvidos no 8ra$il, ""jo ruultado aqui se, vc,rifique. 11inda que o pagamento seja feilo pot
re:sidc.nte n-o extcrio:r.

CAPITULO UI
00 LOCAL I>A PRE;.STAÇÃ.0 J;: D0 PACAME:NTO
Art. 69. Par.a o~ efeitos de incidênciD e do P3JllmlCnto do ISS. o serviço considera-se prestado e
o impo~to devido no local do cstabelecimenlo p=wd,;,r ou. no. fülm do estabelecimenco.• no local c!o
domlcllio do prc:siador. exce:10 rms hipót<c:.es ptt ,•ii t"" no• inciso" 1 n XX dcslc 1111:igo, qunndo <>
imposto será devido no local :
l - do os!Jlbclccimento do 1omódor º" inlérmedi/i.rio do se.rviço ou. na falta d<: C1ólabclcdm.ento.
onde ele e.tiver domiciliado. na. hipótcSé do§ lo do átt. lo d,> Lll"i Complementar n• 11612003:
II - dá innaláQão do~ an.daíme$. palcos. coberturas e ou1r.i.s esttuturas. no caso dos serviços
descri1os no subilem 3 .OS da Lis1 one-xa:
Ili-da cxecuçlio da obra. no caso doi serviços descritos no subilern 7.02 e 7.19 da llstil anexa:
IV - d11 dc:moli~oo. no Cáso dos serviços descritos no subl1em 7.04 da Lisia anexa;
V - das edlfiea.,,ões em gemi. mmdu. pontes, pon0$ e congenctts, no caso dos llérviço.s
descn 10s no subhem 7,OS da Lista ane.xa:
VI - da c,xccução da varriçllO, colc10, ~moçà<>. incinernçllo. lrmrunenco. recicla,gcm, s~;.110 e
destiru,.çllo final de liico. rejeites e oulros rcsíd!J()s quai:,quer. no caso do,; serviços descricos no
s.. bi1em 7.09 da Ll.ffll anexo;
VII - da execuç3o d~ limpeza. manutcnçll.1> e consc:•rvaçllo de i"" e lo~odoums públicos.
in1óvc:is... cham,jnê:,, piscinas, pnrquc:s~ jt1rdim e cong-6:neres, ao caso dos se:n~iços descritos no
,subikm 7.10 dn [..i.$1a a nexo;
Vlll - da execução dâ d000,aç.ao e jardinagem. do cone e pod11 de árvores. no caso dos serviços
dCSCTitos no subitcrn 7.11 da Lissa ãn~xa:
IX - do eontrole e lratamento do efluente die quoJquc,r n,uurcm e de agente$ il$icos. quf1nicos e:
biológlcos, no caso dos se.rviÇOói de!lcritas no subirem 7 . 12 d:> LiSla anexa:
X - do floteffllttlc:n10, refloresmmenco, scmcadum. ad.ubaçllio e congêneres. 110 caso dos serviços
descrhos no aub ,tcm 7. 16 d.. Lista a.nexo;
XJ • do Oocawne,uo. reflocestáttlen.t0. scme..d.um. adubaçllo. n:pc,.raçllo de solo. plantio.
si lascrn. colheila. cone. descascamen10 de árvores, silvicultura. ""pi oração florestal ,o sc:.-vi9os
conçéntn:s indls.sociáveis da fonnaçllo, manulençAo e colhei1a de florestas para quaisquer fins e por
quaisquer mcjo.s~
XII - da exccuçJlo dos seNiços de cseoramcn10. contenção de cncosllis e CO!lgCIJCR:!i, no caso
dos serviços dc$Critos rio subitem 7.17 d.ti l.-i$ta anC1Ca;
Xlll - da liml>C7JI e dzullllaem. no caso dos serviç05 descritos no subitem 7.18 da Lista anexa:
XIV - onde o bem esth•er g\W'dado ou e~cioruido.
caso d0$ setviços. descritos no subitem
11.01 da Lisia an,,xa~
XV - dos bens ou do domicilio das pessoas vi&iados.. seaurados ou monitorados. no caso dos:
scrvlços descritos no subitem 11.02 dia Luta ,mexa:
XVI - dos bens,. dos s,,moventcs ou do domicílio da, pessoas vigia.d.os, ~ M ou
monilorados. no caso dos serviços descritos no s11bitem 11.02 da Ll!rta anexa:
XVIl - do nrmattru1111eato. depósico. C8fl:3, dc:scruua.. anumação e guaroa do bem, no caso dos
serviços descrl 1.0s no sub item 11 .04 da Li la ,mexa;
XVUI - da execuçllo do.s !lffViço" de div..rsão. lazer. enttttenimcnto e consencrcs.. no caso dos,
serviços descritos oos subilens do item 12, exceto o 12.ll. da Lista anexa;
XIX - do Municlpi.o oode e.ui sondo e:xecutá<lo o 1nnuporte, no cuo dos serviços d<:serl10s pelo
$ul;,iu:m 16.01 da l..i$1JI 11noxa.;
XX - do Municlpio onde está sendo execulado o ITBmlporte. m) C'B$O dos scrvi(:0$ descritos pelo,

"º

item 16 da lista anexa.:
XXI - do estabelecimento do to~or da mAo~<--ol:>ra ,;,u. "" falia de cs1Dhc,lccúnen10, oode ele
estiver domiciliado. no Cll50 dos .sc:rviçm. dc.;critm pc;lo subi.tr:m 17 ~OS da Lí.sta anexa:
XXll - da fcint. e11posiyilo, ~oogrcs,0 ou congênere o. que se reforlr o plBneJmnento., organizaçllo,
e lldministraçto, no caso dos s.crviços descritos pelo subit<:m 17. 10 da USla onoxo;

XXIIl - do porto. aeroporto. faroporto. terminal rodoviário. ftrrovimo 011 metroViário. oo ca,o,
dos serviços descritos pelo !1em 20 da LiSlll anexa.
XX IV - do domicilio do tomador dos serviços dos subiu:ns 4.22. 4.23 e 5.09:
XXV - do domicilio do tomador do ,crvi.ç-0 no cll50 do• scrvi9os prcstndos pelas odminiru-adorasa
de cmb'lo de c,n!dilo ou dtbilO e demais dc::scrilos no subitem 15 .O1;
XXVI - do dom.icllio do IOmad.o r d"'9 serviços do.s subi1c.ns 10.04 e IS.09.
§ I" No c:aso dos se:fViÇOS dC1óc:rilos no sub item 3 .03 do Anexo li, dc,;m Lei Complcmen1a:r.
c:onsidera-se ocorrido o f; to gemdor e devido o impo:m, no Munidpio de l..a!ll)a do Pia.ui ctwindo,
em seu território houver extensilo de ferrovia. rodovia. pontes. túneis. po$lcs. dut0$ " conduto• de
qual(l\'.U:r natureza, cabos de qualquer naml'CZll, objetos de locaçmo. sublocação. am::ndamenco.
direilO de passagem ou pca:nis.ão d.e uso, companllhado OLI n!lo.
§ 7!' No C"-9> d0$ serviços dé:,critos no su.bltcm 22.01 do Allexo Il deine Código. considcra"$C
ocorrido o íato gerador e devido o impo$1o no M.unfofpio de Lugoo dó Pi ui quando em seu território,
houver extensão de rodovia c:x:plorad• mcdianrc cobrança de preço ou pcdll.gio.

CAPITULO IV
DO ESTABELEC.lME

O l"RESTADOR Dt: SEllVJÇOS

Art. 70. Con:,idera•se estabelecimento presmdor o loclll onde o contribuinte dei,en,-ol\'il. a
ati\'idade de prt$1ár sen,iços. de modo pcmlllflc nlc o u tcmpor:irio. ou onde sejam pla11ejad.os,
org;miz.'ldos. controlados. admilüstmdos. tiscaliudos ou executados St'"•iç-os, total ou parcialmente,
e que configure unidade econômica ou profi ion., I.
Parâi:.rafo ú11ico. Ê im:le,•antc para a caraclcrização do estabelecimento pr..>stador a denominação
d e sed,e, matrk filial. loja. oficina. posto de atendimento. agência. sucursal. escritório de:
rcprcscnt.ação. ou conta.to. ou quaisquer outros que , -enl\ant a ser milizadas.
Art. 71. A existência de estabelecimento prestador é indicada peh, co,~ugaçào. parcial ou 101.111.
do.s seguintes eltmentos:
1 - manutenção de pessoal. material. máquinas. instrwnemos e equipamentos necessários à
ex~uol!o das .,1ivid~des <le prestMilO (los ser\'iços:
li - estrutura organizaciorutl ou adm inistrativa:
Ili - inscrição ,tos órgllos p~videnciãrios:
IV - indk.;içoo como domici lio fi:scal par,i ~foi10 de 01,11,.qs 1ribu10~:
V - permanência ou ânimo de permanecer oo local. p3ra. a exploraç..'lo económica de a1Mdade
de prcstaç~o de .,-,:rvi~"Os. .ixtcriorizad.a a1rn,·és:
a) da ind icaçao do endeieço em impresso . fo m1u lárfos. corrcspond"ncins.. veículos o u cm
qualquer outro meio:
b) de 1'.:0ntrato de loca,:Ao ~o im6,·el. propagandB ou publiddode:
cJ de con1a de telefone. de fomec imcnio de cneq:,ia. á""ua ou g,i.t. em nome do prestador. seu,
rcpr.;scntanlc ou prcpo 10.
§ t' A circu1lSlãncia de o se iço. por sua nornre:m. ser executado. hab iro:i l <>u evcnmalmcnre.•
fora do estabelecimento. para os efeilos do C([JJUI. deste migo. não o descaracteriza como
estabelecimento prestador.
§ e• Slio considerados lambém como estabelecimentos prestadores os locais onde for1:m
ci,;crc idas as atividades de prestaç3o de scr••iços de d i,·cr:,~ públicas de nnlunm1 itinerante.

An, 72. Quando a ati\'ldade tributá,·el for exerc ida. em estabeledmemos distin1os. o ISS serái
lançado em cadn cstnbclccirne1110.
'f.1::ir::igra.fo ún ico_ Considcrnm-.s.e

es:t □ bé! tti mtntos:

di~tintos:

1- os qu . emborn no mesmo local. a. inda que com idélllicas ;11ividades. penençam a difcreme.o;.
pessoas tisicas ou jurldicas;
11 - 0$ que. embora pencnccnlcs à mesma pessoa. lisica ou juridica, C$'1cjam simndos em locni.s.
di v,:r.;os, ntiO ~ ,--onsiderandv cç111<.> tal dois ou mais intóveis contiguos e com comunicaç3o in1ema.
nem as vurias $111 ' ou p.,vi,nemo.; de um me mo imó,·el.

DA

AJ>íl· LOV
J-EJÇÃO P Sl
~çilol

An. 73 . Contribuime do imposto é o prestador do serviço.
§ 1-" Enttndc-se por.

l • P(eSlador de serviço; a pe$$03 fisico ou jurídica. oom ou sem es111belecimen10 fixo. que exerça.
hobit.ual ou ie.mporaria:mellte. individuallllente ou cm sociedade. qualquer das atividades
relacio1111.das 110 Anexo li deste Código:
li • Profissional autônomo: a pcs.soa fi~ica que executa pes.oalmenle n preS1nç.à o de ~rviço,

inerenle à sua ealcgoria profissional. podendo possuir até dois empregados cujo trab!llho oão intertim
d iretamente no d.csc:mpenbo de suas ath~dades.
Ili• Sociedade de profirsiona.is: a pcssoa j urldic-a constituída sob a fonna de :;oçic:dàde simples,
qu~ preste os serviços a que se referem o itein 5 e os su:bilens 4.01 . 4.02. 406, 4.08. 4.11. 4.12, 4.13.
4.14, 4.16, 7.01 , 10-03, 17.13, 17. 15, 17.18 e 17.19 da lista de ser\'iço.s c011SW1le do Anexo li deste
Código. desde que atendidas as seguinies condições:
a) todos os sócios possuam a mesma. habilitação profissional e prestem s,e,viços em nome da.
sociedade. embora assumíndo respons:abfüdade pessoal nos termos dll lei que rege ru
profüsllo;
b) possua até três empregados ru'lo habilitados para clldo sócio ou crnpr-eg4dO h4bili1ado:
e) nà<) l)OSSUa em seu quadro socletãrio pessoajuridica:
dl noo exe,rç.a nth~dade divma da habílitaç.ão dos sócios;
e) nilo exerça qualquer atividade que constinaa elemen10 d.e empresa.. nos tennos do Cód4!0,
Civil Brasileiro:

f) que po.ssua registro no Óigã.o fiscalizado.r do CXCl(/eio da profissão dos sôcios.
§ 'l" A solicitação de enquadramcn10 de pcssoo j widica oomo ociedade de Profissionais sera
d irigid~ ao Scercl:ârio de Tri.butaçlio e Arrec11daçdo, que opó:i anruise e d.eferimento, expedi rá o,
Certificado de Soci.edade de Profissionais. com validade de 03 (trê ) EIIIOS. oomndos o p:m.ír da dara
da solícitaçllo.
Seçil.o U

Dos responsivrb
ubseção 1
Pelo rtcolhimrn10 do ISS

An. 74. S4o responsáveis solidáríos pelo recolhimento do LSS:
I - O$ que permitirem em seu estabelecimento ou domicil io exploraç/lo de a.tividade tribut:!.veE
sem estar, o prestador de serviço. inscrito no ór ao fiscal competente. pelo imposto de-.i do sobre
,essa a.t ividade;
li - os que efeluarem pagamàrto de serviços a empresas ou profissionais au.tõnomos, não
cadastrados ou em situaç4o fiscal in'Ciular. junto ao Cadastro Mercantil de Contribuintes - CMC.
pelo ISS cabí vcl nas oper1190cs;
Ili -o empresário. promotor, produtor ou contratante ele anis1as, shows e profís.\ionais. qualquer
que seja a nall.lre7.a d.o rontruto;
IV - os con:strulon:s. os cmpreit.i:iros, ú;ricultores e produtores rurais (pessoa fisica ou jurídica)
e quaisqul!t outros oonlrntantes de obras de construção civil. pelo ISS devido por empreiteiros ou
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subcmpretrc,ros nlo estabelecidos no Municlpio:
V - os ti tula:R:s de- diTCitos sobre prédios ou os contnuante-s d.e- obms: e ui:rviços, se naki
ídentificarem os coru."\nltotts. cmpre:i1elros de construção, reconsttuçlk,, n:funn11, n::paml'lo ou
acrtximo desses bens. pelo ISS devido pelos oonstn.Itor,:s ou empreitei=;
V1 - o proprielári.o da obra em relação aos se,.,,iços da construçBo civil. que lhe forem prestados
sem a documenmç3o Ciscai ~ - ou mn a pro"ª do PªgA111mto do ISS pelo pm:ll!4or d<i'
serviços:
VJ - as empl'eSU q 11e utili=m serviços:
a) de terceiros. pelo ISS fncidente sobre u ope111ções. se nfto exigirem dos prestidores
documento fiscal idõoco;
b) de proã,sionais autônomos, pelo ISS incidente ,obre as opcraÇões. se nllO exigirem do.s:
pre51ado:n:s prova de qui.taçilo fiscal c de: sua ins<:riçto.
vn - o oc:dclltC de dU'CIIOS d.e \150, ou o proprictiirio de sal!l(I de (C$ta$ , cc:ntn) de: convcnÇões.
cscritórl0$ vinuals. su1nds. quadras e.sportivu. ,estádios. sinisios, auditórios. ca.,as de cspctlléulos.
clubes rccr,,ativos. clubt11 de SC"'Í90$, parques d<: dive'™'5C$ ou qualquer c:st11bclócimcnto. dos
ovcntos ou nrgõcios dr 11wtlq\1Cr nature,ra n,ali~os nr$tcs locais.
li l-" Sem pr,:juizo do disposto o.o caput deste 1111igo. SIio respomávcil;:
I - o toffl@dor ou itne=ediârio de srrviço provrnirnte do e,ctr~íor do País ou cuj.a ~~ ,e
tenha illiciad.o no ex1erior do Pós;
li-a pessoajuridica e f',sica, aindnqw ímune 011 isenta. tomtidomou intermediliria.dos serviços:
dcscri10s abaixo. quando o p=tador nl!.o estiver formnlmcnlc c•tabclecido neste Município;
a) cessão de andaimes. palcos. coberturas e oulnl$ csiruturas de uso 1e:mporário;
b) execuçlo. pot adminlffl'll.ç lo. empreiWla ou subempreitada. dt o ~ d,, co.n stn1ção civil_
hidnlulica ou el6trica e die oull'M obras semelhantes. inclusi, -e sondagem., pcrfuraç-Ao de
~ c-vaçik>, drenagem e irri-lo, tcrruplanagom, pavímenll\Çiló. ooru:teU111em e a,
instaloçl.o e montai:em de produtos, peças e cqu:ipllfflCntos (oxceto o làmc:cimento de,
mcroadorias produzida. pelo prestador de ocrviços forn do local da prcstóção dos serviços.
que fica sqjeito ao ICMS);
e), demoliçilo;
d) ~ o, com,,rvu,;,10 e rd'onna de edifícios. estnidlliS.. pontes. portos e conaeneres (exc,:to,
o fomeeimen10 de metÇMOrias produzidlls pelo pic,stlldor do~ 6Cn'Í90S. foro do local da.
preslaçlo dos serviços. que fica sujeito no fCMS):
e) vamçao. colelll, remoçAo, ineinmiçào, tni-.ito. reciclagero. ,eparaç.llo e d~nação f'mol
de li>lo. rejel1os e outros reslduos quaisq 11er;
f) limpeza. manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis. clwninél!,,.
piscina,, parquer.Janii.ns e congê-nett.s,~
g) decoraçào e jardina11em, inclusive cone e poda de áxvorcs;
h) conln>I" ., 1rn1am<11to de efluenles de qwtlquet natureza e de agente:$ flsi00<5, químicos eb iol6gi~.:
í) flore-enlo. reflorestamélíl.O, semeadora, adubaçllo e eons!neres;
j) limpeza e dfllgag<:m de rios. portos,
bafas. lagos, lagoas, represas.. açudes e
conghleres,:
k) c:soommcnto. contc:nçilo de cncosw e serviços cong!nercs:
1) ucompanhamc:nto e f',senli:znçllo do. e;tec11çllo de obras de ensenhma. uquitttura cll:tbani51Jlo;
m) guardá e eStac:ionamen10 de Yélculos tcm::sm:s 001omolóte$, de aerona"es e de embarcações:

canm,

n) vigilância. seg:umnç: ou monJtorarne:n10 de bens e l)C$Soes:
o) armaz,,namc,nto. depósito. CdJ"CA, descaJVl'. armmaçbo" gu roa de bens de quAlqucrcspéde:
p) serviço de lnlnSporte de n tun:211 municip,nl:
q) tõmecinlento de milo-de-olml. mesmo cm caráter 1e-□1porúrio. ínelusi ve de e:mpn:~os ou
1111balh.o.dores. avulsos ou 1,emponirios. con1rn1ados pc,lo prc:smdor de serviço:
r) planejamento. organizaç,lo e adm.iois1raçJ10 de feiras, cxposiçõe,s. congi:essos e cong.:oercs;
s) d iver$('Je$, la2:er, en1reteni.mento e congilnc=. ""ecto a produçilo, medianle 011 $em
cncom=dn prévia. de eventos, espetá.c ulos. e ntre istas. shows. billlet. da nças. d esfiles.
baile$. U~Blr-0$. óperas. cone-e.nos. recitais, fcs1;vais e CQngênc-rcs.;
t) serviços acroportuiirio e de terminais rodoviários.
§ ,a,• O ?e5p0rtSÁYCI pela rclençl!O dcvcr6 fomec:,,r, ao 1""st11dor do scrvíço. o comprovante da
rcleftl'llo a que se ref.,.. o por.Í,gr.lfo ontcl'ior. o qual lhe scrvirii d.e c,o,nptovantc, de rcoolhirnc:oto do
ISS,

Subscçào JI
Dos rc PQDtllve·b pela n,fcn~ilo e n!:rolhimtolo do 1
An. 75 . Slo r:cspon:sáveis quanto il retenção e o rcco.lhirtteo10 do ISS. ainda que lílCIIJIÇadM por
imunidade ou ise.nçilo 1r i.butária. as pe$50USjuridleá5 de direito püblic.o ou dê direito privado. 11uando
efetuarem pagamento a pe=a.s tisicas oujurldícas, cadastradas ou não no Muníclpio. inclusi ve no
que se ref.,.., à multa e aos acréscimos lejjais. cm rcl..çi!o aos serviços abai,co relaciona.dos:
1 - os órgãos e c:ntid:.des <b Mlmini51raçilo públic: direta e lndircta de quaJ.sqUtt dos J)O<krc• da
nillo. do Estado do Piau( e do Municlpio de La,&Oll do Pitiuf:
n - os estabelecimentos bane.árias e demais in,1.ituiçõcs fmwu:eitas autorizllilas a funcionar pelo
Banco Ccmtrul do Brasil, e os equiparados., quando a.u 1oriiados;
Ili - as oom:=iorulria.s e pcnníssíonérias ele ser iço• públicos concedidos ou l)l'nnitidos por
qualquer das csferM de iiovemo da federação;
JV - as cmpreSáS que exploram se:rviços de plano de Sllúdc. prcvidêm::íii oficial ou privada. ou
de 8.$$istênCl.a m4dico, hospitalar e congêneres-:.

V - os hospimís e clinicas públicos e privrulos;
VI - os serviço:,. SQC-iais :11.U'lônomos~
VII - os , ~pc:rmc-.rondo:s... ~ cd.ml.nbuadoms- de shopping ·t 1:mer,. ~ d~ condo1nlnios~
vm - os inoorpomdoras . construtoras. c,mprelteirns e admini~radtm1s de obms de coru;lruçilu,
civil:
IX - as empresas de ho~pcdagem:
X - ""em1>=os de rádio, 1.ckvisão e jornal:
XI - ~soas jurldicas ou fisicas cujo o domicílio fiscal seja o Municlpio de Lagoa do Plau! e::
que explorem as a1ividAdes de comércio. indústria e serviço. tomando scn·iços de pre$tadores que
possuwn domicilio füiCal cm outro murucfpio.
§ 1• A fonte pagadora devera fornecer ao prestador do serviço o comprovante da re1enção a que
se refere: os incisos anteriores d~tc artiço. o qual lhe se"'ini dé compro ar,te de recolhimento do
ISS. estando s.ujeíta às penalidades previstas em lei pelo não cumprimento d.a obrigaçi!o,
§ 2• Sujeitar-se-á a pcnalidades pn,vista,; neste Código o prtitador de serviço quc noo mantivec
sob sua gunrda o comprovante de reknç!lo u que se refere o parégnfo ontertor.
§ 3º O lSS taml:M!m deverá ser n::tido e recoJl!ido pelos substitutos aibutário:., na hl pótcsc d<=
SCNÍÇO pn:c:<todo:
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1- cm carile.: pessoal por profissional 8Jltônomo qir não comprove a ill.scrição no CMC e que
não apresente Certidão Netintivn dc Débik:>$ n:nmici p,I :
li - por empresa sob o regime de cstírmrliva que nlo apn,,-eou, unidlo de ,mq_u.adramento no
regime de estimativa lixa do ISS e Certidl!o Neçativa de Débitos municipal:

m - por microempresa municipal que não a,prcscmc Cfflifkado de enquadramento arualizado
junto oo CMC e Certidoo Neg,uiva de D<!bil0$ mun:idpal.;
TV - por pessoa juridíca que 111~ e noo comprovar imunidade ou i~nção. i.ndcpcndcnlcmcnte
de ,eeuJ~t~;
V - po.- sociedade eMI de profissionais que alegar e não apresentar ceniflc.ado de socied$dc: civi
e Certidão cgativa de Débi1os munícípal;
§ S" Os R3pollSàvcis a que se refere o caput deste attiiio eslllo obripdos ao recolhimento inte~
do imposto devido. multi\ e acré:;cimos legais, illdepcndrotemcole de tc:t' sido ríetuadtt sua retenção
na fontr.
Art. 76. A re1ponsabilidade do prestador de serviço nao será cxc.luida na hip6tCS>e de uno OCO<Mr
a menção do ISS, ou a.inda. quando a mençilo e recolhimento oco=r em val.o r inferior ao,

efetivamente devido.

s.om
Dai dl.Jpos.lç6ff gu11b sobre 11deiçlo paHlva. retençlo e ncolhimeato do JSS

M . 77. Respondem solidariamentt ptlo pagamento do LSS todos aquel~qll<l, mediaatc conluio.
concorrerem para a so:negitçilo do Imposto.
Parã&mfo Wli.o o. A solidariedade referida no caput deste artigo não compol1a beneficio de
ordem.
An. 78. Silo irrelevante, parti ei«:luir a responsabilidade pelo pagamento do ISS ou pelo,
cumprimento da obriga,çAo lribubiria occssórin rclarlva a C'$1.c tributo:
1- a cali&a exclude<,le da cap11cidál:le cívil da pc..,S$(11í nntUral;
II - quando a pe$$0111. na1ural cslivcr S4Ítita a medidas que importem privação ou limilaçlo doexercício de atividades. ou da administração direta de seus bens ou negócios:
Ul - a in:cgularidade formal na constituição de empresas, bastando que conf\i:.u re uma unidade
econômica ou profissional;
JV - 11 inex(~têncía de é51abcl«irncnto füm ç a - cltmdc~tiflJdadc, ou a prccariedrul~ de 5118$
im.taloç-OCs.
An. 79. As convenções panic::ulues relalivas à respoDSllbilidade pelo papmento do [SS nlo
podem ser opostas ao Fisco Mwricipal pua modificar II definição legal do sujeito passivo dl\S

obripções tribuuirias correspondentes.
CAPlT LOVl
DAS ALÍQUOTAS E DA B.ASE DE CÁLCULO
Srçlo 1
Da l dentlflcaçto e Slst~m,1k.a Geral de c,Jcul.o do lSS
A n , 80. A bnse de cá lculo do JS$ é o l)J'CÇO do serviço. e o valor do impo:sw será calculado
aplicando-sr , ao preço do serviço. a aliquota prevista no art. S7 deste Código.
§ -1• Sempre que o con1ribuin1c e~eret:r mais de uma atividade tribulável.. plenamente
idc n1ific1Í\·e is. aplicar-s•MÍ II aliqooto. previsla no nn . 87 sobre a base de ciilculo de ead urna delas.
§ 1,• !>arn os eleitos do Chp11I deste artigo. incorp0rurn-~ uo preço dos serviços e imc~ram a base
de ciilculo do 1
1 - o preço do serviço. a receita brum a e le corresponden.t e, com as dedu9ôe$ leg11i$;
11 - o valor das subempreitadas;
111 - os valores acrescidos a qualquer titulo e os erica,~o~ de qu,tlquer r,Qturet,;,. ioolusivé valores
cobrados em separado. a titulo de ISS. oom exceç.D.o de juros e mulw;
IV - os dcs;çontos ou abatimentos. e.xcetuando-se os descon100 concedidos independen1einc,i1e
de qualquer condiçllo:
V - os ônus relativos à con~ssllo de crédito.. a.inda que C(;Jbrudo., em ~epairudu. nu hipóte$<l de
prestação de serviço a credito, sob qunlquer mod.lllidade.
§ 3" facluem-se da base de cllcu lo do IS . qilllndo devldamenl.e comprovadas oom nota fiscal
de mercadoria espeelfica:
1 - o valor dos materiais fo rnecidos pelo pr(l;5tador dos suviços previstos nos subitens 7.02. e
7.0S da Lista de Ser\'iços, constante no Anexo li des1c C6d,go, na forma clé finidn em rci.ulamento;
11 - quando da prestaçllo dos serviços;, que se refere o subi1ent 17.10 do nexo 11 deste Cód i~o.
o valor da alimentação e da bebida fomceídas;
Ili - quando da prcsiação dos serviços a que se referem os subitens 14.01 e 1-1.03 do Anc:....:o II
deste Código, o valor das peças e partes em('lresadas,
§ 4• Pa.ra efe:i to do d isposto no paráwafo 3°, caso não e~ista compro açll.o do valor dOiS materiais
fornecidos pelo prestador do sel'\·iço ou . ai nda. nàlo mereçam fé os documentos al)resemados ao fisoo
m1mlcipli l. s.:ní aplkado o p.:roénlual dedutível de no máximo -!ó¾ (qlllll'Cnla por cento) sobre a
receita 10111.l.
§ 5" n falia de preço do se"'iço a que e refere o capltl deste anigo. ou, rul.o sendo ele desde
logo conhecido. poderá o Fisco adorar as hipóteses abaixo:
1 - o preço de met(ado co1Te1ne n.o fanicípio;
rr -a eslimativa dos elé mé r1tos conhecidos ou apurados;
ITI- a aplicação do preço indireto. estimado em pama. que rcnira o preço corrente na praça:
TV - o a rbi lrnme11to da receita bruca confonnc disposições dos arts, 96 e 97 deste Código.
§ 6" Qwindo o preço dos serviços incorrer em qua isquer da, h ipóte,,;es abaixo, a receitn bru1a krá
ar\,i tr;ida. conforme disposições dos al1s. 96 e 97 deste C6digo :
1 - houver fundada suspci ta de que os documentos fiscais nl[o refletem o preç.o real dos se"•iços:
11 - o preco declarado for notoriamenlt inferior ao com:nte no Município:
Ili -o contribuinte ni!o emitir os documentos fiscais nas operações de prestaçao de serviço:
1V - o sujeito pass:h •o :
a) não c~tiver illS( tilO no cadascro:
b) não exibi r à 1:iscalizaçào os e lememos necessários à comprovaçào do respecti\'O 1110nlill1t<1:.
§ 7• O IS não será objeto de conce.ssão de ise~Ocs. i_nocntivos ou ber.cfkios tribu1ários ou
financeiros. indusive de rcdu,Jo de base de c;\lcul.o ou de crédito presum ido ou m itoryad(,, ou sob
qualquer outra fomta que resulte, direla ou indiretamente. cm carga criblllária menor que a decorrente
da aplicaçao da aliquota mínima estabelecic:la no rnpm <lo rut. 8°-A tlu L..-i Complementnr nº 116/03.
tl\'.Cclo para os serviços a que se referem os subit ns 7.02. 7 .05 e 16.0 1 da lista constamc no Anexo.
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periodo scsuín1c ou efetuará sun restituição. desde que a1indidll$ ii's $Cl:)uintes exig,fnciaS:
l - aprc,~maçllo d~ escrita flsco-coni.:\bil que co1t1pro,·e lill uifcronço.:
11 • cumprimento de todas a o b r i ~ accsi;Õn as definidas pela legisla,;Ao munici~l.
§ 4• O n~o cumprimen10 d.as exig!ncins do plll'iuufo anterior implic.arâ nn rulo compensação ou
no nl!o re~iruiçdo da diferença alcg11da.
§ 5" A cadn renovação a que se rc ,ere o ,:apm deste m igo. o valor da estimativa será alUaliza.de>
com base na vari.çãu do Índi<.-e ele Preço au Ç,,msum idor Amplo Es~ial - IPCA-E ou o tro ind ice-

PREFE:lTlJRA MUNfCIPAL DE LAGOA DO PIAui
Av. Jo$1! Soatt11 ct. IIVil, 1438 Centro Lag,:,a do Puml .
C.K.P U.J8&.000Fo.no IFH- (086)-998'-1486
e..P..J 01.612.583JOOOI - 7-4
•••ull, prd.1-10 plaul@KércLcoin.br

li desta Lei Complemc:n:ta:r.

que \'enha substitui-lo.

pre~taç41o d.e s,,r,•i.ÇQ$ a titulo Jl,nltuito realizada p<>T contribuinte do JSS. bMe d,:
cálculo será lix.ada pelo preço do serviço que. mesmo nllo declarado. não poderá ser inferior a.o
vicente ,10 Municipio.
,",.rt. 81. Na

Art. 82. · ~ pn:,sto.Ql)cs dé scrvi~os o. que, se refere o subite,n 2:?.0 1 do Anexo li deste (.'ódi~o. o
IS scni calculado sobre o p111.rccla do preço wrrcspondcnte il. proporÇilo <l.ircw dn porcda da extensão
da rodovia explorddo. no território do Múiliclp io. ou da mcmde da exlens!lo de ponlc q11e interligar
o Muni<;ipio de L,ag<;>a do Plaui a outro.
Subseção 1
Das Disposiç,'5cs Cern is

An. 83. Considera-se. pa:-a efeito dcst<: Código, prestn.çílo de serviço oba forma de trabalho
pessoal do próp rio contribuinte o simples fornecimento dé tra\>lllho. por profinlon:il, quwido
executado pcssoaln,cnt~. ou oílldo. oom o auxilio de ~•é doi~ empregados que nào intcrliram
di.rtt:lft,cnte n.o dC$cn1~nho de .s.u M nt ividodes.
Art. 84. Qw,ndo se tratar de rnestoçào de scn.;ço sob o !brrm\ de tr.l,1"11bo pessoal do própno
contribuinte. o ISS será calculado por meio de aliquorus fixadas em 5%. oooervo.d" a exe<:~ãô
prcvi:1111 no §7" do ur1. 80 dt:!te Código.

An. 85. O I S devi<;l.o pe los fITT'stadort:s de serviços sob a forma de trabnlho pessoal podcn\ s.er
lançado anual.mente. considerando-se. para to.l fim, os dndo;. dcdtrr~dos pelos contrtbuintes quando
da sua inscriçilo no Cadastro próprio.
Pá.rágrnfo ú<1ioo. Paro efei to do coplll <k-Ste ó.r!ígu. eotl.$i(lera.sc ocorrido o fato gerndor do 1 ':
i - em relação aos: 00:ntribu inte:s j á inscritos no e..xercicio .nn1erior. em 1° d~ janc:i.ro de cada
cxcn::í-cio~

JJ - ua data do ínfoío da a ti,~dade. rc lali.vamcntc aos co11tribuintes que vierem a se in:,crovcr no
decom:r do c,<crc ício.
Art. 86. O JS S devido pelos prcsladores de serviços, sob a forma de trn\Nllho pessoal. poderá sc·r
recolhido de- umn s6 vez. ou: em prestações... mcnsah e $UOC siv~s. o:té o 200 dia do mf!s s.ubsequ.enu~
ti emissão do NF ou NF-e.

Art. 92. Os valores estimados podcr:io. él qua lquer tempo. serem re'\'istos pelo Fisco Mun icipal.
reaj 1UlUmdo-se as paJ·celas vin<:rndas quando se verificat que a esd.mmiva inicial foi incorreta ou que
o ''Olume ou modalidade dos scrdços se tenha alterado de fonna subslancial.
Pnrásrafo !\nico. O conttibuintc s.omentc poderá sol icitar a revisilo da es1.illlllt.iva ~pós decorrido
o pn<v.i de, seis meses de sua lb,ação.
An . 9 . Os contribuintes senlo necessariamente notificados do enquadramento no regime de
es1im:11i,-a e do monan1e do imposto respectivo.
An. 94 . Os comribuimes esnquadrados no regime de es,1inui1iva poderâo, oo pra,,..o de vi nte dias.
a con!IIJ' da publiça.ç-llo do ato nonm1tivo. aprcsen•~-r r<::cl~m~~o contra o va lor ~• imado.
Pará,srofo único. i!o ter\lo efeito suspensivo as n.--clemaçilcs rdatiV!lS ao valor do imposto
apwado por eSli matíva.
Ar1. 9S. A base de: cálculo do I S lnnçado por estlm~tiva scní d1Ctcnnioodo pôr wna da.~ ;tegllintes
fom1ns. 11 critério d.a autorid0de faze1-.dória:
l - pelo montante da.~ de~pe!<as mensaü do contribuinte:
11 - pela média das receims auferidas pelo contribuí nlc no prnzo máx imo d.e 12 meses;
Ili - pelo plantliu [i,;c,il dentro do estnbelecimenlo do conlribuinte.
§ ~ • A base de cálculo do ISS estimado. qwindo calculado pelas despesas mcns,,ís do
contrib_.inte. n:i\o poderá :ser tnfcriQ""r ao total d.1 SQma do., vah;ircs co~$pon~nle;s nos irtéisos des:1e
parog:rafo. ac rc,scido do percenrual de 30% (trirua por cento) sobre o respectivo somatôrio:
1 - da folha de pasnmcnto, n.dicionndo de honorários de diretores. retiradtls de proprietruios.

sôcios ou geremes. e outras form:is de remuneração;
li-do aluguel de máquinas<: cquip~meotus utíl i:c.,,.d.u~ n.11 pn-,iaçllo do serviço. ou .. quando forem
próprios. o equiVllhmte a percentual de 1% (um por cento) sobre o seu w,lor. computados ao mês ou
fração: no caso de aluguel de iroôvcis. o equivalente a percentual • 1~. ( um pôr c-enlo) do valor
est<>beleeido no (.'(ldastro lmobiliório FiscCll - CJF. computados •o mês ou fmç11.o:
Ili - dó.$ desp,"$M çcrais e demais e-ncarç_o$ obriçatórios do comribuime. U1is como tribu1os
füdc:n'liS. ~taduai~ e mu.nic·ipai!\. entre oul'ros:;
IV - das matérias-primos, combustiV'\':ls e outros materiais consumi'1os ou aplicad.os

S<çllo li
Das alíquoltu do IS

no período.

Seção IV
1),. fii.aç,lo de> arsbit111.mtnlO da. rtt,;illl bnit~ dt prestsç,lo de serviços

Ar1. 87. Fica fixada a aHquom no patama r de S% (cinoo por cento) paro t<xlos os serviços
oons1an1cs dos itcn$ e subitl:ns d11 Lisl~ constante no Anexo li deste (.'<>digo. obser.'Uda il e:<ceç~o
pre ista oo §7" do arr.. S.O deste Códii;o,

Art. 96. A receita bruta será. arbitrada, para fins de fixaçao do valor do ISS, qllllndo o sujeito
pnssh•o incorrer em q1.1>1lqucr um d=s ínc i$0.S:

a hipó1ese cm qt1.e \tm me~o contribuinlc ,c té,nu'it ptt!:!taçl'io de s.ervíço1 i1\Cluldos c:m

1- não pôSsuir o~ dneumen1os n~es.~érios à lisca liznçijo de operações e pre tDÇÕe realílll<las.
priocipatmcntc nos casos de- pc-rda. c.x1ravlo. ou inut iliuçao de lhrros ou doçumentos: fiscais de

Art.. S.8.

iti,ru distin1os da Li$!:>, o ISS $~rá ukulado aplicnndo-se a a.Hquc;,ta •obre o respectivo preço de co.do.
:scn,•iço prç::,;l~u:io.
§ r6'

con1rl.t:,uintc deverá apresentar dcx:u1nenio:s fi~c.oi:s c:e~riturl)Ç1C1.-. que pcnti ilan, difc:rc-tliciAr

a, receitas esp!Cificas dos várias mi,ddades.

§ ~• O montante do ISS ~ consíderado pane irue.:rante do pr,:ço referido Lteste íltligo.
constituindo o respec tivo dc:stnq,tc:. nos dOCúfilc:n.tos fiisc11.i:s.. mc:ru indicação de c.onlrole·,

Scç'1olll
D.i.e.t1liu1.ali a
Art. 89. A autoridade adminlst.ra1.iva poderlit por mc:io de ai.o normllltvo -e specífico. (i x.ar o

rec:olhimemo do I S. por e stimativa. quando conoiderados conju11ta ou imreíalmente o.s hipótc$es
abaixo:
1 - ttnt(U'-se d.e ali idade cxercid11 c,m ca.râtc r temporário:
li - ttatill'-Se de eontn buintc ou 8Jllpo do contrib<1imes cuja espécie, modo lidnde ou \'Olumc de
nea.6cios ou de atividade, oconsc:lMT. a cdtérlo do Fi~o. Lrutamc:nto fiscnl cspecífieo:
Ili - ocorrer fruud-, ou so,iegaçào de elementos im:líspcnsáveis ou imprcscindh-oi.

"º

l~nçam<:nlo;
IV - os. docum~ntos: e-1:nilidos pe1o sujé iLo passivo. bem como a!\ decl.amçõc:s e os

esclareeinten,os. se aprc-.scnLc:m omi~so:s. ou nào rnert?Ç-am fi ~
V - o preço do sen.,lço for no1ori:11mcntc infc:rior 30 preço oorrcn1e no Mun icip"io. ou

des«>i\heeido. pela autoridade admini~ratlVll:
V 1 - o contribuinte:
a) não li ver condiQG<:s <k emii-ir documentos fiscais:
b) dcix;,r ~stcmaticamente de cumprir as obrigações o.cessótias. ou "' itcradomente ~lo lar o
disposto na legislação tri butwia:
e) dcpob. de in~im.a do. dcix:ir de c.x:ibir os livro e docu1nen1os fiscais de uiili~ça.o e cxibiç-io
obrignt6rin.
Art. 90. O valor do ISS lançado por esti ma.tiva deverá considerar:
1- o tempo de duroç~o e a na.turczn e~peeil\c da atlvidooc;
I! - o preço corrente dos ~rviços no Muníclpio:
I[[ - o local onde o conlribt1int.e ,:$lá C$tobelccido.

An. 91. O valor du ""limo.tiva s,eró, s,empre fixado p:lt:I o período de um ono. podendo $Cr
renov11do o.u.tomcukttm,ente por a,é trl:s l')Criodos suçe$;Sh,•o,. ou ainda S.U!lpcnso untes: do fi nal do
período para o qual foi fü,ado. d.e modo geral ou individual, etn relação u ""'·"SOria de

esiabelccimemos~ru~ ou s,,tort:s d.- alividadc:s., quando não mais pre,•nleccrem tIS condlçoes que
ori11il1a.,an, o enquadramento, ou a critl!rio do Fisco.
§ 1• Enc.,rrado o periodo de estimat iva ou swspenSJI esta por qu(tlquer moth•o. sempre que se
verificar q11e o preço total dó$ serviços prestados no per1odo e cedeu o valor estimado, serão
apurados pelo Fisco o preço efetivo do$ sc,·r v i.ç os e o rnOl'lt;)ntc <;lo 1$$ dcvid.o pelo eontribuinlc.
§ 'l!' Ao fin,ol do período a q\lc s,c refere O ctrp,,1 dcsle ar1iso.o ISS devido sobre a d iferença acaso
\'e riificnd:l en,re a receita efe1iva dQs serviços e a estimado. dcveni s~r recolhido pelo conlnbuínte.t

podendo o Fisco Municij)llll proceder ao lançamento de ofic io. '"' forma e prazo rcgulwnenmres.
§ 3" Quando a diferença mencionada no § 2° cleste anigo for favorável ao conlribuimc. o fisco,
mcdiuntc. n:qucri.,1l'Cn10. p,roocdc:râ a. compc:ns1,1çào do seu monuu11e noS; valores estimados paro

exibiç.ào obri:galórin;
11 - dcpoi~ de int lmudo. deixar de exibir os do,cumcntos necessários à fiscalização das operações
e prestaçõesreo.liz.a<ias;
Ili - omitir. pôr inobservàl'lcia de fonnalid:ldes intrl<1seco.s e <l)(ln<1secas, ou por nao merecer !e.
seus livros ou documento c~ibidos. ou quando tais documemos nilo possibilitam o a1,uroção da
rct.<>.:eita~

IV - praticar lltos ql111lific1Ldos como crimes ou controvenções. ou que. mesmo sem c-ss3
qualificação, tais atos sejam pr.iticados com dolo , fraude ou simulaç!io. evidcncindos pelo exame de
seus livros e documemM. ou apurados por qwiisquer meio~ diretos ou ind ,retos. inclusive quando
os elementos oonmn•es dos doc-umealos fisc-ais não refletirem o preço real dos sel'Vi,..os presrados:
V - n.ào prestar os esc larecimentos exigidos pela fLscalizaçllo. ou prestar esclarecinumto~
immfickn cs ou que nào mereçam fé. após rcgulanncn e intimado:
VI - e erccr qualquer a.ti\'idade que constitua fn10 gerador do JSS. sc,m estnr devidamcmc
inscri to no CMC:

VII - praticar, comprovadamente. subfamramento ou contratação de servi90s por valorc.s ab,ü:rn
dos preços de men:àd<>;
vm - apresemar recolhimento de ISS em ,,1110.-es incompolíveis ou consiclerodos iMUficienres.
cm ramo do volume dos sc:T\'tços prcsiados:
l X - efetoor a prestação de serviços. comprovadamente. sem 3 dete:rmínação do preço ou sob a
premíssa de que tenha sido a título de oortesia:
X - qwmdt;, detectado omissõo de n:ccitn tribut,h é'l;
XI - outrl<S hipóteses clefüüdas em regula, enlo.
A.rt. 97. Quando o ISS for calculado sobre n receita brula arbi1 rada. dé'·erão ser eonsiderados.
entre outros. os seguin1es elementos:
l - os recolhimentos de ISS realizados pelo conlribui nie. em ou~ e~".rcicios, em pcriodos
idc:niioos. ou excepcionalmente. por outros contribuíntes da mesma tividatle. em semelhantes
condições:
li - (IS peculiaridades increntes à otividlide e,ercida;
lll - os fru.o s ou aspectos que ext«riorizc,m a situação econõmico- íi nanccira do contribu.i nte;
IV - o preço corrente dos sc"•1ços prcstndo.s. lt época a que se refere a apura.ç!o.
§ t• A rc<:eila bruta mensal arbi trada nilo poderá ser inferior ~ soma d~ vru.ores correspondente,
ElO$ incisos deste parágmfo. aeresdclo do percentual de J0¾ (trinl.l por cento) sobre o respectiv(I
som tório;
l - d matéria~-primas:. combustíveis~ ó'U'tros n\3,teriaJs: co.n swnidos: ou ap1icaJmi nu período:
li - das folha.s de pagamento clumn1e o periodo. inclusí e honomrios d,:, diréto,es e retiradas de
proprietários .. sócios ou gerenles. e de todas il.S respectivas obrigaçõe trnbalhisla.,, soc:iais e

tributárias;
Ili - alu~uel de muq u.ino.s e equipamentos u í1il:$dOS na presrn.çlo do serviço, ou . quando forem
próprio$. o c,quivólén1e a percenm~l d 1% (\lm por ocnto) sobre o seu valor. compu1ado~ li.O mês ou
fração;
caso de al uguel de imóveis. o cqiüv~kni.o: .:,o percenmal a 1% (um por cento) do valor
estabelec i<!(, oo Cadastro Imobi liário Fiscal -CU'. c<>mpumdos ao m!s ou froçilo:
1V - dtIS despesas operacionais e dcm~i~ c...::nrgm obri~t6rios do contribuinte.
§ 2" Do ,•alor totfll do imposto que re~uha.r do árbitrll.tnE}l1tO serã.o deduzidos os valores recolhidos

''°

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

(Continua na próxima página)

Ano XVI • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 24 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVIII

nesse Mun idpio. os · rviços definidos nos incisos Ia X.XVI do nrl. 69 dcs-te Código scrilo obriçndas.
a proced.e r o SUL\ i.n.scdçtlo. -cm c.a.td.tet e--.Spe,cio.J.. no Cndá5trõ Me r-cn.ntil d1:: Cu11lribuintc-s.
§ 1• Trunbém setào obrigadas a proceder a sua inscrição. cm caráter especial. 11s pessoas flsicas..
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domiciliadas ou nl.o 110 Muuiclpio de L11goo do Piau í. que prestem se.rviços sujeitos à inciclencia do
IS$ nc~ Municípii;,. ainda que c;spOradiCllmcntc.
§ 2'" A in crição a que se refere o capm e o § f" deste anigo não estará i.-ujeita ao cumprimcnm
do.$ obrisa,<ks 11ccss6rià$ definidos na l~slnQilO mlltlicip<:11. ~m como ao reeolhim.e1110 da t~xa de
lice,iç,i de localiza.ç ão. instalação. funcionamento e lis.:alizaçllo • TLJF.

no p,criodo correspondc,ntc,.
C PiT LOV II
00 L

NÇ

A rt. 107. Q,,ando
pessoas a qve se refere o a rt. 105 dcs.tc Códi~o n1an1ivcrcm mais de um
estnbelecin,on10. em relaçilo a enda um deles sera ex\ ,da a inscrição.

1ENTO E DO RECOLHIMF. TO 00 TSS

An. l 08. Po<lcrá ser cfetuad di ligcnci c.(ld r.ral 110 i11$criçüo. reariwçao, mudança de endereço
ou de alividade. ou ainda a critério do Fis.:o. sempre que ju lgar necessârio.

~çioJ
Oo Jaoç-a.mcnfl)

Art. 98. O lançamento do ISS for-se-;i:
1 - anuoJmc11tc. polo 6rgilo dl.í ~--eretariu de- Tribuln~o e Arreca.daçao~ cm tt: laçoo

O.O;!

OO,itribuintes que, c,.xerçam su:u: atividades sob a forma de trabafüo pessoal:
11 - pór oc:asido da prestação do serviço. pelo ô rgilo da Secretaria de Tributaçl!o ~ Am:cadação,
em ~lação aos contribu.inle:s com ou sem estlíbclcéi mcn10 fixo. que exerçam su ati idades e,n
Carálcr te1nporirio 01.1 imen.niteme~
Ili - mens:alrnente. por homologaçilo. em n:lação oos demais contribuintes. lriclusive os que
pn,slam serviço sob n formn de tmbalho pessoal .. cm sodcdodc de profission.ois.
Art. 99. O 1'1nÇ1lrn<'lltO do lSS será prn<lc:dido de oficio. quondo:
1- calculado cm fun,;ao da natun:za do sen<iço ou de outros füto.res penínemes que independam
do preço do seneiço, ii critério dú Fis o;
li - c:,n con:seqilêncin de lcvllillamcnlo fiscal ou de n:v isào intcri,a de dcclara<;«s prcs.u>dos pelo
conlTibuinre Jlcarco.l'l~Ulroda a tà.11 ·de reco lhimé'nto total ou ptircial do imposto. devendo ser lanç~o
mrn ~s de A.uro d.e infrnçl!O
Pnní •ra.fo único. Na hipótese cm que ocorrer re1ençllo e reeolhimc:nto do JSS por tcn:ciro. ou

ainda pelo próprio oon1ribuin1c. cm qualquÇr caso. a regularidade do recolhimento csuirá suje ita a
exame e controle posterior pe lo ns.:o.
$«ão JJ
l>o rttvlbimenlo

An. 100. O sujeito pnss i,,c, de\lé:ré recolher. de umn só '"-'" ou cm prcs1ru;~cs, mensais e
succ,;sivos. ali o 20- dia do mês subs,equent.e :i emissào da NF ou NF•e, o ISS correspond.ente aos
serviço., prC1jlados e rel idos na fome. rca)strnndo nos livros liscaí corre pondentes o que es1eja
obri~o.

An. 1O1. , lllcultado •o isco. lendo cm visto os peculiaridades de cada atividade. ado1or fünnn
diversa de recolhimenlo, detennil'lando que este se faça a,necipildamente. ~w,w.lmente. presuiç5o
por pres1açao. ou por estimativa em rela<,llo aos ser.. iços de cada mês.
An. l02. Quando o J)ll!Jamemo do lSS for decorrente do regime de sul:lslituiç.ilo tributária. o
regulamt:·rn o fix;tt:n\ oc:erc:iL do .s,e,1,1. re o thlme11iEO.
Art. 1O . A pro,,o de quitoç~c> cio lSS será ind ispens::l.,el quando Q Município efctunr o
pa,gm:nenlo cm se(le de contratos de que ,cja pane. e ainda. cm ou,l'l'ls si1u11çõe1, d<fmid"" ""'
rcgulamcnt.o.

Seçilo

m

ibo5 acN'.s.r:imos morató·ric;iis

An. 104. Sem prejuízo da a1u(1Jizuç,1o moneulria.. da mulu, hldcnizo1ória e dos juros moratúrios.
a falta de pai:amenl.o ou retenção e recolhimento do IS . r,os pra,:os es1obelecidoo pelo regufomc,110.
implican!., qWíndo a purados 1m1 proc,,dimcn1.o s de fiscaliz.içào. m, impooiçao d.e penàlidildc• "
cobrança. de mulllí previstos neste Códi&o.
§ I" Os juro, n1orútóriM e M mullas indcni7..ilt6ria& inc idirllo a p&"tir do primeiro dia ~pós o
vencimemo do débilo.
§ 2" O perceimml de juros de moro será de 1% (um por cento) ao m~, ou miç~o d<" mês.
§ 3° O crédh.o tTÍbutário. inclush•e- o de-oorrenlc de mu.ltns~ terü o se-u valor ;uua]izado. e:.xceto

quarido i;Mllitido p,:lo dcpó~i to do seu mot1tun1e inteirai.

Stçiio 1

as9stcnciais ou fllanu-ópicas. ficmn ob.rigodas U inscd çOO no Ct1da.s1w Mercanlil de Çontribuinté'S MC. nioda. q ~1e itnunes ou is;e.nln.'i do p:1gamento do lSS_
§ 1• FiC1lm wmbém obrigadas a ir1scrição 110 Cadastro Mcrcamil de cmtribu intc os órgãos

públicos d:a adminis1raçilo direta e indireta d@Un i§o. Estados cMunicípios.
10

oonsli1utivo.

§ Y A inscriçõo M C !C ser.i promovida pelo comribuimc ou rciporn;á,eel. nll foroui es1abe·lecida
em reçulamenl.o . nos sesuintcs pnv,os:
1 - a1é trinta dias apôs regisirO do~ atoo constinnivos no órgão comp~tcntc. no CMO de pessoas

juridica!I ~

i11ieio da a1ividade. 110 eaw de pessoas lisícas.
§ 4'1. A inseriç o devcni s,;r requerida tmtts do ll'líclo das a1 ividad.es. com os dados ncccss rios à.
idel'ltifi eaç,10 e loc11.liz,ição das pessoas referidas no capu1, deste aniso.
§ S' Na inexist.tncia de es1abélccimen10 fixo. a inscriç-.io ser.\ única pelo local do domícílio do
preSlador de serviço.
§ 6" As do.<:larações prestadas no ato d" ins.:tíçiio 011 da atua lizaç:lo dos dlld0$ (:ldasnais nlio
implicam sua aocita,;-llo pelo Fiseo. o qual poderá re, 'ê-los a qunlquc, lémpó, independentemenle de
iJfllcS dõ

alteração. a pedioo ou de oficio. riilo ex imem o u1f:r.:11or das multas.

que lhe couber.
Art.

Art. 111. O contribuirt Le do ISS ..crá identiílcodo. paro efeitos flscois. pelo respttlivo número no
CMC. o qual deverá constar nos documenlc» emi1 id,;,$ pelo con1ribuin1e.
Art. 112. Alé111 dú insc:riçao e respec1i, s alieraçõ • o contribuinte do ISS fica :rujello à
ap~c,ntação de quaisquer cleclaroçües de dados. solicit:ldas 11a fomia e n(l$ prazos dispostos em
,egulnmento.
Scçiio li
Da su.spcnsilo e d11 bal A de i.nscriçfto
A rt . 11 . A in:,criç~o no CM C poderá s>er $1JSP"Tl$<1:
1- me<lia111e prévia solicitaçào do con1ribuin1e. pelo praio mâ.-.imo de dois nos. n()o rcno ávd ;
li . de oficio. pelo isco Municipal. a qualquer 1ernpo.

An. 114. O contrib\liJ:it~ é <>brigado a ttquettr jur110 à Secretaria de Tri bu1nção e Arrecoo,iç1lo :i.
baixa. de inscriç:lo, no prazo de trin.ra dias. conlados do arqu ivamento do distro10 social ou.
equl alente no órg;lo compete111e..
§ I" Poderá ser baixada de oficio. a critério da au1oúdade fiscal. a inscriçilo do con1ribuin1e do
JSS no CMC. quando:
1 - resulmr compl'(lvada a fraude. adulteraçllo. falsificaçlio ou utilização de documentos Íl $é'1ÍS..
próprio ou de terceiros. consíd.erados iriiclõneos e com deliberado propóSim a.: fortar•se aoPªlll'me,110 do itnJl<)Slo:
li
compro\'ada a inconsistência de rcslslros e dados qu,: impçncm ru1 inexislêricia de
v;;racidade ou inauteml.cldode de lttformaçóe1, cadastrais:
111 - qu ndo. passado o pra:,o d:i stLspc."11.siiO volt1rttátilt a que se refere o caput do an. 1lJ de, te
Código, o contribuinte não rea1iv•r a ins.:riç!io fU~pet\sa.
§ 2•No (.ll$0 de: b<iixa promovida de ofic io. os documen tos fi"cais em podN do contribuinte ser3o
oons,dcrodt>.~ irti tlõ~s e nil.o poder/lo ser utilizados. salvo expressa autori~çiio do Fisco. após
reativo.d a i11SC1'içil.o e sanadas :i.s irregularidadc,s pelo cumprim~nto da:! obrigações tri butária .

Art. l l S. Oettrmiru1dn à su~peas11.o ou baixa~ oficio d:i inscri,Ao no CMC. o contribuinle será
c1msidernoo não inserilo. sujci ta.ndô-l!c. caso continue a exercer a atividade. :Is penalidades qt1e lnc
são propri • e ainda:
1 - ã apreen~o dos documentos fisc.ilis encontrados em ~ u ~ r .
li - à proiblçoo de 1nmsaciom1r com órgãos da Administração Municipal direta e indireta;
Ili - ao fcch:1.1n.:n10 do estabclcc lmcnto.

de rCGO.nsideraçilo ao Secreu\rio de Finanças do Muntcipio~mcditmte ~ •nst;;111.raç~o de proccdimcn10
no qunl é =itumdo amplõ direito de dc(cs.a e contradi tório.

An. 105. Todas as pessoas. fisicos oujuridicas. com ou sem estabelec imento füco. que exerç;u't\,
húbíruol ou 1empõmridmer11e, individualmente ou em sociedade. qw,lqu-,r das atividades
relacionadas no Anexo li deste Código. b<:m comoilSque e;,;c:T\-'Dm a1fridad<:s.oomercials. industriais.

prê:viu. comunícnçii.o.
§ ?" A inscrição. rctiliceçlo.

An. 11 0. O CMC será formado pelos doo.os da inseri~o. podendo ser retificado ou l1erado.
posteriormente. de oficio ou \'oluntariamente. pelo contribuinte ou pelo respolls:á\'el. após o inic io
de uas a1 ividndcs e sempre que ocorram fatos õu circun;nd.nc,as que impliquem sua modificação.
Par6grofo único. O disp<)SIO 110 cap111 d.t-$tC úrtig.ode\'crá ser observado inclusive quando se trat r
de venda ou transferência de estabelecímento e de encerramento de at.i idade.

de re.:itivação ou de nova inscrição.
§ '}: A S.USpé11$i!o ou b:l.i.~ de inscrição scrilo nomolor,odas após apuro.ç,l.o e quiraçt\o dos débi1os
fiscais. caso ex i,s.t entes:.
§ YNa hipóte1,e do Lmleferimcnto dos pedidos de nova inscriçJo o u de reati\'llÇ~o. caberá pedido

Da h;.scrição e alteração cJ1dastral

li -

An. l 09. O Fisco M11nicipal pocletd promover. de oflc-lo. inscriçllo, aJtmiçt!o cado5tral.
:m.alizaçl!o ou o c:i.11cela.ncn10 d:, inscriçllo. sem prej u/zo d~ ~.p lieaçll.o <las penalidad~s cabiv~is.

§ f" Tomar-se-ão sujeicoo à aplicação d medi®· pn:,·i~ta$ no ,•up111 desm anigo e respectivos
incisos <>S contribuinte~ qt1e oontinuarem a desempenhar suas ativiclades, quando indeferido o pcdldo

CAP ITULO VIII
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA

§ :!º o cuso de pessoa j urldica. a inscriçllo :;:çni inslruida oom Mpi do
devidamente n>sistrado no órgiio competent.c .

81

106. As pe1,so•$ juridie1ls nno domicili.adas no Munlclp io de Lago:i do Pi<iw q"e 1omarcm.

Art. 1 J 6. As irucríçõe:; no CMC pod.-rào ser su~ sa , a critério do Fisoo. após a verificaçao
da$ segui.n1cs irregularidades fiscais praticnd.as pelo sujeilo passivo. quàr>do:
1 - não for c11Con1.rado cm a.tividadc no loeal infünnooo. confonne veri ficação fiSC11.I decom:ntc
de diligência cadastral:
l[ - confeccionar. ut ilizar ou po:r.suir notas fi~ is ou d.ocumernos fi.s.c-a i:s equivalt.!fil-t:S ou.
impn:S$0$ se,11 autotiz.açllo do fisco;
Ili -dei.x11rdee,c ibirn documentação fiscaJ.qu:mdosoHc imd pelo agente do Fisco. sal\,c,moliv,;,
dtvid:unenlt justific<'ldo:

1V - ncgnr-se a fornecer ou dei:o-ar de forn<:<>er

l'IOrn.

fiscal.ou documc-1110 equivalente relati"º il

prc~-iaçào de set'\'ÍÇOSou ainda, fornecer documen1aç.lio fiscal ínidõncn:

V - ocorrer o terceiro au10 de infrnç.ilo por embaraço à J1:;ç-1tliu,çào em flmç:!o de o conlri buime
recusar-se oo atendimento dns exíg~nc:ias relati\•as ao proc<"<li m=lt> fiscal:
VI - deixar de apresentar ou apresentar sem movimento 12 (doze) Declarações McnSlli~ d.,Scrviços - DMS succ-ssi,·as:
VI 1- não atender 11 oonvocaç~o pn,a recacl stromento:
VIII - oc:orrem outras hipóteses prevista§ em rcgulamcmo.
An. 11 7. As suspc-nsôes de oficio pre••ist ,,esie Código n!lo ultr.ipas.sa,-:io o prazo de do~
m= ul) fi,r, do qual ser/lo tom3das as modidas ndministmti as e judicia.is cabíveis ~m cot>rnnç"'
do crédito e baixa de oficio da inscrição no CMC.
Paráyafo único. Os ti tulares. sócios ou diretores de empresas cujas inscrições lenham ~ide,
suspensas ou baixadas de olicio. b<:m como aquelas com peooênc ias cadastrai, ou ~e déb.ttos:
triblllãrios. ficarão impedidos de p rticipar de outrru; empresas. até que scJam so luc1oruidas as
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pcndêncii>S junto ao Fisco Munici~I.
ArL 118. A baixa de olicio poderá implicar no ir,idoneid~d• d<:>$ docurncnto.s liscúis. hip6t- em
que o Fisco i:v1unicipa l poden-_ re(\\•isitar fQn;a policial para a a.p:rcc.nsão de livt('ls e doctull.ento.'i
fiscais.
Panígrafo ónic.o. •o~ caso em que o fisco verificar que o co ntribuinte. npós a baí11:i de o!kio.
wntiJ1ue nc;> dr~nvolvimcnto dc-aüvidadcs.~ u.o: lrtSetlçào $Ctà renti\·o.da. para efcitodt réG\IJ~~ção
dos débims fisc;iis, sem p,.,jui.w dos penalidades Ciib!veis.
Art. J 19. O cncerraménto dn Mivi<l.•de em funç o da baixa d" inscriç.llo no CM nào implica
qui1ação ou d ispensa do pagamento (!e q1111isquer débí1o,s Ci<i.stcnics. ai:nda qU<, vcnhwn n $Cr
apurados postcrionncntc à cmis~o de cenid, o de baixlt. ou de mera dcc larnçllo. obti,;ia pelo

contribl.linle.
CAPí1• LO IX

1)0 DOC MJsN'í,\.IUO t' ISCAL
S<>ÇA(> 1

Das: r:~p éd,r"ll i dt- dotumc.i lt0 (iscai$ rcln th"O:S ao l

Are. L20, É Obri8,a1ória pe los: coni_ribuintçS s-.úcitos. ilO t'eg:Lme de rccolhLmcnto rn,en~I do ISS n
emissão de Nota fise,al cm iodas ;is operações que co,u1iturun fnto gcraclor do imposl.o . quando dll
pre:s1aç!lo de S('rviço.
Pàr'Jgrufo único. A Nota F'iS<:"al ele cr iços deverá ser emitida individualmente por liqu,;,111
incidente sobre os scrviços Jl<"'Sllldos. sendo vedadn a consiJl'1nção do serviços sujeitos a nliquo1os
diversas: c-m um me mo documentQ 1i;5Cs.1.

Ar1. 121. Sdo docu:mcnto.s fi..scuii, inCftnl cs o.o contribuinte do IS no Munidpio de Uili}OU do
Piauí :
1-No1a fis,;111 de Serviços:
11- Recibo de Prolissionol Autônomo:
Ili • D eclaraçào Men,;al do Serv iços - DMS:
IV - Declaração Digital ,;ie 'crviços Tomados ou lntermedfados - DD
V • Compn)v11n1e de Retenç/io na fonte:
VI • lllllfi, boleto banct\rio. ou qualqt1cr ou1ro documento wmprobatório de pagamcnlO de
Sie:rviços de t.'ll.J:ucuçllo. 'i:nii.nu. tn íc;ot.a~ã.o ,X;dagóg,Lca e: edui;;v.çiunnl. iMtruçdo,. t rc-int11men to e
oval iaçBo Jl"'i<oal de qualq .,., grau ou nomrc~.
§ 1-" O documenlo a que se ref<:re o inciso I d.e ste art1vo de,.·crâ ser emitido obrii:atoriarneme por
meio eletronico. e. aos prestadores de se iços obrigados a cmissãó da. NFS-e. recai wmbém o dever
de afi ar cm oot1s es1ab,olccimcn1os. em local visí\'cl ao publico. pia.e;, ou adesivo oon1end.o a
inforinaçllo de que o prc•twlor de serviço ê obríSJldO a emi tir NF -e.
§ 2'° Os documentos n que se n:f-ereo.'.I os incisos antcrion:s ,o bKrv;,1~\o as seguintes çondiçôc:s..
dentre outros cst~'bcli:cid:::is e-1n -cventúO.I re~ulamento:
1 - obrigatoriedade ou disl)"nsa de emi~llo:
11 - tipos. conteúdo e indicações:
Ili - íonna de utili7.açilo:

IV • autenticação. imprcullo e prazo de ,,alidadc.
§ .V A DcclnrnçDo Mensal de Scn•iços - DMS deverá ser aprcscntacla, mconsalmcntc. ao Fisco
Municipal. c:-antcrulo in fonnaç(k:s fiscais sobre todos os scl"\•iços prestados cfou 1omados jli.
comtnnte5 na DDS - Declareç.ilo l)igiital: de: Sen•iços: To11:1::1dos e/ ou inlerml!di3dos. in:struldos ou nilio
com documentos fi.sc-.ois. em que- haja inC'Lde?nCla ou nfto de l S. otro,·é:s de p roces.-c;:ome-nto eletrônico
de doidos. por Iodas as pessoas juridic,as de direito privado e lodos os órgãos da udmini:rtrnç.llo
público. diretn e índiretil. de qu [sqU<,r dos poderes da UnUlo. Estados e Municipios. es1nbelecidos
no Município de Lag,o:i do Pioui.
§ 4P O roconhccímc-nto de i111unidade. a concessão de i:scuç..ilo ou o est:obc: lecimcmto de regime
diferenciádo p:ml o pu.g;imento do JSS nllo alitsta n obri.gatoricdode de cumprimcnlo do d.ísposto no
§ 3° deste nrti,go..
5" A Oc,clnraçllo Mc.-nsal de Serviços - DM e fi Dcclarnç.110 Digil.41 de Serviços 1'omados e/ou
in.tcrmcdbulos- DD r~fo:~ntc ao valor do ISS próprio e retido na fonte constitui canfissAo de: d.ivida.
§ 6º O reconhecimento do débito tributário pc-to cont.ribuintc -ou pelo responsi:.h:et tr.i bu ti1r.io
alravés da OMS ou do DOS. com a indico.çllo prec is:, do sujci10 passivo e • q <><ut1ii'ico,ç.~o do
monmr>tc devido. equivale ao próprio lonçnme.nto.
§ 7" O débito véncido a que se refere o part\gmfo tllltcrior torna-se exigive-1 logo após se11 efeti,·o
lançamento. podendo a administtaçoo fazendária inscrevê-lo imediatamenle em Divida Ati\'a.
~ 11• Os ,·0.1.ores de IS informa.dos nas noras flseois em ilidas e recebi.ias prownicn1., ,- da DMS
ou da DDS Sé-nlo objeto de iin!i.líse e procedfoie,no de audi1.o ria imema. antes de eovi.6-los à Di\•ida

s

Ath:ã.,
Art, 122. A Dcclõrnçil.o Mcn I de Serviço - DMS e o Declornçào Digi1al de Serviços· DDS
sc-..rão uta izndns como in~nunento.s. dé co.ncrole ncompM.b.amc1no dos SCT\iços prc-stndO.s ·c: tomado.s:
e/ou intennediados.

Art. l 23. A DMS e DDS. preenchidas por proccsS!lll)çrito clctrõnjco de dados. serilO escriml'tldM
na pó.giJ1ll eletroníea da NFS,e ~•<! o di a 20 do mês subsequente à daln de cm.i.ssdo da NFS ou NFSe. por tod:ll as p@sSOllS
pc-ssoos fi'.sic ou jurídic de Direi•o Privi)d0 qu~ e.xt'.!rçam ntividodc
econômica de fom1a continua e orgnniznd.a paro a prod:uçilo ou d.rculação de be,1:S dou serviços.~
bem como todos os órçllo$ da administruçoo pública Din:t ou lndlreta. de qoaisq1,1cr p,x!crcs dll
União. Esl&dos c Munkipios. cslabclc,:idadcs no municipio de Lagoa do l'iaul.
§ 1• Para a escri u.,raç o da OMS e da DDS. os prestadores. 1omodore. 011 intennediadore,; de
.serviços deve-,n promoviE:r. pre ia.m ente. o rccad:ostmnlen1o e o ercdeoei:.men1·0 na pá,ginB c-1-ctrõnica
da NFS-e- (www,l~go:ido1~i;i11i.pi.go v.br).
§- 2" A íei:lto.do p,c-.st.a9ào dn.s lnfonnnçõcs que se· refere o t:'1pr.11 die--S$c anig,o. u suo aptcsc::nmçdo
de forrnn inexata ou irn::omple1a. sujeim o i.nfra.t or às segu,mes pen.alid.adês:
1 • mult.3 de 150 UR,M por cada m;ls <:m que fo r constatado o cno O'U a omissilo.
li - muha de 300 URM na hipó1e-se de arraso n.a entrega de declaração '"l prazo est.ilbelecido.
indcp,;ndenl.c: do pagámen10 do imposto.
§ ~• A rc1ificaç'10 do OMS é/Ou DDS deverá oot e t~mada por meio cle1.rõnico. medl.rune
apresentação d e nová$ declo.mçõc,s. e ter.\ a mesmo n.atweza d:i declsrnç. o o rígifl.ilhnen•e
apresentada., :substituindo-n intcgJ111lmcn1c e sén•indo pa aumen tar ou reduzir os valo~ dç débí.Eos
de I · S já infonnado~.
~ <V A n:lif'icaçao de DM e/ou DDS q ue resulte em alteraç-llo dos valores obje10 de lançamento
de oficio. de auto de .infroçi!o e de inscrição em Divida Ati,•n do Município. somente podc:ri ser

efol1J.lldo. nos = • om que oouvér pro,.,. inequivoca da ocom;-nd11 de erro fátko no pn:enchlmcn.to,
da declarnç(!(),
§ 5° Fie m d ispensad da subslituiç.'lo tribmária. da re1ençao ,,,a fonte e de informar na OMS
e/ouDDS:
1 - os sel'\•iços prestados, coinados ou inte-rmediaclos dooumé11tados per NFS.-,, emi ti& pelo
sislem d isponibilizado pelo município de Ln1100 do Pioui:
li - os ~n·iç,os pres1ados documcnlados por Nl'S--e avulsa. emü ioo presencialmente na prefeitura
municipal de Lnçoo cio Pi,r i. por Mntrihuint~ nil.o c.11da,Lmdos no ., i, tcma on-line.
IIl - os tomadores de serviço, quando d a agricu ltura fami liar o u quando sejam
rnit.TtK:rtlprcc.mdcdorcs indiv idllllis. npós comprovação e di.s.J~n~junlo ao mun i-cip.io.
ArL 124. Todo •quele que $e enquadnír õOmo 10,nador tle sor,ÍQQS prestados por empresas ou
por profission11is autónomos deverá xisi r o ~p~tivo documento fiscal.
Parágrafo Cmico, Serllo considerados inidõt1t:os os documcnlos que nao obscrvarc:,m o dispo~to
na legislação. quando de sua cmiss!o. inclusive os que não fomn \llilizados até três anos após a &ta
ele sua áutoriuiç9o.
Arl. 125. Ó\§ coa1ribui ntes com ah·nrá atnisn.tlo elou demais déb.itos cm a.beno com o Municipio.
bem corno aquele;; q ue não c;;ti,,erem cwnprindo as obrigações ace-s:sórins previsras ncsie Código -

inclusi\·e aquelas relativas ao Simples Nacional • terno seu cadas1ro de emissào da NfS-(' suspensos
até q ue se regul riwn perante o fl500 Municipal.
§ 1• Em qualquer das si tuações descrilns no caput de le artigo. os contribuinlcs seroo obrigados
a retirar as notas fiscais presencialmente no Municipio. pagando o imposto :intecipadamente. a té que
promovam ~ regulnriz.-içílo d·· àtoetÇ(lo pera<1te o Fis.co.
§2• No caso dos conll'ibuinte optantes do Simples aciona l qt.tc praticarem as condutas d~scriláS
no rnpm. atêm das penalidades pre,•istas nesle artigo. também cstartl.o sujeitas à e.~clusão do ~i;;me
pelo Fiscal de Tributos do Mu11 icipio.
§3º N~ hipc.i1c::;e <.1':~eri1~ no §2º cJes1e aMi!;O, o con1rib11in1e só poderá opiar novamente pelo
rcsim<: do Simpk:s

aciona l no cxcrch;:io flmmcc iro scguin~c.

An. 126. Os prtunotorcs dé diversões públict1s. cuj t1 t11ividru:lc e cuquadfl'da no i1.e m 12 e em seus
subilen, oor,s.lantc:s no Anexo 11 deste Código, de\'erilo emitir declarnçl'lo no fisco municip:il por
even10. como fonte de informoçllo poro fix:içao de uma base de c:ilculo arbitrado. levando em
consideração:
1- o número de ingressos vcndiuos
11 - o 1,1ulo. o local. a data e o horãrio do evento:
Ili - o valor do in resso.
Seç,'lo IJ

Da escrituração de livro t dos documtntos fis.cAi
Art.. 127. Os contribuin1ecs do ISS de,,e,r~o es:criturnr e manler. em seus es1abelccimcn10s. os
segu i.ntes livros fisoo-co,uábeis:
1 - J.ivro de R.egisrro de Presraç.llo de Serviços elccrónico, gerado por meio da DMS:
li - .L.ivro de Regislro de Conlratos:
Ili - Llnos conlóbeis obrigalórios pela legislação federal.

§ 1.0 Estão tam bem obri.gados ã escriluração fiscal os prestadores de sel'\•iço.s iscmos e imunes.
§ 2° Os livros • q ue se refere o inciso m de$1C nMi,go 1c,110 sua cs,: ri1ura.çi0 e formnlidndes:
defin ida:, cm confom1iifodc com n lei;islaçilo federal.

Art. 128. Constiruem in$1nlmtnl0$ c-0mpleme,11ares da escri1a fiscal e cont~bll as E!Uias d
pagamento do impos10 e demais documentos. ai nda que pertene,eme.s ao an:i_uivo de terce iros. que se
rcla,cionc.111 d irçta ou ind iretamente com
oon1ri" buíntc ou n::spon$ável.

05-

lançamentos efetuados nn escrita fi.se...o.l o u -comercia.l do-

Art. 129. Cada csiabclccímcmo. seja matriz. filial. depósito. sucursal, ugEncia ou represenmçâo
tcrü escrituração fiscal próprio. edaclÍl li su oentr11li2!L('-l!O ,,o. rMttlz. O'U e-.srobe lccllnemo princ:ipa_l.
§ 1~ Para os eíeitos deste a n igo. não 1<:m apl icação quaisquer disp(l$içõcs legais excludentes ou
limitativas do dire.ilo do Fisco de examinar Livros. arquivos el,mônicos ou nilo. documentos. papéi~
e efeitos comerciais ou fiscais dos prestadores de sen·iço. bem como qualquer bem móvél. de acordo,
com o dlsposto no nrt. 195. do Cód i co T,ib<Jtiirio Nacional

fLei n" 5. 1n . de 25 de outubro de 1966).

§ 26 Os agentes do Fi.sco ~pm:ndcroo. mccliantc tenno, 10000 o,s li,•ros füc:ais e comábeis

encontrados fora do esml>elecimen10. devolvendo-os, oo sujeito passivo. após a lavratura d.o auto deinfraçao.
An . 130. Os livros fiscais imprcs.,;o~ e de folhas nwncradns li pograíicamente som~ntc podçlioser u1i lizados npos •~ibidos rep~;liç(oo fisc;i l e nl:$ía :tutentic:tdo• por 'lg<mle do Fi;;éó ur1ieipal.
que observam a reguJllri<lade d.e sua forma e os dados cons1n,-.ics de seu Tenno de Abcnura.
An. 1J l . O ~-isco poderá dispensar a cmissilo de docwnentos fisc.ais para esiabclccimcntos queutilizem sistemas de conirale do seu movimento. capazes de assegurar o seu r.;i;j$1n) e rcspecth·a
au1e11ticidade de fonnu :;a1isfü16ria para os interesses da fi scal ização.
AM, 132, O to1nudor que u1iliZ11.r s~rviços sujeitos à incidlr,c i;, do ISS deverá e igir do prestado r
o documento fiscal, cuja u1ilizati10 esteja prcvirui cm regulamento ou auloriz.ada por n:giim,·
c.specinl.
§ i. • O d isposto no r:up111 deste lll'liço excet11a-se quando o pres1ado r estiver. na formai
estabele<::ida na leiis laçào. desobrigado à emissão. ressalvada a exigência da aprescniaçao d!li
inscrição, d.o comprovanlc do ,ecolhimen10 no exercício an1erior. se for o CDSO, ou ainda de recibo
qoo o iden1ifique como contribuü1to.- do ISS. cnd.creço. a tividade e o valor d o serviço,
§ 2" A íaobservãnci11 da ressalva a que se refere o §1° deste artigo impliellrll J\a respon5,1bil id~dcpela retenção e recolhimen10 do I S pe lo IO!l\údor do serviço.

C PlTULO
DA FISCALIZAÇÃO DO ISS

cç,io ÍÍ!nka
Da •tiio fi ca l
An. 133. A liscali1:.11ção será exercida de fonn.a &isten:ui1iç~ sobre todos os sujeilos de o brigaQÕes
tribul.irias previst:.s na le1;fal11,ão do ISS . inclw; i ve os que gozarem de Í$t1.._,~o ou forem im unes,
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poderido ocor~r nos esUlbeleciment~. viás públícui; e demuis locais óncle se exen;am ntivid3des
1ribul.ilve:is:,
Art. 134. Media.ntc: inti111"1çdo escri to. o sujeito p
ivo ~ obrieado o e,d bir ou cntregru-. confonne
o coso. docu,ne,uos. livros. papéis. ou nrqulvos eletrônicos de ,i.omn::tn íis.:ol. comerclíll e con1 bil.
§ -1• Também dc,·croo prcslnr infonn.açõc.-" :sollcitadns pelo Fisco QS pessoas inscrim$ ou
o brigudt\.5- in:s;,crição cn-dustml. e tod:iis: r&- quc tomarem pane e-1n pre-sl.oç:ões reluci.o nodns a.o ISS.
§ 2• No exercício de ,.; un ath:idade. o agente fiscal poderú hiJP"C:-:s5CU- nos es:1.u.belec-i.meuto:s e
demais loeais oru:k são prnücrufas ullvidad"• tribul ·,·eis. a quálquer hor.i do d ia ou da noite. desde
que: os: mesmos -c src<jam cm funciomuncnlo.nindtt que interno.
§ :;• Em c.iso de embaraço ou desaeato no exerdcio <la fünçllo. o (1J;eme lls,;~1 poderá rcqui,,111,
auxilio de autoridad~ pol icial. com aplicaç-ào d~ penalidades pre:vL'iutS cm Jd.

Al1 . l lS. Os documentos e livros fi.scois s,;rilo coru;crvtt.dos nos próprio~

estnbetecimentos: a té:

83

caracterizam o-s grupos de con1rib11in1e.s SÍ!l)la1á.rios.
§ -t• O nào cumprimento. pelo slgnallirio. de qualquer das d óusulo.s do T cnno tle Acordo.
implicará na sua e:<clusllo do mesmo. sendo e:-.igido imedia111meme o imposto de\'ido. Mm prej1.1i2.0
da$ cominaçõçs apl ic •,·ci
§ 2° A exclusão de um o u a lguns comrib~lntes signiuilrios de TemlO de Acordo fim1ado
colctivamcnre não o invalida. p,tj ud ícn ou o a.Itera em seus propôsitos. pcnmu><:ci;,ndo vigcnles sull-,
claiurulas com relação aos sign.a1ários n:ma ncscrnlcs.
A rt. 144. A~ <:ntidades imunc-s a.o ISS que dcscj• rcm onlaboror com o unicípío, na solução de
pro blemas edu.cacionaise de assisteneio soei~ I. poderão pleite~r su;i inclusilo nos Tennos de Acordos
a que se refere este Capitulo. e.aso c111 qu,: a compensação compreenderá 1ri buto municipais nllo
alcanl'ooos !"'la imunidade.
AI\. l <l.5. A i1><:lus1lo de contribuint es e de e,nidades in11.u1es nos Tennos de Acordos. como
esta.belece cs1e Código. für-se-ii medi11.111e solici1açil.o d.os interessados. obedecidas as condtções o
serem fixadas em mviso publicado na imprensa o ticinl ou órg;lo de cire laç~o local .
P:1:1rá8f"8 fo lmico. Incl uído no Termo de Acordo a ,que Sé refere o ,·"p"r de-stt: iilftig.o. o
enquadramento decomribuintcs em sistema de es1imativa mensal a que se refere o art. 142. paragrafo
único, inciso l deste Código, independe de no1ificu,llo pc,r porte do Fisco Munici pal.

que ooorrn u pnlooriç~o do c..;clit;, tributário. e serilo ~lbídos i, r,scoli~o quilll.do e. iQ.idos. nao

Scçlo II

podendo ser reli rodos. sa lvo pam ~prcsenlaç~ emju(w. ou 41uando nprccmlidosou sol i.c itados pelos
agen1e:s fa?.endá.rios, nos c~s pre,•islos na legislação.

Disposições especfai
& pecifii;,idades da Lbtn de s~n•iços

Art. 136. O A11eme Fiscal. no excrcfcio de suas funções. ao comparecer ao estubclc.-cimen10 de
comribuinte p.'lrn efew~r le,·ootamento fi cal, (le,,erá:
l ..... Clp:rc:s.en•nr l-ckn1 ific::-llçAo fun cion I;
Jl - lavrar teimo de início e cotích.1sc,o de fis;c~li wçl!o :

Sub eç,io 1
Sen·iços Relativos a Hospedagem, Turismo,

m - cxigir dos propri.:tários. ocupantes a qualquer tlrulo 011 admi11.iS1rado= de bcn, imôveis, ""
infonnações necessârias aos l~nçamentos. correção. revisão e fiscalizaçào do imposlo:
rv - lavmr tcnno de nprccn,!io de livros e documentos llsc-als. quando necessârio:
V - la.vror amo de infrnç.\o. em conronnjdade à pn:visão legal;
VI - efernor qunlqller omro procedimento dcflni<io na le.::islaç!lo.
§

f,P O

IJlgem e C ongêuem

An. 146. No !!Crviço de hosperlagem de qualq ua:r natureza cm ho1éis.. hotéis residência. i;,ousndas.
pensões e congl!neres. integram a base de cálc ,,lo do impo510 " ,,ul<,Jr da a limen111çào e dos demais
serviços fornecidos ao hóspe,:le. quando incluidos no p = d • d [ó.ri11. bem como os vnlores cob,~dns
a pane. a littilo de imposlo.

i.nki o do p«t'Ç·-edim,cn•o cxc;: 1u i n e5ponl~meídMe do sujt!-i•ó _pi.\5S i vo. desde que devidame-n t i!"

intim.ndo. e . ind.cpendc-,u emcn1e de intimaç~o. a dos dcmCLis em,olvidos nas infrações vcrificooa,,,
§ 2J' O Le \...Jma1uc:1no FLscnl. n que: se refere o ,:upur de:SII! an iso de-verá ser concluído no prazo
d• Sl>SSl!DUI di · , .. prorrol)ável p0r a1é maís dois per[odos iguais e s11cc:ssh·os. desde que haja motivo
j ustificado e por escrito.
§ :.• J\ cxige.,cia do crédilo uibutário dc:corrcnle de mulla .Sérá forrnaHzadll em la.nçamemo de
o.mo de in.froçilo.
A rt. I 'J.7. Ç onsidentªSC iniciada a nç-ão fisCAI:
I - com a lnvra·1um do ·fcnno de Inicio de 1•.Lscal:iznçUO;
li - com prâdcll de qualquer ato tendente à apura~--ão do crédito 1ributá.-io ou do

Cllmprirncn10

Su bseçjlo li
en•lçu~ d, Divtr$hS PllbllcilS, LllZCr, Enlr-eleni11.1enlo e Cón.gênttt

Art. 147. O, l'romo ton..--s de cliversôcs públicas. is<o é, aqudcs cujl\ atlvid;tdc é enquadrado no
ilcm 12 e ~us subitens do Anexo II dest e Código. dcwrão ,;olicilllr óutori.zação à Secretaria de
Tri butação e Arrtt:oda.ça.o pnrn a rea.li:mç:to de cacla evento dcslll natunl?a, seja cm estabelecimento
p,óprio ou não. cm ambleulc público ou privado. aberto ou fechado. cujo acesso do públioo se faç.a
m«liilJUC pagame1110 ou de fonna gratui ta.

de obrigações acessórias.
Art. 13$. Pom efeito de carnc1erl2a.Ç11.ô de omissão de receita 1ritlul:h·el. serão considcra<'.1(,$.
den., re outros clemcnto:s. os: scgu intc-s.;
1 - a aufl:riç-ão de rttt ita sem a devidií comprovação conulbil do origem:
li - a l'e:scr'itumçilio de :suprimentos. sem a respectiva doc:urnent çfto eo1nprobatólio. com dolas,
vn.loreS. bem cotno os imporulncias entregues pelo supridor. compm ada.. em todo o caso, o.
diS:pOnibilidadc tinanocira do

mC!MJl;O;

III - a ocorrência de ~tldo credor nos
couul bil;

COl'IUIS: ·rela•i~'tlS.

ao ;th•o cimtt::inte ou do reali 7..:ivel

!V - a eíec.ivução de ptt.gãmc:nto sem n cone po11dente di.spo111bil id.-ide: fin:ancellra~
V - qooJquer irregularidade- ,,.,-eri ti e~d •em cqµ~pornen10 ,em1:s,or de cu po·m fiscal ~

VI - a n.:h,l1eroçoo de livrosº" de documenlo !iscai,:
VU - a emiss.\o de documen to fi
I con,ig.nando preço infí,rior "° valor rc:-01 da opemçllo;
VIU - a prestnç(lo de sc,w iços sicm ~ correspondente ~'llis ~o d<, dc;,cumc.-nto fisc.a.1 e Sém o
rcs.pccth'O laa,;amento na escríu1 fisc I e comerei~!:
IX - o illlcio de ali idad<cs sc.-m inseri ! o no CMC.

Art. 148. A b:ise de c,áleulo do impo~to sobre serviços de dive~s públicas.. lazer.
en11,!lenimcr110 e c:ongéne·rcs, cspeciticados nos sub.ite,is 12.1 a 12. 17 do A.nc~o li dcs1e Código. será
calculado sobre:
1 - o preço cobrado por l:lilht>te de ingressa ou qualque r ou1ro mei(>, u 1í1 ulo de entrada, em

guo.lquer divertlmen10 publico. quer em rec intos fcclmdo.s. quer ao o,- livre;
li - o preço cobrado. por qualquer fonnn. n tímlo de consum~-õo mínima, cobertura mu~ical.
couvert e coutrndanç.i. bem como pelo alu,guel ou venda de mesas e lugares em clubes ou quaisquer
Oulr'OS cs1nbclcc:imcn10:s divcrsionuis:
UI - o preço cobmdo pelo uti lii,,çào de AporelhO.$. ruu>(I$ e o utros apctrtthos, me<:ânicos ou rulo.
assim como a ocupação de recimos ill.Slalados em parques de divt • s ou em outros locais
penni1idos.
Parâgruf,;, ünico. fnl.c gro a ba..sc de dlc lo do imJ>0,5,to. iridis1i11tamcnle. o vul.C>r do;; lngr<"-~0S.
abadás, cartões ou qlllllquer outro meio de i:atr!ldB. disiribuidos a 1üulo de "cortesia", quando dodos
cm 01:mlraprc:;ta,llo de pub ltcidadc. hospedn.;em, ou qunlquer 1ipo de k nefklo ou fü,,or.
An. 149. O contr[buimc ou rcspons1hd por qua lqu~r casa ou local em <1L1C se reali2em

ímpos10 Sé

espe1óculos. sbows ou exibições d.e filmes e coni.énerc é ooriQadó obscl'Vl!r •• sc~uin1e., nonnas:

An. 140. Sendo in.smisfatórios os meio normais de íiscalizaçllo. a autoridade füc.ol competente
pO<lerã c;xig)r :,_ i\doçao de [nsm1rucmos ou documen1ol; esp,."Ciais nece~Sárlos à pcrfel111 apu:raçao dos
scrviç0$ prestados. do. rec;,irn. àuíerida e do imposto devido.

1- dar bilhete especffico a cada usuário de lugar n,•ulso. camarote ou (ri~;
li - colocar placa na bilheteria. vis:ivcl do e:,;t crior, de acordo com as instruções emanadas da
Secretaria de Tributação e Am.>c.idnçílo. indicando o preço do~ ingre-s:;os;
Ili - oon,u., ic;ur previamente à Secreuuill d~ T ril>utaç!lo c Arrccadaç~o n lott\,_.>!o de ~us
estabelecimentos. bem çomo as datas e horário. de seus esp,ettículus e os preços dos ingrcssos;
IV - solicitar 1, Secretaria de Tribumça.o e Arrcea.dação autoriz:iç;'lo prévia para mandar
confeocionar qualquer espécie de ingresso. e. após a confocçào. sul>meli-los ã chancela.

Art. 139. O eontri buin1e do ISS que rcincid ir em infraçào
sujelmrá tis penalidades d isposw n•s•" L1'i Complc:me11tar.

rtc>!'ffl;<i: d<;> referido

An. 141 . Fícnm sujeitos à retenç~o. na forma disposta neste Códig:o. M bens. móve i..s exi:sle-mê!s
no est:tbelecimento ou em triinsilo. bem co1110 o$ livros. documentos. papéis e arquivos dctrônlcos
que constituom provo material de infra~"~ l<:i:islaç4o municipnl l'.ltint:nte oo ISS .

CAPIT LO ' 1
DI POSIÇÓ $ (; F.RA IS, f'_<;í•ECJAIS E FI AIS RELATIVAS AO ISS
S<,ç>'lo I
Oo krmo d e acordo

Art. 142. É faculta.do ao Poder E,cccutivo firmar ucordos rom es1abelecimentos dc c.-mino • de
~erviços médlc.o-hospimlares isando a estab<!li!éer proce so pcnnanente e aulomállco de e ncontn)
de contas, comp,:nsando c,..;d itos tributários relcremes no !SS com créditos líquidos ,e certos das
fi.nna.~ e estabd~cimcntos a.c:imn rclncion,ndos:.
Panlvaío único;,. S.,m pn:juízode outras dlsposições que venJinm a sercslalxlc.-ddas pelas partes.
O$ Termos de Acordos a que se refue o cap111 des11e ar1ie:o obedecerAO aM seguintes critérios bãsicos:
1

o.a. c.stP1bc-l~ci01cJ1tQ~ ocQrcfo.nt 05 reco-lhcit'Ao JSS com boK: çm ,pipumç4t;, nornuU ou C:!IIÜ:nativat

li - mcnsnlmcnte, se efelua:ni o <:onfronlo do imposto de, do com os vruores fü tumdos.." fLm de;
se processar e de se cfem, o p.,ga_memo da diferença. por qualéluer d3S pa_n~. ai.é o final do mês
sc~uin1e ao do even1.o;
Ili -o valor do serviço prest:>do ou otlli7.a<lo pc.-lo Município será igu~I :
a) no caso de cstnbclecimento de educaç~.o . a preço vigenlc no ,;,1t1belecimento;
b) no caso de serviços médic~h0$pito1Qres. ao preço eslipul;>do pelo Si,11•m"- U,üco d~ Sa.ú dc
- SUS.

Art. 143. Os Tcnnos de Acordo reíeridos neste capi1ulo podemo ser coleth'OS, apcrfciçoondose, entretanto. com a assirwtura de Tem10 específico para cada um dos 1i po$ M ati\~dades que

Subseç~o Ili
Scrviç-o3 de dbtribuiçlio r ,·t11da dç billmu e demais produtos de l.oteria, bingos.
-cartAH. pules ou c:upans de apo.nas, sorteios, p rêm io .. ioelu5ivc o:s dt-:corr,c:n lcs de:
título, de c»pil»li,..açio e congêneres

An. 150. Na presraç~o cios scrvic,,os e1ms1ontes do sub.i tem 19.01 do Anexo li dcstc Cód igo.
integrasse à bà$C ele cák ulo os valores pagos a dtuto de premiação ou qualquer tin.1lo.
S ubseção IV

Scn>ICO$ de R~l!islro Pfiblicos, Cartorários e Notariai,
An. 151 . Na ~

Caç~ dos servi<,X>S consló.ntes do .suhi te.l\ 2 1.0 1 do A11cxo ll déstc CM il!O.

coru.idera-sc base de cálculo os v"lores d.as receitas relaciom1das aos se,,,.i('O$ de reginros e de aios
nolllríal.$.
Sub eç'1o Y
Servi.ç os de etluc,1ç~a, instruçilo, treinamento e a 1.liAçilo pe51li0al ~ con~lintres

Art. 152. A base de cákulo do impoSto devido pelo est,abclec imcn10., de educaç(i(). ensino.
ori.c nla.ç ão pcdagôglca e oducacional, instruçoo. treirui.men!o e 11valiaçllo. cm relaç11.o aos serviço., ela
mesma nalurczu.compõe-$C:
1- das mens:alidacles ou anuidades cobradas. inc 1usi ~·e as taxas de inscrição e/011 matricula:
li - da recdm oriunda. do tron~pone doo alunos;
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Ili - do receita obtidll pelo fomccimento de a lime nm,;:llo aos a luMs:
IV - de outras r,c:cci1as ,even,~1.3ltri•Ct1·tc- definid.iis cm rcgulan1en10.
Panie:rafo único. Os elementos oonstunt,>s dos incisos li, Ili e IV de,tc artigo só irttepm ~ b;,sede c:llculo do serviço de ens ino Q1111ndo cobrndo$ no p1'.-,;o da mens:>Jidade.
Art. 153. Os contribuintes cyj a ati\'id.ldes sw, enqundradns no ítem 8 (e ,;cu$ $Ubitc11$)do Anexo
JJ deste Código deve
solieitac aulorizaç:iõ pâracmiti r os. docwncnlos fiscni5, n qµ,c .se refrre Q- arL
12 1. ine. VI deste Código.
§ li" A obrigatoricd.odc d o emissão dos dc;,c-umemos fiica i,- 3 que: ~ referi:- o ;p:11;. 121 ~ tnç , Vl de-~\ç
Código. nilo c,,clui a obriga1oriedade d a ""'is<-110 da oto Fisç~ I de S..f'•iço. ,m fon ; disposta llC'Sla

'°

Lei Complementar,
§ ::li> O contribuinte a que oo refere o <'<1J7Ul de:s1c arti •o está obrigado a cobrar pelm seus ser\'iços
utiliztmdl) um do$ docurncotos fiscais a que se refere o art. 12.1 , inc. VI de 1e Código.
§ 3" O nllo atend imento do. Cl<.i.g~ncia do p.'trág rafo nn1mor sujci1nní o cont,ibuintc n que se refere,
o cop1,1 deste migo às penalidades ca.bh is.
Arl . 154. O chancelamento dos documc,nos fisc,üsa que S<: refere o □rt. 121. lnc. VI deste CódiGO
só poderá ser solicitado por con1ribuin1c,s dcvidnmcn1c insc ritos no Cadastro Mcrcnntil de,
Contribuintes - CMC. da Secretaria de T ribm,içâo e Arrtt.ad,içâo.
§ 1° A fnl to. do o.utorizaçdo e de cháncelamcn10 dos documentos li=is a que se rcfi:re o an. 121 ,
inc. VI deste Cód igo. uriliwdos em cstal.,eledrnentos de ensino .. implica em apl'CCn5"~0 dos mesmos
peta Fiscalização. alJ'avés da lavrnmra do Auco de Apreensão, sem prejuizo das demais pen:llidad.e s
c-..abhrci!.

§2° O cha.ooclà men10 dos docrnrten1~ fiscais a que se refere o art. 121. inc.VI deverá ser
solicit~,;;lo no praro de 15 (quin:ze) dias, colltados da entn!ga dQ.5'. documcnl.os no 6rgão compcténlé.
Art. ISS. Os doçurncntos fiscai s a que sc rçfcre o art. l-1 , inc. VI devcrilo con1cr. m; suõ
irnpre$$!1o. os seguimes carnctcriSlicM:
I - número de ordem scquench:1]:
TT - r:.lZllo social.
PJ e inscrição mun;cipal do e slabelttimc-nto ;
Ili - nome e CPF do 1omodor do ser.iço:
fV - valor da mcrn;alidadc;
V - omros valores cobrados:
VI - prazo de validade;
VII - ns Ínsériçõcs
§1' Os doçumcntos füicals a que se refere o art. l2l. inc. VI serao numemdM e confecdonados
nos moldes definidos pelo ógllo com petente.
§2' Serllo considerados inldõneos oo documentos llsicais a que se refere o nrt. 12 1. ine, VI,
confeccionados cm dc.5'1cordc> com os moltles defmidos pelo 6rgão compcteme. servindo ele prova
em fovor do Fisco Municipàl , inc lus i ve como fon1e de informaçllo para tixaçao d.e uma base de
cálculo arbi~da.

ubseçílo VI

Se~·lços relntt••os a engen haria, arquitc luno, geol,,i;Ja., urb,mbmo, éúlH lruçio civil,
manulençôlo, limpeza, meio ambicnlc, san•camcnt(l é congêner es
Art. l 56. Para efeito ,;Je trib.i1~ção de IS S. considera-;. ~br.is-d.- cons1ruçllo ch·il de..:rims nos
itens 7 _0 2 e 7 _o, d o AneJ1:o li (l es'\e OOi,go:
l - as obrns de conftruçfü;> civil prop,i~mcntc dita e o bros hidráu líc ..s,
U - instalaç..ão e momag:cm de: centrais tdc fõnica.$., :,:i:,:lll!'n1a de ~ frigl!T3Çllo. e1cvadQtt$. produto~.
peças e cqui pam~ntos incorporados: ,A o bra.;
III - instnla~ão e llgnçõé5 de- água. encrgja elé trica.. de pmteç-llo catódic...11. de com unicnç-llio. de

vapor. de or comprimido. sistcm d,: "onJ.u,çao e e austJo de guscs e d.- c:o mbuslilo. inclusíVé dos
cqui pamcntos rcJaeionados com e,ssesserviços~
§ 1-', O f is,eo ~{unic;ip;il podcni e.-s:t.a.b clccer cm reg:ulnmcnto out:ro:s. serviços oom plcmcmmrcs e/ou
~=mdh1'dos ~ cons.m,çâo ci, ·il.
2• A dcduç..o de m 1crial prevista l)Qra composiç..o d b'1SC d e c:Uculo dos i!cn• de cri1os
,x,p111 deste artigo observará a fonna e O·S peroenma is definidos em reglllrutiemo.

*

,,o

Art. l 57. O proprietário ou ndminisimclor ele obras ele coru;tru.;ão civil, quundo utilizar seNiço:;
de c,mprcsas ou profissiona is autónomos. na forma descri ta nc> art. 74. incisos li e VI dcs1e Cód.ito,
t! re$portS~vcJ pela re1ençào no fon1c e pelo recolhime"to oo I S devido pelos mesmos. e m ra:dlo dos
Sérviços por eles prcs1□dos.

SubseçJo VII
.$,rrviçn.J r,clalivo..!I a prop;::1pnda r pubUddadc,. ind11.d,te p r omoçAo de '-'.:;11('.las,
plan~j.amcn.to de campanhW!i Ou: s:is:lemas de prublicid_11.de, el_-ii.búníç.ílõ d-=- dc;.-sc-obos,.
·
1rxto!- <" matc-riàU publidti r ios
Art. J S8. Para e fei to de lribnt,çllo dó ISS, co,~;;idcrrutt•Sé sef'•iços de propo
dc:sc:rit.o s no itcn1 17.06 do Arne.x.o JI deste! Côd~go;

1"1,, ~

publicidodc

1 - sef\'iços de concepção. rcdaçil(l e procluçdo de propag'111dá e publicidade, que compreendem
o c>.studo prévio do produto ou serviço d.é anunciar. criaçõ.o de p!Jmo i;cral de pro~gandn e de
measogens i!dequadas a cad v,ilculo de diwl11nt;I10. elabornçào do tc.x1o,; publicitários e
dcscn YOlvimento de desenhos/projetos, 31m s da 11tili~ç o de iluslraçllo e de outras 1é<:nicas
,,.,c.,..sârias à mal<ria lizaçdo do plomo como fo i c oncebido redigido:
li - """'iç.o.s cspco i.ai.s lill,lldos n a1ividadc de propugiiJ1da e publicidade. iais come> J)('squisn de
mercado. promoção de- vendas • ..-daçõt:s púbJic-ilS.. :i.'.lis.Sé-.SSOria. 11a cdiçt\o de boletins -e revistas
infQm,atiVll$ ou publicihlriáS. antlooios fllnebrcs.. de empreco. publicaçllo de ckmonsn ~s
finon.c címs. dentre outras.
§. I' Seralo deduzidos da oosc de ctllculo do item dc,;crito no ""P"' deste artigo soment.> os
s-.n~ços de veiculação de pr-opagantlú e publicidade, porencomrarem~e fora do campo ck incidência
dolSS.
~ 2" As oomissões e/ou honorários resullames (lo agenciamento de propas andn e publicidade.
inclusive vciculnçilo por quaisquer meios, estM previstos no item 10.01!. do Anexo 11 deste Código.
nlio compondo, assim. a baSé d e cálcu.lo dos se-r,•iços il. que se refere esta Subseção.

Art. 160. Considen•se trunb<!m secvioo de irtm~p<i rte de natun:-~• mun[cipnl à e<~il.o de, v<:iculo
com motorista. mcdian1c qu ntia ccr1a e pre viamente es1ip\1lada. ao contr:tta111e. pa.ra transporte de
pem:IS deJttrl) do mu11idpio. wb a responsabilidade do cedente.

Arl. 161. Nos serviços de snúdc. a~ isténcia médic.a e coniêne,es, pre.~tados por hospilliis.
clinicas, L:iboratórios. sanatórios. ma11 icômios. casas de saüdt. pron1.0S•$0Corros. runbul;itórios. casas
de ref">ucso e tle n:cupcraçllo. cn:c~s. asilos e congêneres. illlegrnm a base d.: c:ilculo o ,ealor dos
medi~mtntos, da alimenlllção e de qualq11er malerinl cobrado do plnno de saúde. do intemiediàrio
ou do usuário final do serviço.
P•ní&rufo imico. O di po ·to neste artigo a plica•S-e làmbém a os serviços de rneçicina e ~si têneia
veterinária e seus congêneres.
Art. 162. O imposto devido por empresas funerárias tem como base de cii lculo a n;,;,.:il!l bruta

provet1ie1ue:
! - do fornecimento de UIMS, caixões, coroas e paramenlos:
li - do fomecimen10 de no res:

m- do al u.i;ucl d.e capçlas;

IV - do transporte por conta c!c lercc iros:
V - das despesas referentes a cartórios ecemitérios:
VI - do fontecune,ilo de outros artigos funerários ou de despesas diversas;
VII - de transporte próprio e oulras =citas de serviços;

cçã,;,Ul
Di,pooiç,õé-S lin ai, ao ISS
Arl. 163. É assegurado ao con1ri b11in1c do ISS o direito de consulla sob,ae a aplicaç1\o da
legislação relali ,.... ao referido tributo, rui fonna estabeledd:i neste Código.
An. 164. O Munic!p.io de Lagoa do Piauí di;vcni prcs1,or n~ is 1cndajudic ial aos 11gemes fi seais
qua,;do C$le forem J)lllrt C em ações j udiciais decorrenles do exercicio da alhidad.c de fiscnli7.açft.o.
TITULO VI
DAS TAXAS

CAPITULO !
Dl PO IÇÕE COMUN ÀS TAXA
Seçllo 1

Do í a lQ g~r,rdor
Arl. 165. As t.axn.s de oom~Léncia do Municípil) de l.111:oa do Piir ui Silo deCl)rrcntl:$ e têm Cl)ml)
fato gerador:
I - o exerc/cio regular do poder de políciá.;
II - a utiliuç.io. ekriva ou potencia.l. de $en•iços públicos específicos e dh •isíveis.. p«stados a,;,
t01llribuinte l)u po:st 0 $ à $UIÍ dispo:sÍÇilO
Parágrafo (1nico. As laxas referidas no copm deste artigo não podem ter base de cálculo ou ! to
KCrador idênticos aos que corresl)Ond•m a imposto .

Art, 166. Coru.idcra-se poder de policia. parn os fins cs.u1bekc:i.d os neste Código. a aüvidade

desenvolvida pela Adminislração do Município que. limilllndo ou disciplinando wrcito, intere$$e ou
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razilo do interesse público conccmcn1e
â segurança. à higiene. · saúde. ú ordem. ao meio t1bieme. aos costumes. à diseiplintl da produç,'lo
e do mercado. ao \ISO e ocupação do so lo. ao cxcn:icio de a!Mdlldcs econô míc;,s depenclen1es de
conc~o ou amori2açllo, il tranquilidade pública. à disciplina das construções ou ao respeito â
propriedade e aos direitos indi\'iduais e coletivos.
Parágrafo único. A regu laridade do CC{Crdcio do poder a que se refere o caput deste a rtigo ocorre
quando desempenhado por ó,sl[o competente. nos limiles da lei a pl ic:i.vel. com obsesvãncia do
processo legal e, sem abuso ou des, io. diame de a1ívidade considerada d iscricionária.

At1. 167. Consideram-se. os sef"iços publicos:
1 - utiliudo$ pelo contribui111e :
a) efetivamenlc. quando por ele$ U$ufruidos a qualquer rJmlo:e
b) po1encialmente, quando com.p ulsoriamente. sejam p()$tOS à sua disposlçao mcdiame
atividade administrativa cm cft?Ci\'O fimc iorwnc:nto.
li - específicos, qUllfldo podem ser destaeados em unidades a111õao11uis de imc:rvençào, de
utilidade Oü de necessidade públicas:
111 - divisiveis, quando su:;;ceptivej~ de uti lização. separadamente, por parte de ~.ada um dos seus
usuários.
Scçilo li

Da indd.i nda, Ja.nça.mento e ruolbimcnto da tau
An. 168. Qualquer que stja 11 hipótese de h-.cidfnci de taxa$ devidas úó MUllicípio de Lagoa do
Pi.a ui, e= SClrto lanç-ildas de ofic io, com base nos clcmcn1os constantes de cadaslros próprios do
Município. 011 de d!!dos ç i nforrnações de que disponha o Fi,;co i,ara C$le fim.
Art.. 169. Quando for de incidência anual o fato gerador da tax.a . c<msidem-se es1e ocorrido na
data de início da ati"idade. re lativamente ~ primeiro ano em que csla incidir.
Parágrafo üníco. A taxa. estabelecida conforme o disposl.o neste Código sera fixada na respectiva
tabela 00ns1an1c dentre seus anex~. atendida à sua peculiaridade, devendo ser «:colhida na fonna,
condições e prazos di.seípl.inodos nesta Lei Complcmc111nr e. e"VCnru.almente. em lei ~pecific.a,

Subsoçlio V III
Di,posi9iiu Esp«iai, obno Oulros en•[ços

M.170. Quando do recolhimento de 1axa ao M unicípio d.e Lagoa do Piauí. esta oon1eru no campo
própri o do documento de anecadação. panimeiro que a identifique. na formn cslabelecida ncsia Lcí.

Art. 159, N o se considero serviço de locaç-.io o fornecimento de , ·cículo. máquina. equipamento

Art. 171 . Para efeito oo incidência de 1axa, consideram-se corno cslabele<:imemos distintos:
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S1Jjeito p=ivo ou. em tendo sído. apresenta rem cno. omissao ou falsidade. podendo ramt,ém exigk
a a_pre$enmçilo de qunísquer d~lnraç<loes de dado~.
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CAPIT ULO li
DAS ESPÉCIES DE TAXAS
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1 - os que. embora no me~mo loca l e com idêntico r:,mo de n1ividode ou i\.llo. perie.iç.an, ü.
1'1.~es pessoas. fisi,;ns: ou juridiCDs;
n - o que. embora com idêntico rarno de a1ivtdade. p,:rtc11ccmlé:S à mesmu JJC'SSOa. fisica ou
jur1d1Co. estejrun s ituados em prc.dios dis·lfr1los ou em h:x=als diversos:. ainda qu~ locaJimdos. no
mesmo imóvel.
Parágrafo ú11J,;o. É imlevante pam a incidência dJl taxa que O$ serviços p · blicos sejam prestados
dfr,cmrn~ntc QU por meio d-e °"u,ori%ã.Ç.30. permlssõo. concc:ssJlo ou a1mvês. de SC'r\.'i·ços comtatados
para C:$tC ftm.
dtre

Art. 172. Quando a t.') ~ for lrmç.ado jun1amcntc com ímpostos ou com contribuiçt5cs. ou ainda
cumulativomtnle com impos10• e COlltt'ibui,;;ões. o Poder Executivo Municipal podera:
1 - concoder descomos pelo seu pág)lmento antccipadBmente;
li - autorizar o seu po1ga111en10 p11rcdacJo. limi tado a$ m~mns condições e à q11ontidadl?' dl?'
parceldS estabelecida para os impostos. ou quand,;, fo r o c~so. pam as conmbuições.
f>nrãi;rafo único. O lançnmc1110 e o pagamemo ddS UlxdS não í,nplicam reoonhceimeuto da
rei;ul11.ridode ,;J., est•bclccinwnto ou d<> a1ivi&dc exercida. pcmntc o Fisço Municipal.

Art. 179. Serão ndotados pelo Municiplo de Llll!O& do r ia.ui critérios o bjeti\'os no lançame,n.1 0.
cob,ruiça e piàf:tlmenro de ti'.l.::<IIS. q~•ndo da concessão d.e licen,;;a. reali:u,çlio de procedimentos de
viSlorill. controle. regisU'o . inspeção e fiscah7.aç1io. de á<lord Q co m o podei- de policia e com ~
prestaçoo de se:ráços.
Art. 180. A c!assi!icaçi!o e a denominação das t~us ob~F''.miO o d isp0$10 nC'$!e Çódii;o.
§ ..., Sc rao C.'-iaidas, em razão do exerelcio do poder de policia. quando da co.nce:ss~o de licença.
realização de vistoria, co nt ro l.e . registro. inspeç1o. ou ainda quando de procedlrnemos de
fi$"ali~.,Ao. tran5QOrrendo o hmçam<)nlo de ta.'la. cslas. de,•er.\o subs\lmir-se às seguin1.es;
denominaçõc:s:
1 - Truco de Licença de LocaliuiçJo. fns1alaçi!Q. Fu11cicm:1rru::n10 e Físcali~çãQ - TLIF:
li - Taxa d.e Licença e Fi.scnliznçiio d.e Obras - TLFO:
111 - Taxa de Licenciamento Ambicnml - TLA:
IV - T~ de Licença e Fiscali zaç3o de Antlncios - TLFA:
V - Taxa de Re11ist1"0 e fl,c~ li~ção Sanit:iria - TRFS;
VI - Taxa de, Oct$1nembmmcn10 e Rcmem1m:imento de imóveis urbanos e roral - TDRI.

M. 173 . m relaçoo ils 1a as previs:\as neste Código. e i.rrehMmtc. par.,. clci1os de incidência e
pagamento :
1- quando est belccidas cm raZi!o do c,ccrclcio regular do poder de polic ia:
a) o cumprin1cn10 de qua.; squer cxig.êncins. legais ou regulamc-nt::u-c-.s.~
b) a licença. au1oriznçAo, permissão ou conecss!lo outorgados pelo Município. pelo Es1\ldo ou
pela Unillo:
e)
Cl<ÍSti!n.:ia d.: es1ab<lcci1ncn10 flxo o u de exclu~ividade. no local onde ~ exercida a

CAPÍTULO III
DAS TAXAS PELO F.XE RciCIO REGULAR DO PODER DE l.>OLÍCIA

~tãol
Taxa de Licença de Lornlizaçilo, lns1ab.çl o. Func:ionamento e F'i5c•li7)11çio - TLIF

:11tivid!lde ~

d) a finalidade ou o rest1l1000 econômico da ati ido.d e. 0\1 a exploroçllo dos locais:
e) o págàrnCnto de preços. tarifas. emolumentos e quaisquer imponfi.ncias e,•,mma.lmcnte
c:xigidàS, inclusive párd expediç.jjo de liccn,;;ns. olvati\s, de a morizaçllo ou v istorias,;
O o efetivo furu::iono.men.t o dB fitMd<í<lé 011 do efcth•a milizaçào dos loco is :
g) o cará1cr pcnnilnénlé, -evenluu.1 ou Lnlfl.Sitôrio d11 3:tii.rid.ade.
li - (!U(lndo estabelecidos im1 rnzllo da u1iliZ11çllo. cf~tiva ou potc,ndal. de ;;c,viços públicos
espe,:ificos e divish'<lis. pre~1ildos oo contribuinte ou pos1os a sua d isposição, que tais ,;c:rviços
pub lícos sej ál'.ll prestados:
, ) diren11en1c. pelo óqJàu público:
b) indireuuneme. por quem t.cnlla l'<:eebido ~utorizaçao. rx:rmis5"1o. conces;!lo ou sido
contratado por órgOo público,
Arl. 174. O contribuinte d e taxa está obripdo:
I - a conse!'Vare apresen.t arao Fisco. q1.lllndo sol icitado. documento que. de algum modo se re ftra
à situação que co□slitua seu fato i:c:rador:
TI - a prestar, ~mpre que f"or solicitado~e~Jar~cimento r.::fi:rc:ntc: ao tàio gerador:
lIJ - a. f~i lilar as t~J'Cfos de cadastrnm•nto, lonçamen to. liscnlizaçilo e cobmn,;;n.
Art. J7S. Se:1-n p~juf7..o d:i..~ medidas: administrativas cjudicinis ~abh·eis.. a fül1a de pagamento de
taxa devida ao Munkipio, na época do seu venciLr1entot ímplicarâ na incidêncin de mu.lla e j uru:s de
moro~coniormt est:rbelecido neste Código~
§ I" Es:umí sujeito ao pai:nmcnto de, multa o contribuinte que. de l,um modo. oào cumprir com
a:s obrig.n9ÕC:s a.cessõri.a s previstas nes.te Código.
§ l" Todas ns pc:ssoos fisiços ou jur[dicas: Jioonciadns cstao sujeitas .à cons.tanlc fiscalização das
au,:o rid.ades OH.inicip,ais. sem pn:'vh~ nuÜÍl~il'i~,.. çomu11içm;ào o u :.t'-·i.su de: qualquer rnJiturC"'m.
§ '.r' /\plic -se,, m.~a a regra de solidariedade refa1,,·n ~s pessoa;; e,cpr ..samcnte d.e signodas neSle
-Odigo.
§ 4• O pagamento das tal< ,-isccndos scn\ efelundo em cotá úniea. podendo. no entanto. serem
par,;e lados os débitos ,'1l11cidos cm e1<ereícloa antcriorcs. limimdo•
m,bdmo de 12 (doze) porcelu
no valor-d~. no 11dni mo, 100 U RM.

"º

S u bs,~;;o 1
Da ·n o1iCluç~o d~ la11tnn1ento da ux~

Arl. 176. Considera-se que o sujeito passivo esteja .-.ogulurrn<'nlc notifü,ado do lançume.ilo de
com .:, entreg;:, do re,p,;t livá no1ílicaçM, pelo :,gente do Fi, co, pelo Comlo ou por quem
le11almente esteja autorizado a fnz~lo .
§ 1, Considero-se pesoo.,I a notif1c3çào ere,uada direi.amen,e "" •uj e ltn f"L""Ívo, prepostos e
\a.lC"-

ÇJTipregndó.ii. poT qunii:squc.- Jus UQCJ1tes dt:S:~i;no.dó:S e- id~•uifie:i!:Klo'S n,o. CUJ)ul desté artigo.
§ i• A no!Hko.ç!lo. quando nJlo for efotw1d• por ngcntc do Fi!;CO. nn formn de que djspõe o § 1_'.'
deste ani,o. prcsume•sc realizada quando precedida de publ icnçilo de edital no Diirio Oficial do
/Yfonicipio - DOM . e ocomrr " divulgação cm ou1ros meios de comUtticaçào social existentes no
Municlpio, com. infc-tência à dnta da postn,gcm_ considerado entrega. aos OJ"l"eios ou quem e!ltcjn
autorizado a e-.ste mist.e r. a.ludindo-sc,. aincln~ sobre prilZO.s. e dam
as de verteimento.
§ "ª Para todos os deitos lega.is.. presume-se efetuada a notU.ícaçM do lançamell\o qu in7,e di!l1i
ap6$ 1rorucorrid• a do1a de pos,.sem .
§ 4" A presunção refcrid11 no § 3• deste nrtígo podcnl ser ilididco pcl~ comunicação do n.3o
rcec:bill\cnt.o. c 111 comparecendo. o sujdto pn,,;ivo ou seu rep=entante legal. â Secretaria d.e
Tribulaçllo e Arrecadação.alta data do vcnc imc11to. momc:nlu cm que será pessoalmenle notificado
crn c onfonnidudc eo.m o r,;t;pe(:Ci ,.,o ll)nç,.1:m~,, t () _

Sc,;'-o Ili
Da ln criçllo e.a da trai. do coolribuiok de lua
Art. 177. A inserição cadllStra.l do contribuinte de taxa de ídciao MunicCpio de Lagoo do Piauí,
quand.o for o eow-. "'

in_iiçh:MJ~ no pr.rwv, ele

O (1d:n1n) cfü..,;, Cóntmlos do iü1cio da.s a ~i'-'idPtdcs,. l'l:J

forma rci;\llamcntar. com ns informações e oo clémen1os r:iecessdrios á ide t>tilicaçllo do sujeito
p3.:5sivo. :i mhridadc que C"XC"rcha e seu ~pec:cJ\'ô loctil.
§ i • crão promovida.$ làntàS lns.:riçõeS quantos forem os estab<tledmé11tos ou locais de
a.tiv!dndc,~ sendo obrigotórin u indicw;ão dus d i'-·t:r$õl1$. Uliv idu:di:ts c--xerddns no mesmo local.
§ -:1• Qunlqucr áltemç-llo nos &dos apresent:1dos na i nsc riçào cm dc,çom\ncia de fatos e
circunstâncias que ii-mpliquern Sui:'t nlodificação- -e. csse-ncinlmcntc , quando ocorrc:.r ahc:raç.l!io de

S11bscçúo 1

Do, pre$Jup1>5t0$ à t~pdiç,lo da TLIF
Art. 181. A Taxa de Licença de Loc lizaçikl. lnsta loç.ilo. Fundonamen10 e Fi!'<"ali,açk, -TLIF
é devida em dec:omnda do poder de policia do Município. lim ilatido ou d isciplin.11ndo direito.

interesse ou lib,crdadé, vi$ondo res ular. em f-unç11o d.o inre.resse p,,blico. o C>(crcicio de nth·ídooes o u.
a prática de atos depcnde,nes, por sua natureza . de pré,•Ül concessão ou aworiu., ão.

Art. 182. Q ualquer pessoa. fisiC'll ou jlJl'Ídic:.n. situada na zona urbana ou rural. dependerá deJioenç,a pr~vin. e C$lnrá o bri(lada a se in~rever noo .:adasrros mw,iciJ)Dis. poro, no terri tório do,
Município de Lagoa do Piaui. d.e forma pennanenle. intennil,:nte ou =p0nmo. em est3belccimento,
fixo ouruio=
1 - exercer quaisquer ati,•idades. industriais. produtonis. prcswç;IQ de serviços ou comerciais.

incluldas as de ambulante ou omras assemelhadas:
li -Qcupar. no5 limit<::s da lei.. áreas ,;m vias e lograd.ou= pübtkos.

§ ~• A obrigatoriedade de inscrição nos cadas1ros municipais de que Ir.Ira o eap111 d<:stc ~rt igo
d~ver,i obedecer ao pmzo de 30 (trinwJ diClS. co ,u;idos da dai ,J., ab<:n.um do .:stabc tecimcn10 ou
início das a tiv idades.
§~No exercício da ação re~ ulrulor.i. as a11toridades municip:iis. ,isnndo conei linr a ntividodc
pre1endida com o planej:unento fisico e o desenvohi mento ociocco nõmico do M unicípio. le,·arào
ém conta. cnlre ourros fatores:
111 - o ramo da atividade a ser exerc ida:
IV - a locali;r,a.i,.ão do c:srabelecimemo. se for o caso:
Ili - benefícios re,s,u ltantcs para a comunidade.
Parágrafo útiico. A llcença ou aJ,•ar:I compcr.ime será expedido após tt vi:'rificaçoo do
cumprimento d legislllÇilo disciµlinadoro do uso e ocupação do so lo. à localiz:,.çllo de:
es!abelecimemos. à higiene. saúde. segura,iça. respei10 /J prOpricdnde. ordem e tnmquilidade públici.
e aos d ireitos individuais e coletivos. b~m como o el<□me da$ condições de fündonamcnto e afc:-riçAo,
de compa1ib ilídmk dos d:uioo e registro cl\dastrois.
An. 183. Co~idenMe C!:!Bbetecímenro. pllril fins dn Tl,I
1 - o local onde são c,:ercido.s. de modo pcrm::inentc ou temporário. as :uh-idades prc,isu1s no,
im,iso I do an. 182 deste Ccx! ii;o. sendo irre levanle ~ de,1ominaçào que utiliz:i.r. e sulicicmc µarn.
carnc,e·ri z::ir ou ind icnr sua exisu!ncid. n conjugação parcial ou torai cios sesuintcs elementos:
a) manurençlio de pessoal. nioterinl. mercadoria. mAqu.inM. í11~1rumén1os e equipnmentos:
b) esrn,tura orga 11 izacio nal ou admin istratíva:
C)

iascr-i,çdo nOO: Ôrg:l.OS prc vicfonciúrios:

d) ind icaç.io como donücllio !isc.al para efei to de outros tributos:
e) pemtrui!nc[a ou ânimo de r,ennanecer oo local. p= a e~ploraçâo econômica da ativid.adeexteriori211d.:i atra'"c's do indicaç!o do c:ndortÇO cm impressos. formu lários ou
correspondência. contrato de locação do imóvel . propagando ou publicidade. ou crn cont
de telefone, de fornecimento de eneri;ia elêtric.a . á~ua ou gás.
li - o local onde fo rem cxercid as ati, •idad de diversão p(,blico d n111urcu ili neran1c:
Ili - a rcsid~neia dn pcsSOll fisi a. quando de acesso o.o público em razllo do exercício de
ati vidade profissional.
Par.i,grafo ün ico. A circunsranci.a d~ uti\Cídac.k. por sua rnirureza. ser e e,;utada. habi tual ou
evenmfilment~ ÍQril do é'.$Utbelecimentô, m!o o des<::ãni.Clêriz.ã pardos: efoito:s do t:i1p111 deste a nigo.
An. 184. O con tribuinte devem informar il Secretaria de Tributaçiio e Arrecadação acerca de seu
funci(>l'lan,e,110. aiunliundo os do.dos coda irais. no pmw de 30 (trinta) dias. sempr~ que ocorrer:
1 - allmição da razào soei l. tiomc: de famasia. cndcrc~. ramo de a1.ividade. copi10.l socinl ou
sôcioo:
li - al 1erações. füica~ <,lc;, es1~\,eleciine1110;
Ili - altenições c:m sua publicidade. no forma discíplinrul· na lc11islaç~o especWca:
IV - fu~o. cisão. in~orpora,ào e transformação d~ ~iedade.
' ub cçiio li
S ujc,i10 Pauh'o da TLIF

endereço. venda ou tmnsfcn:llcin de eNbclec-im~to, da atividAd.i!: ou o seu cncc:rrnmento. de' e r~o
$C comunicados oo Fi..,o 1unic ip,1L no p .r a20 de 30 (trint.a) dias

Art. 178. A Secrelaria de Tributação e Arrccad ç!!o poderá promover. de o ficío. inscrições ou
altcra-ções ca.dn.s.uais. sc=n1 prcjiuizo di::ii '1;ptic:::Piçao das pcnoUdodes c.obivcis:t qutmdo oão l!:Íétue.da:s pelo
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Art.

185.

onlribuinte

da TUF é a pessoa tisica oujuridíca sujeita ao licenciarntnro municipal

em ra'l,ilo da lo,;ali~çAo. instai.ação. funci,;mumcnto e liscaliuç/l.o de esu1belo,;imen10 ou de
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otivida,Qe:s prcvisms nes1e Código. p,c,ninence .uo zo11C"mncnto urbano e rural. e obscrv3Jlcia d.a~
,nunieip i.s..

normas de J)O'!!lt-u m..-1:

Art. 186. Quondo do requerimento da Licença de Locmlimção. lnstnloç,io. Funciona=nlo o
Flscali-,., ç."io, além d~ ap=nrnç11o doo mos constimti\'os. Mmprovan,~ de, cndcereço ~ das li~nçns.
ambiental • s;ini! i~ prçvb\lls ncfü, Código. o in1cr1:-SS11do presenuml a çonsul111 prdvia
dcvidnmcntc apro,.,-ad.o pelo órgão con1pct:c ntc. onde cons1nrã~
1- a qualifíc.nçã,:, do in1ere$S8d:o;
Ir - natureza da a·t1,fidade a ser desen ,rolvida~
IU - o endereço e: a. área oonstndda ou coberta onde a 1ui idade scr:i desenvol\.'ida.
Ub$eç.'lo Il i

Do c;-1ü,;,1,1lo

Ili:'

hrnçameo.10

da TLIF

Art. 1ij7. O cálculo dn TLJF será estabeleeido conforme os valores cons•~nu,.s no Ano)Co Ili. pone
integrante dC!S1c Código.

A tt. 188. A e:eretarl:) de Tribu•~~.o ,e: A n-ecad3.ç1IO )'N..)detá t'lõ l i fk:ã:r o con rribui n.Lc: para. no prazo
de a.té: L5 (quinze) dill..~ úteis contodos da cii!nci a d111 no ti f'icaçào. prestar dec] a rações sobre a ol.i vldndcdesenvol víd peln pesso ou pelo embelecimento, com báse nas qurus podi:rá ser lru'IÇadn a TLIF.
Parúgmfo unice. OcorrcriÍ rumbém o lançnmcnlo de oficio da TUF quandu;
I o c:ooiríbuhne dei~ltf" de eferu:ar o seu p.:-tg,íu'ne1,10. no i1~fcio de .s.uu $:tiv idadc:s:
li - cm conscquEncin de dili~nçio O\J de sun ,evislio. o :i,gen1e do Fi~co verificar dc,mc,ntos
d islinros e correspondentes n ,•alor superio r a que serviu de base ao lançamento da referida ·raxn.

ca,o

eJll

q1,1c sem cobn:td-1l

\1:

di fcre:oça de....·id.a.

Art. 189. O pagamc,n10 da TLIF se

efet,LOdo em q1tot1, ni,eo. Mte da e,cpediçAo da licença.

Art. 190. A lint de obter a baixa da inscriç."io. o contribuin te é obriç.a do a comunicar• «s:sàçlio
da al i.vidadc n1cdiamc rcqucrimc-n10 simple:s upn:::senwdo junto U Secreiori.i de Tribotaçao i:Am,cndaçllo. desde que nncxodo o çomp.r,wanle de bai n dn situaçâo c:,,da,lral junto ao CNPJ e
dentro d.o prazo de 30 (lrinta dias.
Paráçrafo \Ínleo. A ba;,a. cusaçAo. rcsll'içao ou qualqu..-r modificação nos l<:nuos da conccss<lo
da hcenç--a não exoneram o s~e ito passivo do p~m,'71lo di: QU!õliS4.11..ter-débitos: exJj•ente$.. nind:i qut
venh~'t a ser a,purados p,os:tl!riQnn~ntc. e não cnscj:ar-â rcsrj tuição do que- Jú houver sido recolhido.

An. 19 L A pessoa fis ien. ou o e 1.a bcleeimento depcndcnlc, de, prévia QutOri~llO ou eoaçeJISào
que exerce swis ali id:wes sem a devida Ji~nça seni COR$tdcrndo clandestino. ~ujeiro à embargo. na
forma do art. , JS. lnciso Ili do Código de Obms " Posluru do Munidpio. Sétn ~juízo de ouu-ns
pen~lid~des.
§ 1• I\ inle rdiç§o proc:c$s,r-sc-:í cm eonfom1idade com o Código de Obras e Postu,ra do
MunicJp,io ou outra Jegislo:ç
np Jicdvcl. rp:recc:didLI de nól ifi.e.:.ção ao comrib:u i.mc ou rcspons:iivcl
!)àm n dcvid;; ~guln.rí2:àÇilO. no prazo de 15 (quinu) dio..'t.
§ 2• Verificada a adcquaç!l.o do rcqucrimcnt.o às cond içõc~ cstribclccídas para 11 aúvidadc,.
instrui da com o rc:s:pc::c:ti...,,o oóm prov:tanté de- pi.1g,t1..1nr:11to da TI,JF. será fon1ccido Alvará ou Licença
no prazo de 1O(dez) djas,
§ :1• Em Caso.\. c,pcci,.is. • conces~o do 1\ lvan\ fic11.rá condkionnda no arendin,.,n10, pdo
interessado. a dc1enni.nlidns cxi •énei;is eslabcleeidD5 na J~is.laçâo ou em ai.o do Chefe do Poder
)(Eleuti,·o Municipal.
§ 4• É obrir,ntória a fi:<a\'ilO do Al"ará cm local " is ívcl do c 1abo:l~im<:nto. e sem presentado
aoo =i.gentes do Físco competentes ao e.:erckio dll a.1ividnde de fiscalização, sempre que solicitado.

Scçl.<>11

Tau de Lket1ç;i e Flscallz.n~lo d" Obro• - TLFO
Art, 192. A Tnxs de Licença e FiscalizaçãO de Obra$ - TLJ! . fun<lada no podercle políc ia do
Municipio, quon10 :! diseipliM do uso do ,.,10 urba.io e rural. ii tranqui licl:lde e bem estar dn
populaçll.o, tem como fa10 gerador ii. li,caJizaçilo por de exercida sobre a execuçilo de obras demro
da zona urbana.. de expans.'IO urbanà e 111ml do Municipio. em obsemb:1Cía à lcgísloção especifico de
uso e i;,c•upaçllo do solo e ao zoneamento urbáno. e ,o Cód iso d" Obras e Posmrn do Mu,;ic:lpio.

An. 193,. Qualquer pessoa Jisic.n ou jurídica depe,~râ de Jic,rnça prévia. para. nos tcnnos do
artigo a.ntcríor cxéeutnr obráS relutÍ\'11$ ã reforma. rep:1ro. actéseimo. dcmoliç~o. cons1ruç4o ou
recoru;1ru~-ão de easas. edificios ,e quaisquer obras em imó>'cis;

An. 200. O pagamento da Taxa de Licença de Fiscal tUIÇi!o de Obras - TL FO será eferuado em
colt1 úa i_çp, u~rn\ré:S de D01;utncnl.o de A rrl::cud!a.ç-.ão Muni c~pa] - DAM. i1ntc:s d11 expedição do nh.·Uffi
ou da lieença competcmt~,
§ 1° Do valor da IELxn rcfcrcntc a.o a lvanl de eo11~truçdo scni dedu,.ido o \'nlo r pai;o o ú 111l0 dé:'
consulta prévia,,
§ 2° Em relação à Ji:,nna de pasamen1Q. o oonlri buín1e de"en\ 1a.mbém úix<;e,,,íir o d isposto noa.n. 175. §4° de te Códiso. nos casos em que op1.ar pelo paroelamen10 da iaxa devida.
Art. 20 1. Sem exigido o comprovanle de quitoção da ta)(a quando óg rcn.o vaç.io de alvará.. b:fr<ó..
de oonstruç ão e recebimento defi ni tivo das obras de urba11 i7J1Çi!lo.
·o,ç:10 Ili

Tau. de Licenciamcnlo A mbienta l - TLA
Art. 202 . A Trurn de Licenciamento Ambiental - TLA tem como faio i:erodor o .:xcrcíci,;i do
poder de polícia do Município de Lt, •oa do Pialli. pam fisc.ilizur a re;;lizaçà-0 d empreendimcnlos.
o bn,s e á.lividúdc:$ oonsiderdé.lM efoti\'M ou po1encialmen1e cmtsadorns d.e sig11 if'ica1ivn dc,grndaçJlc,
ao meio ambieme. em conformidade com as n.om:tas a!llbientais especificas.

o~

Art. 203.
empreendimentos. obrM e ns :itividades <jUe no Mtmiclpio de l.ago3 do Piaul
produ:iircm impocto am biént.nl serlic, objeto.~ de fiseali:m~o p:ira ooequctÇli.o ias oonnas es,pccí ficas.
ob:;cn,ando-se o dispos10 nà l,ci Orçánicn do Mwticípío e na legislaçllo peninenie. nolooamcnte cm
relação:
l - w,, P"rcelwnen10 do solo:
li - pcsqulsa, cxlmçÊ10 e trotamento de minério :
lll - constft.lçi\o de conju11to habi1..,i0nal;
IV - instala.ç ão de indústrias;
V - .:o,mruçlio civil de unidades unifumilíar e multi fami liar <:m árc de interesse ambiental;
VI - postos de serviços que reo liwm oba•1eci mento. lubrificnçao e !o. sem de ,,eiculoo:
VII - obras. emprcendimc:ntos ou atividt1des modjfiçndoras ou pohtidoras do meio ambkn te:
Vlll - empreendimemos de ,urismo e lazer; e
IX - demais atividades guç c::-.ijam o ç~\ll11e para fois de licenciamcmo.

Art. 204. Os lice11cíamen1os ~' · bien1ais. no Munidpio de Lagoa do Piau[ estão sujc:itos !t análise
e aprovação. por ,parle do órgão de controle do meio ambieme. mediante prévio p11gomen10 da lá.~a.
rc:speotivil,
§ 1_• Em raz:iio do greu de eomplc:,:idedc e naturcm do nlÍ\'Ídade. ;;s licenças w:nbicntais pocfomQ
ser expedidas em conformid~dc co m n~ -:cçuintes e~rágios:
l - L.i.c cnç Ambie111.al Previa.:
11 Licença Ambiental de Insta lação:
lll - Licenç Am bien,tal d.e Operação:
JV - Licenças Ambientais Diversas.
§ 2"As ooses de <:Mc,;,Jo para a$1 icenças nmbientnis pré"ios. de insmlaç, o. de o~ração e divers:as:
serão fixad~ de acordo com a da.ssificaçào const me no Anc:110 V. deste Código, bem como em Ld
especifica.
§ 3" As Licenças Ambienlilis de Operação referentes aos inciso I a IX do art. 203 dcslc Código.
quando neoessário. serão rcno,·adas onualnwntc. med iante recolhimento da respectiva Ca)(a,

Art. 20S. A expediç.'lo da licença am biental dependerá da reaU:zaçao e apresentação de servíços
tócn,co,, da d .abornção de c,~tudo de impacto nmbienlal e seu m;peetÍ\'Q rc lruório. ou. :;crido o caso.
de c~audo, parecer. pericia. aud tl!'nci3 pública. snâUsc-, vistoria ou realização de outros serviços~ cm
raz.\o do grou de co.m plexidade e rtnlure2:3.
Art. 206. Os cus1os corrc-spondentes aos s=~ços tfcnicos ne cessáú os ao Iicenciamen10 correrão
a oars,o (lo requcrent<:.

Art. 207. A$ licem,'-àS àmbiencai$ $eriio e,pedid.-.s pelo Mu,ücíp,I) depois deconcluido e aprO\ d.o
o P*cdirncn10 nos âmbít~ es1nd ual e lc<lcml. se neccs$llria a ntru1ife$1.açà(I deSies cn1es. e seT.'lo
,.,;Ilda$ por praw de1crminado. entre 1 (urn) e 5 (c irlCO) anM. de a.c ardo com as cnracteristicllS.
duraç~o. ponc e polencial polu idor da atividade e critério$ dclinidos pelo órçfto OJnbienml ,nunic ip:tl
ou por R"soluçõo .,,pccificn do COMDEMA.
Pru-ágrofo único. O ped idos d.e reno,·ação de Licenç3 de-•crã.o ser pro1oooladoo com
nnte<:cdênda mínima de 120 {cento e vinle) d ia da e~piraçllo do p,,.,,.o d,: validade fixado nà
respectivo licença. fica1ldo auto1naticament<! prorrogado nt<! a manifestaç-ão definitiva do óri;.ão
:unbicnlnl do Municlpio.

Ar1. 196. A Taii;, de Fiscalizaçào de Obras seni lançada quando da comunicnção do inícío do
obf1t. ou. na sua folu1. a partir do eletivo lnicio da o bra.
Parág,afo único. O lançamon,.o será notifie3<Jo oo s-ujeito p~nivo, àlnwés dá entrega. da cuin de
recolhimento dtl. taxil Ol~~ o. critério da udminJ.s:i.rução. a lrnvés de publicação no órgão oficial.

An . 208. A rcal izn.ç.lln de obrJ. empttendimento ou atividcde se.m regulàr licenci,unen.10,
sujeitarü o infrator à advertênda atravk d e nori ficaçJlo. oom vis1a a cessar im:gularidadc; sob pen.ti
de muJ ta e outras sanções. dentre as quais:
1-embargo:
li -in1.e rdição;
Ili - suspensão de otividndcs. até correç/lo das irregularidades:
IV - desfazimcn.l.o. demolição O(I remoção;
V - ~rda ou re,.m içào de incentivos e benelk ios fisca,s e>.<t>ntualmente concedidos pelo
Mu11iclpio.
§ 1-" A apli.e-a.çoo d~ penalidades poderá ser cumulativa e: a multa variá: el de um até cem vezes
o valor da respectiva Licença. podendo ser nplie,ido. e m dobro ou por di..'\. cm c.ow de nciru:,idi1,;,ci r1.
§ :I:" O nllo rec:olhlmento da mlllla. na dãlá de seu "eJlcime to. implicará em irucriç[o na Df,•ida
Ali\'n., ocrescido. das dcmr1ls cominaçõe-s pre,•i$la$ na lcçislaçuo.
§ 3° A multa pod~rã ter sua cxlgíbilidade suspens quando o infrator comgir a dcgra<.láçào
ambiental. no prnw esüpulado,

Art. 197. A TLFO será calculada ele cordo com o Anexo IV doste Códígo. e semi cobrada pela
IW«>riCIOdc admlnistmtivn no pmzo de 1U dias contado~ da d~ta da comunlc11Ç-llo do inicio da obra.
ou. no $ UB falto. da data do efetivo inicio da obra npurodo pela flseali.2:içllo.

funcionam,erito 011 exerofoio cm d.e satordo corri as normo.s e padrões para impla ntaçilo ou in,1.ulnçüo
fixadas c,m lel!islução espcdfica, após concedid a rc~J)l;cliv licença, ,msejar:!. SIW imcdiala

Art. 194. Comritminle da TLFO ó o propri<1:irio. o 111ular cio domínio úlil ou o possuidor do
imóvel onde e:stcjwn sendo executadas os obras mencion3das nos anigoo 192 e 193 deste Cód.i~o.
An. 195. A Tn."a de Fiscn liwç~.o de Ob= não incide sobre:
1 • limpeza ou pintura externa ou intcma de Pré-d los:
li • conslruçOo de muros e p:i~seíos:
Ili • construçào de barracões d.-stinai;los ii 1,111sri;ln de materiais para.obras.

An. 198. Sem expedida
lioc:nça. mediante pagomcnto da ta.xa. quando da fise.aliuçào e
aprovoçilo dos procedimentos e obrns a que se refere o at'I. 19:> deste Código.
Al1, 199. A licença será expedida após a verilicaç.'lo do Cllmprimenco da legislaç-:iodiseiplinadora
do uso e ocupação do ~lo. à disci plina dá~ consrmções e do dese1wolvimcn10 urbano e rurn l, à
estética da cidade. à hi&icne. saüdc. seg:urnnç.a. rcspei10 ô pmprieda.de. ordem e tranquilidade pública
e ... O$ d ireitos individuai'.!. e colet.i~-

Ar1. 209. A modificaç.ão na natureza do cmpri.--endimentn ou da. aiividade. assim como o seu

c:assaçllo.
Parágrafo únioo. O disposto no capm deste aniso sujcitar.í o infrator ao pa_sa1neinto de multa
correspondente a cem vezes o vnlor licenço.. além da r,:: ponsabili;r.ação por danos causados 110 mé 10
ambiente ou a terceiros.

An. 210. O ó rg1lo oml:>,en!~I do Muuicípio poderá, m.;dion1e de,c isllo motívndc, e ju~1 iíicooo,
modificar as condicionanlcs e as medidas de comrole e adequação. suspender ou cait~lar uma.
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licença qu;mdo o.:orrer.

J .. vio laçt..n Qu in.;i,d~_~i;.1ção d',: qut1i-&quc·r condiciomuncs ou normas Jc-gais:
li • omissao ou fa.lsn d"'iCriçllo di, infom1~Ç\')es rel1<van1es que sub;;ídiarinm a cxpcdiçdo du
licença:
Ili - s.upcn•-cniência de riscos an,bie:,;tl)i:S e- { L .sil.'1.de:.
§ t• Tonto o deferimento quamo o indekrim,c111 dlll! ll~nçM Mlbienu!ls. bem çomo ~
suspcns:lo. Kvogaçâo e modifiea~o d~ condleioru,nte: · d

~

mc.:;.mns. dc\.'C-rõo baisc-rw-sc- c1n parecer

t~n lco C$pe.:ifloo obrigatório. que deverá faze r parte do corpo da deeisJlo.
§ 2° Do indcfc:r-1mr:nto d .e; Lice,n.ç:1 Amb icnu-.L. cabeirti re-C'uirso

;)Q

COo$elho M\111.h::Jpcd 4ç Defeso

do Meio Atnbie,ne. no prnzo de 20 (,fate) dins• .::ont<Mlos da notific..ação da dcc i.são.
§ J• Após recebimento da Licença todo e qualquer em~re:endimenio licer>elodo dcv~tá e por os
dados. do docw:ncnto e:m local de fócU \.i..sWJ.lizaçAo. inclusi ve o número da liccoç-a cott espondentc.

AJt. 2 11. A nolillcaç<io e o respec tivo proccdimen10 e prooc:s;;o 11dminiS1.ra1ivo que se originar
<m dccorrcncin da ncccssioode de licel:lCiamcnto ambiemal obser,,ará oo proee<limen.tos e M rmas
constantes na lcgis laç~ ~:.pecífi ca.
Art. 212. O valor da

nA ,..,,:1 o conStan1c "º ,\l,cxo V. p,a_ne imo<pntc dcstc Códi~oSc,,;110 IV

T"""- dé Li«:nÇA

é

Fi3éAli:.,,.ç..l.o de Ao•iincios - TLFA

Sub••çftu 1
Do ra,v- g:-e n1dor e d a li.ncldênc.la da TLFA

Al'I. 213. A Ta.~o. d~ Lice11ç,11 e Fisca líMçâo de Anúnc io,i - TLFA. fundada no poder de policia.
tem con10 fato gerador o licem:: iamcnto e fiísealíz:açilo do cumprinl emo das oorma..s q~e discipl innm
a explo~.Ç,:(o ov v1iljz.ç1çJo de :;1nõncio. a pertfoltlCia ao:<J bcn,:s públicos de uso c-0.mum e ao contrólé
da e:$1ética e c;IQ c~aço vi:!j:ual urbanos. ~ cm observâ ncia lls nomt.àS mun.icip is: de ~luras.. por
qulllquer mc-io ou proç~so;
J - de anúncios;
li - de engenhos de divulgnçoo de pmpaganda e publlcid:odc.
§ t-1> A. TI FA incidirá :sobre- todos os anúncios e engenhos instalados. inc: lusi v~ nos lrnó\•eis
p 11ieulárcs. em locais vis íveis ou de acesso. e. oiiwo. nas ,·ins e loç.radouros públicos situados no
Municfpio.
§ ~ Pip:ra ef'e•to do ir,,d:,o 1 dc:$ 1C anis.o. cons.:idcn1-~c anú1lCio QWlllquc,r ins.trumcmto o ~i fo rma de
e mu,'lte~o vlsual ou audjo isuol de: mensagens. inclusjvc aqucEc que conliv-er di-z;cne:s 0\1 (l~r,as;
dc:$Cnho. sigla. distico ou logotipo indfo-01.lvo ou repre:se.nlilth·o de ,101n.e. p,rod.1,uo. local ou athridm:dcdc pessoa fisico cjuddjc[I. me.s:1110 qucn1do :tfl.X;)dO é::l'tl Vt!fc:ulo de- transporte.
:S, :V PaTa efeito do incL-w JI d~te Ctrtigo.• éOn~td~ro-~e l!f'l&e-r,.ho de divulg,..1.ç.ão. de propag,tmd.l) é
de publicidade :
l - t:ibuleta ou ou1-door: engenho füm. destino.do tl «>locaç o de e rtazes em l)<lllel ou º"tro
mnterial subs:tituivc:l pcriodiewue.nte:
li - pain~• ou pi ::i: engCillho fixo ou móvr:: I. luminoso ou nn.o. consihu[do por matcrinis q"Ue.
exposlo:5 põr lon,w.ó período de Lé,npo. 1,Ao ~ofrern de:tcr,ioração substnnc.i 1. C.Ort'lctei"i~ndQ-SC pc1o
baixa fQlatiYidade da 1'1\ensagern:
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1 - aos anúnc ios destinados a fi ns filnn1rópi<.10s. e<>olói.icos. r.:ligiosos. patrióticos e eleitorais.
no quc- <-oncernc. q\lo~to 3 este úhimo. ;1 prop'\ganda de por1id,;,s politic:os ou de ~us c.111dicl~to,. 011
forma prevista na legislaçoo elehoral:
11 - :ios o.núncios no in1crior de cslabclecimentos. di,'lllgando a11igos ou scr\"iços neles
negoc i.ados ou explorados.. ou no cx1erior do cslabclccimento. qwmdo all~:.do~ em suo pnlp ri a
fachada. obser,·adas .1$ exi ênci.a$ es1abelecidas cm lek
Ili - aoo anúncios e emblemas de cr11 id:idc.s públicas. ordens e cullru; reliiiosos, inno.ndades.
asilos. orfanatos. enlidades $indicais. ord:cns ou associações prolissioruiis e representações
diplom.ilticas. quando colocados nas respec1ivas sedes ou de~odéncil'.tS:
]V - aos anúncioo e emblemas de hospi ta,s. socíedod~ conpcrnlh"BS. educacionais. r:ullurnis e
esportivas. desde que sem llns lucrativos. reconhecidas como de "utilidade pública por lei munic,ip;; I_
e quando colocados ,ws resi;,ec!i" as sedes ou dependências:
VI - aos <lnú.ncios que indiquem uso. lotaçüo. capocidnde ou quaisquer a,·i;;os 1lscnioos;
elucldati\'O.s do emµrego ou fi nal idad.e dn coi~. desd<: que sem qualquer l~cnda. d (stico ou de nho
de valor publici1ário:
VII - às placas ou letreiros destinados. e xclus.ivameme. a orientação do público. desde que sem
qualquer legenda.. di.st ico ou des-enho de valor publici1ório. e que cm sua 101.al idade não excede a um
metro quadrado:
VIII - aos anúncios que recomendem e~utela ou indiquem perigo e scj nm dcStinados.
e~clw:ivrunen.te li oriemaçllo do público. de$clc que sem qu~ lquc, !cgcr>&i. dís1ieo ou d<:sc:-nho de
,·alor publicitário:
IX - às p.lacas indicalivas de oferta de emprego. :i1ixaclas no estabelecimento do empregador.
desde que sem qualquer legenda. dis1ieo ou desenho de valor publicitário;
X - ãs placas de protissionai s liberais. QUtõnomoo ou assemel hados. quando coloc11das nas.
rcs.pcc:th1 as residências ~ locnis de trabalho. e cont,\·crcm. illo-somc:11tc~o nom.c . protiS$üo. h.:lcfonc
e e-mail:
XI - aos amlncios de locação ou ,·e-nda de imó, ·cis cm cartazes ou ~,n imprcsso..s. quando
colocados no respe.ç1i,'O imó,·el. ix:lo proprietário. e SJem qualquer legenda. distico ou de:..,nho de
valor pubHc i1á.rio :
XII - aos anllncios em carta7,rs o u em impressos. com dimensão de a1é um metro quadrado.
o uaoolho indívidw,I:
quando colooados na prôpría re.sidilncía. ,,nde se
Xlll - ao painel ou 1abulela afomda por detemlina.çilo lesa! no local da obra de coo.Sctruç:lo c ivil
dwtltllC o pcriodo d., sua exccu.çõo. d~e q ue contenha. lÊl.o-só. n:; índicnçÕe$ cxisidM é as
dimensões =-omend.~da~ p<"la ki;i~lação pró pria;
XIV - a0$ anú11ci0$ de fi:,rn.çllo obrigo1ória decorren1e de dlspos içlo legol ou regulamemar. sem
qualquer l.egend-11. dlslico ou de.s.enho de valor puob lici11i~io:
XV - exclusivamente ind icativos de "ias e logradouros públicos e os que oontc11h m 0$
c.aro.ctere-s nu.1ner-o1.is d.es:tinudos -1.1 iden1]fiçnr us e:diricnç,õ,:s;
XVI - destinados exclusivamenle à sinalização de trânsito d.e "eiculo e de pcdc-sties:
XV11 - aos notnes. siglas. d ísticos. logodpos e breves me1isagens p11blicitârías de emprc"5'1~ que.
nllS condiçües legais e n:gulamenlares. se n:sponsabiliiem. gra1 ui tnmente. pela colocnç1.io e
manu1cnçao de n:c ipicn1es i;1es1inados ó. coleta de lb:oMs ,·ias e logradouros públicos. ou sie
encarregu<:m da eo n,;crvação. sem ônus para o Mun,cipio. de parques. j ardins,. e demai s loi;radouros
públicos arborizados. ou. ainda" do pl~ntio e proteç.ào de ár\'Otts.
P1uágrnfo únlco. Na hi põ1csc do indso XVl. o nào it1eidCncia d.o TL-FA r~string,:,..se. uniea.rnell~O.
aos nomes. d.ist icos. logotipos e breves mensagc1\S publici1árins afixadas nos reciplentcs d esliriados

"""IVª

à oolcra de lixo. em medidas defi.nidás no aio que au1oriZlll' e estabelecer a responsabilidade pela

cons.ervaçllo do logradouro.
lil - letreiro: nfii.:aç.io ou pintura de si(!M> ou símbolos em foclrudú:s. marqu i,e-s. 1oldos..
c-lc:mcntos do imobiliário urbm10 ou cm estruturo J>TÓJ>Tia~ bcrn como pintu c~cic;ut.ilda :sob..-c:muro.
IV - fil.iM. b:mtlcira ou cs1árulà r1e: (ii(uel"" c~ccu1adoo cm miíleriál nJo ri11ído. de carn1er
U'II.MÍ IÓri o:
V - can az: eonsiituido por malerinl lilcHmente de1erionivel e que se c11nic1eriza pela al!a
rôlnti\ ridade da menssg.cm. cnrat:l'érímdo põr l~T formalo c-d.i:mcnsõ.o supc:rior a 210 x 297mm (A4):
VI - d.ls:posü]\to de- lr.1I1,,Smiss:l0 de- mensagem : en~énho qu.c trúns:mit-c mi;:nsug~n;s publicL, rlns
por meio de vtsorc-,s , telas e ouu-os Jispositi os afins ou i,uilares.
§ 4• ~o conslde .d os ensenhos de dlvulsa~ilo. quando u1ili~dos parn veicular mensagem
publ icilária:
1- mobi liário urb:mo:
li - lapum"1j de obras.:
Ili - muros de vedação:
IV - vciculos moiori7.ados ou não:

V - :uiviõcs: e .si.milares:

V 1 - balôcll e bóia,.
§ Y !lo consli1\lem veículos d" divulgaç8o o material ou engenho camctcri:tado co,no lesivo à
11m~ urbana.
Art. 214. No caso de c.--i;istir cm uma única tàchnda um engenho com d iversas publicidades. o
cada~lra.im::mo será efetuado com basie no soma.tório das área~ dl>s mcsmn.s..
§ 1• Se o esuibelecimento a l1eror ou difemiciar a fachada parn compor n püblicídade, a
elassifieaç o do anúncio - prun cfci10 do cados1ro e dn TLF/\ • s-erJ es1abclccida c<mfonnc se
~senta~rn os ensenhos de divulgação.
§ 2" Sào formas de npresen1nç:!o dos ,enscnhos de, divulgação:
I - lumino;;os e iluminooos:
11 - h.uninosos inte-nni1c:::n1~:
Ili-inflados.
§:;•Para efeito do disposto no§ i •. são enccnhos:
T- lun,5nosos. :i.quele.s quie- pos:sue-m fonte Luminosa inlcgrada à $\J4\ C$tn;il\J.m h~1trrto~
II - ilum inndos. aqueles em que a fome luminoso ê externa. podendo ser il<>Oplada ou nl\o.

à

e:srrntum do engenho:
lll - inflados. os t,.~llles e bóia.~ qut con1ém ar ou g,ís está,·el. independememcme do seu formato
ou dimensões.
§ 4° São ongonh0<5 pro,•i:iórios os e. tC\IU>dos com ma1<:rial pcrcciv<I como p,mo. 1ela. papçl.
papelaó. ph\Slicos nllo rl&id0$ pintnctos e que contenham express.'lo do tipo ·-v;,ndc,-se" . ··allJsa-se··.
º liqu idação"\ -•ofc:rtn ... ou s:i.milmes,. st"n.do isentos o:s: que oonte nham área ü1.il menor o u igual num
melro quadrado.
Ar1- 2 J $. Quai squ~r nlt~raçõcs. proocd id11s Q'Uõi:tr\lô ao , ipo. camcte:rf!lticas: ou tonll'.linho do anúncio.
assim como a sua tra1Jsfcrencia para tocnl diverso. ooarrernro now incidência da Tsxa.

ubseçã o li
On nio-lncidincla d• Tl,FA

A11. 216. A TLFA não ilicide quruno:

Subscçlo Ili
Do Slljeito passivo da TLFA
Art. 2 17. Conlribuinte d.a TLfA é a pessoa fislca ou jurídica que. na forma e nos l.ocais=ncionados no art. 213 de-ste Código:
I - lizer qualquer espécie de anúncío:
li - cxplOnl.r ou u1ili~r a di vul~nção de anüneios de terceiros;
JII - for proprietária do ~enlto de di vuli:açâo de publicidade.

SuMeçlo IV
Do lançamento e da lnscriç:lo eadunal de contrl.b1alntes da TLfA
Art. 21 B. A TLFA seró. lançada de oficio. Dnles da concessão da licença. observados os elernenl0$
constar11es do caoosll'O de dl\i.ügaclores de anúncios do Mwúcipio de Loeoa do Piauí. 11 ~riodicidade
mensal ou anual. a classificação e as camctcrisricas doo anúncios e d.os e n ~ de divulgação de
propagànda.
§ I" O sujeito pm.s ivo da TLFA deverá. promo\'cr Sillll inscriçilo cndll$1rnl independentemcnlc deprévio licenci<ll'llento e cadastramento d.o amincio. nO<S s.:yui nle:s prozos:
I .. nn hip6u,se do urt. 2 17. incisos I e li. J.O (u-inta.) din:; m\,:s de reolwrr o ,inilnclo ou de e;-<pl:or,:,r

ou utili= a divulgaçllo de anúnciru: de tcn:ciros:
li - na hipótese do art. 2 17. inciso III. cm até 10 (tri nta) dias após o rcgisu-o do ato constituti\'o,
da empresa de divulgação de publicidade ou no momen10 em que ceder. i:ratuilnmentc ou não. a,
utilização do tngenho dt divu!~ào ele publ,cidade a tNtlciro.
§ 2" Do cadastro a que s:e refere o r:uput dtcstc artigo COt1$tota0 as licmças outorglldas com as;
R::Speél.Í\'OS especifiC4Ções técnicas dos cni;enhos de divulgação e publicidade. somcnle podCTI.d o sçr
instalado o que tcnhn sido 3Utorí2.lldo. medi te recolhimento do. TLFA &.vid~.111e re.:il izado.
§ 3° A Adminis1r..çto Tribuuiría Municipal poderá promover. de oficio. a inscrição. as.
re.sr,tt1ivas a\tcmções de dedos. incltJsh-c c~ncdamenlo, sem pnljwzo das penal idades c-11bi\"e,is.
Att. 2 19. O pasarnento da TU' A scni çf,::lllllda cm cotá única. atni,·és de Documc:n10 deArrccadoçâo Municipal - DAM, nnt.es da veicuh:1çi!o do rcspecli\'O anúncio.
Pará!lfllfo único. Em rel~llo & fonna de pagamento, o contribuinte de,e-rã também obscn11r o
dlspo,,tO no ilt\, 175. §4· dCSIC Código. quOndO OpUlt pelo parcelamento.

An.. 220, A TLFA ser.! exigidD segundo ~uas caroc1eris1[cas e classi:fie~s. $élldo o ~u , ·alor
d.eterminado de acordo com ru; tabelas conslánles no Ane:xo VI deste Código.

Subseção V
Das 1níraç6es e Pen,,lídadc,
Art. 221. Sirjeitar-se-á à mullú no p,urunar de 100 a 300 UR.\1, o sujei to p.-issiYo que descumprir
as ~mas relt1th·as li TLFA. nos casos de,
1- infrações relaüvas â inscrição e b altemç,ões cadastrais aos q llé deillarern d.e ef'etWlr. na fonntt

(Continua na próxima página)
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Hospitais:
Sccvi9os de tcm,pla rena l substitutiva;
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•

Serviços de rad iodiognóstico;
Setvi9os de rndiologia intervencionista:
Estnbelecimentos de 11.tivido.dcs hemoten\picrui;
Bane.o de órgãos, tecidos, medula óssea e leite h umano;
Serviços de n u trição eotcral.

•

e nos pn,ws ~~ulamcntarcs. a inscriçllo inici4i •. :i:s 11hcr.iç.'les de d11dos c:ada.strai$. ou seu =pecii.,-o
earu:clo.mCTito. quand.o .apu:mda:_111 por- m.:io Jc açilo .tl:s.cW ou Jenun....-ia.d':il5 upôs o s,i,:u inh:·iitl;
li - infrações relnti\'ns .às diec:laraçôc.~ dct dados. dl!"

1i1u1,1re~a

1r:fbutó.r in ao.!;. que dcbmrcm de

npn:scn1ar q uaisquer d<.-cl•~
a que csicjam obrif!Pdos.. ou o fiu-rcm com dados in.:xatos ou
omissões de elementos indispensá,-eis à apuniçao do , ·oJc,, d.a TLFA de\'id.a. 1\ll íorm12 e prozos
pN,vis1os nesle Código:
Ili - infrnçõc$ relath·m; â nçoo lhcal Cl(IS guc reéLLsar.:m a c:sibiçllo do rei;:i~1ro de unünc-io. d::i
inscriçOO. do dccllll"',.lÇ'40 de dados ou de quaisquer o utro$ documentos fiscais... «:tnbamçnran a nç::\a
tiscnl ou sonelll'rem docwnentos l)lllU o.pul'tlÇ'llo d:i TLF A.
Pami;ratb único. O \'olor da mult~ ~nl 11mLliStldo pelo ór;Ao cornpc:·t<:nl<:. observado o di$p('ISIO
005 incisos dc:slc- ani,so e respeitado o:s lbni tc,: de valores prt",·isto~ no L'ttpul.

An, 222. A in,1nlQÇilo ou mnnul°"""º de cnai.:nho de di,·uli;nç3o do: publ icidade cm desocntd,;,
com o disposto neste Código ou em lei especílku imponmil na o.plicnçno de n0lilk11çào preliminar.
com vismo. sanar a irregularidade: no praz:o de 48 (gu:i.rema e oi1ol horas.
Par.ígrnfo ünfoo-. Quando no pcrlodo de um ano for romo,tidn mais de unui infrn,;oo pelo in.:~mo
sujei10 passh<o. em razão do dcscumprimcn10 do qu;, estabelece este C6digo. oonsidemr•se-lli
roincidincta. dC'\'cndo aplicar-se- n mulm em dobro e-. cumula.tivnmcnrc-. renli:znr...x 11 llp['(..-etlSilo do
mntc,-ial cmprci:oilo.

G rupo de risco li - Média complexidade:
Casas de repouso para idosos/asilos;
•
Clfn.i cas e consultórios médicos e param.< !dicos;
CtínicAS e consultórios odontológlcos;
•
L nboralórios e oficinas de prótese odontológica;
•
Servi9()S de diagnósticos por imagem (exceto radiações ionizantes);
•
Esmbelcci mcntos' de acupuntura;
U nid;;des de 1.nínsp0rte de pacié:ntes com _p roeedimen10s;
•
C Unicas de fisioterapia e reabilitação;
•
L avander ias de roupa hospita lar i.soladas do hospital ;
•
Creches; Estabelecimentos de tatuagens e congtneres;
•
Servi9(>$ de home-care,
Grupo de ri"co DI - Baixa cornp lcxídàdc:

An. 11J. Em qua lqUL'I' caso. quando OC"Orr.,r remo,;ilo de ong<:nho de di\'ulgaçllo de publicidode
sem a de\'ida licenç:i ou nos casos de sua utilizaçõo im:i;ular. o proprietário p0dC'.l'I! rca\'~lo.
~(!®Indo-o no p111ZO dt st$$é1\t~ dill$. desde qu\" proim11nr111e recolhido o valor da penalidad,: e
paçru; as d,\,sp,.."Stl$ com II rcmo,;ll,;, e guardo..

•

Ólicas;

•
•

Unidades de transporte de pací,mtes sem procedlm.c ntos ;
E:stabelecimentos de massoterapia e massofi.laxia;
A.éad cmias de atividades fisicas ;

Es1abclec imentos relacionados à beleza

ALlMENTO

Sub••~-o VI
Du proibiç6H ,~lati--■•

"º" anún~io,

é

Jn•blicicl~II•

An. 224. A Admmistn1çl10 MwJidpal definínl 0$ locnis • to1:rod0Ul'OO. praças e ª"(:nida:; no~
qUll.is .n lo podestllo ser , ·ciculadoo a1uíncioo,
t>arájlnlfo ünloo. E proíbida a fi:<aç(I,,) de cng.-nt>o$ de dirnlç a,;,lo de, public:,idadc. sejam qua.is
furem II forma, o com.poslçoo e as llnlllidades do :imindo:
1.- na.s ár,·orcs de IOll)'OO<>ums públioos. com c"ceçLlo di: sua a!i.xuçoo n:ll< grades qtic II protq;c,,m.
e dé-.sdi,: que autoti:w<las pdo c,u1oridod1> municip<>I cuml"'tcr,tc. mcdinnrc p ~ ·io ..:qucrlm.c.oto d,;,
in\cre,iSl'ldo à Prefeitura. e cm n,spc.-ito às nonnM dispMtas cm lt:Q-blQÇOO 0$pcçlítc:i,
II - nas fa.:hllda5 de edUkios res.idénci.ii1,, COln cx.o eç4o daqu~ les que pos~m set oot<>e:idos na
eobértur.i ,:,u de pintura mur-.11 cin fo.chad:I cega:
Ili - nos locais em que prejudiqlk'm. de qoolqu.c r U1andra. a sinnlizoçllo de tr.lnsito ou o ul~
sínõ.lizoçào destio.ada li o.riomrnçllo pública. ou q\ié r>n1<.--.am coo...., in.~ gu r11t1ça ao tr4nsito de , -c:Cculos
ou pedesrres:
IV - nos l0çaJJ< em que. penurbru1do as c:xi~tncias dn pl'C$Cl'\1>ÇM dn , ·ido cm p..-rspccti\':I. fore m
considerados poluc,111.s viswüs. nos tc,mos da lcgislaçllo csp."Cilic11. ou prcjudiqu<lln os d ireitos ds!
t~n:o:iros:
V - noo imów,is ed ificados. qua.n.do prtjudicai,:m o ncrnçao. ínsoloç.a.o . íhrminaçllo e c:ircui,Qçilo
nos mesmos ou nos imó,'\:!i.S edificado, vizi nhos:.:
VI - em pl'édioo ou monumento$ tomoode>s. ou em SUM prõ;(imi.dades.. quando pn:judic-nn.,.11 a

Gn.,po de risco II - Média complexidade;
Cozinhas ind u stri is e slmilares:

Hipenuercados.
Oropo de risco III - Bai!;a complexidade:
•
Supemtercados e mercndos;
•
Restaurantes;

Bares;
•

LanchoDCtes e simi1are'5;

•
•

l'ad.arias;
A90ugues;
Golctcrws sem ó'b te;
Pi22.ãrUU~

Confeitarias;
•

Peixarias~
Lojas de conveni!hclas;

Quitandas e mercaclinhos;

sua , ·isibi,lida,k

Buffets;

V li - em ãrea~ OOT1$1dernd.tls de pr1.-.-,rva,;lo nmbicnml.
VIII • de modo a obstruir abc"ltulilS dcstinad~ á circulação. iluminaç!o ou ,-en1Haç110,
IX • que ,wançe-m sobtt pas;seios. de,,cndo ~• cstabelecid3. a alrnra mínima e má,;imo. qwmdc
npoiadas no solo ou em foduado..

Munnitafí a$;
Trai!= fii<oo;
Esmbelecimentos de produção artesanal de alimentos.
MEDICAMENTOS

Su bseç.lo VII

D poslÇ6H Gerais da TLf'A
Ar'I. 22S. O lanç:imenl.o ou o
l'éiJ.ul.widodc do nnUmc:1.o.

pai'"'"'"'º

,;b 11.FA noo irnpoit<II em n:«>nhceime1>to dm

Grupo de risco 1- Alhl co.mplcx ida.de:
serviços de quin,ioter.i.pio;
•
serviços de nu1·ri ç:ãn parenteral;
•
laboratórios de análi.ses cUllicns, citopatologia, anatomia patológica e
co ngénerc:s ;

An. 226. A instalação de engenho lipo 0111-,lo.or. p:line l ou tabulell!l em terrenos nilo nlifieados
tcnl II sua autoriz.açào e perman~ncia no local cond [e ionad:t /1 ttgulari d3doe das obriJµçll,es cribulárias
P"rantc o Município.. bem como à limpeza e oonscF\·açao do terreno.
Art. 227. O s engenho• d" di,·uli;açoo de publicidade já ..,,.,,t.mte• qu" nDo se enquadram nas
notm11s estabc tccidB.S n c$1<: Código e cm Léi cspcdfieu dcvcrllo ser rcürrulo,. sob pena de incOrTcrcm
no.s penalid4dcs pre,·ista:;. ou mantidos . .., o iJU~n::HQdo. ,to pm20 de 6ó (~ssent~) dias da d:ua de, ·iyc.ncia d<:$tc Códig,.). r.:1.'Ulari:zar a si1uaç!o.
!i«io V

Taxa de R,glst-ro e Fl•callzaç.lc, S,miblrü - TRFS
Art. 228. A T~~a de ltegi$ln;> e Hs:cnli:mç:lo $.:u,itâri;, - TRF$. fundada no poocr de polic io do
Munic::lpio. e. conccmcnte ao controle d,i saúde pública e bem-cst3r da populoç~o. 1cm como C..10
s=dor a fiscalização • para fins de regiSU'O e ttno,11ç;'lo • exercida sobre estabelecimentos. prod\otos..
embaw11cns. utensllios. equipamentos. se~•iços.. athid3de$ e unidades, em ~='lincia às nonn~
Sl'llli\áriu ••i •entes.
§ 1-• Para fins do d.i$p0.s-to ru;, cupul deste artigo~ ll.t cnl~l'-SC"'Ó.. no procr:di mcnto dt' ftscãl b.n,çi\o...
quanto ao fabt'ico. /, ])<O<luç5'.>. /, M"'1ipulnç"<>, ao ,condiclo..,.,nc•fllo. A con,cn-,,çllo. oo d epósito• à.
a,m11~r111çem. ao tmn.sporte e à d istribuiçllo de alime,, to:< ou d<: oulro nH"idadc l""l'linentc á higicnc,p úblic:i.
§ ~ SenJ.c, liscalimdos. para fim d~ e ,:pcdiçllo M rci:istro sanitário e pot ocasillo dn stia.
rcno,11$(1<.> um.mi. os estabdCé imcnlos induslnnis. comerciais é ~ pre$111Ç-lln de serviço,s.
relacionados com o con:,un10 humano e com o intcn...- sse pam o saud.c púbticn~ bcrn 00.rn() ~ujeítos, às.
açõel< de , i i:ilidru,ia da saúde dos trnbolh,aclo"'-. pelos
d.: ncidc:otes de 1rabalho e doenças.

labor1116rios de radioimunoensaio:
estabelecimentos que realizwn esterilização ooro/de pl(l(lutos correlatos cenl:ra_;~ de esteri l i ~ .

Orup0 de risco li - Média complexidade:
•

•

•

Grupo de risco IJl - Bai:,ca complc:xidad.e:
ep6$itos dt, modic.ame:nros, drogas e insumos fanna.c:êulicos;
•
Depósitos de produtos saneantes e domissanitários;

•
•

Art. 229. Os csmb<:le-c:irncntos e a1Mdades licenciados peln , •igiulncia s:anit:\ria são dassi.ficados.
SERVIÇOS DF:: SA DY.
Grupo de ri~co 1 - A.lia cornpla id!ldc:

DepósitoS ~ oorrelru:os;
Depósit~ de cosméticos, perfumes e produtos ~ higiene;
Empresas de 1ransporte de =dicarnentos, drogas e insumos fnnnadurioos;
Drogarias, .-rv;lJ1~tia$ e postos de medkamentos;
Dispensários de medicamentos;

Comércio de correlatos;

ns<:óli:

Comc:,l(;iO de c,:,.smtticos, perfumes e produtos de higiene;
Coro~io d.e pro<iuto.s saneantes e domissanlrJlrios;

profis:s.i:on3.l.~.

oollfonnc c:ti1"rio d e ri sõO e çrau de ('Omp.lexidade ;,specificàdo. c:oníonne ret11cionado abaixo:

empresas distribuidoros de mediéffll1eittos.. d rogns e insumos fannaceulicos;
empresas distribuidoras de, oosmttiCQ$, pl:(fümes e produtos de higiene:
empresas d istríbuidoras de s.anean.t es d.omissanihirios;
fa.nru\clas (com manipulação);
postos de coleta para amll íses clinicas (isolado);
farmácias hospitalares.

•

Estabclccim<:ntos dt, artigos médicos hosplr:alares.

ÓDE AMBIENTAL
Grupo de ri~co 11 - M~ia oomplex.idade:
•
Estabc lecimentos can:;cr'..rios;

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
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A.rt. 238. O l.ançamcnlO da TSMD scnl foi10 cm nome do oontribui11tc, com lmse em dados
«d11:1trais, qu:wdo for o <:MO, e ~u ~colhl.rnento <'Íct\Wdo cm e<;>la óniea, anterionne,ne li exeooÇllo
do servíço.
Pan\grAfo único. Em n!:laçâ(l à fonna d.e pagoru.etuo. o con1rilru[n1e deverã lambém observar o

disposto no art. 175, §4° deste Código.
TÍTULO VII
DAS CONTRIBUIÇ()ES

cnnLdros de obra;
siife,mas: público e privodo de abastecimento de ãg:ua pam consumo humrtno.

C APIT LO I
l>A C ONTRIBUIÇÃO OE MELRORJA

Orupo de, ri.s eo lll - Baixa comptcxidadc:
rodovi.ãria:!j;

fe:rrovi.âriM.;

Seçllo 1
F11to gerador e incidf nçia ,;la Contribuiçi ,, dr Mdhoria

csmbcle<:lmcn1os de ensino;
piscinas:

•

oficinas;

bonaeh.arias;
•

SUCã.1.ãriM;

iln va.ideti.t11s;,
génciu b~il.rias;

shoppíng:s CC:àléR~
dnCDlN;

•

89

te.avos;
museus;
temploo n,liaio><>s;
cl ubc:s: rcCJ"Cativos;,

hotéis, mo~is,congeneres:
ctn1ros de velório;
nec101trios~

IOG~~ de lazer.
Art. 23 O. O c,;1c,..1 o da TRfS ~•á csmbclecido conforme o, v,;Jo,es COJ"ltanlc-s no Anc><o VII

~~Ccxligo.

An. 2l l . A TRFS ~crá devida quando da.solicita~o do R,.a;i:<tro $1111itário 011 dê su,, renovaçll.o
anua.l, cujo pra:w de Vlllldadc serli ele 12 (dou) roeses, con1ad,;,.5 da dam ~ sua expedição.

Art. 239. A Contribuição de MtlholU\. de compet!ncia do Municipio de lagoa do Piauí, tem
como fato gerador o aCTêsc.ímo do valor do imóvel de propriedade privada, localiv,do cm área.
beneficiada pela obra pública.
Paráarafo unioo. E devida a Contribuição de Melhoria q 1ia[l(I() da. rea.Hzaçllo de qualquer da:s
seguía1cs obrM exec.utadc.s pelos órg!~ da adm.inístnu;ão municipal;
1 - abertura, s.Largru:nento, pavimentaçllo, ilwninação, arbori~, csg.otos pluviais e outros
melhoramentos de praças e vi115 públicn$;
II - construção e ampliação de parques, campos de desponos, pontes., túneis e vioou10$;
111 - construçllo ou ampli:oção d• si.sté!Tlà de trânsito ráp ido, inclusive todas as obras e edificações
necessários ~o funcic:uuunento d.o sistema;
IV - scrviçoo de obras e abtiietímcnlO de á~a POlável, esgotos sanltários, in~lações de redes
el6lticas, lelefõnica.s, de lrllnSpOrtcs e comunic:açoes cm geral ou de suprimento de gás,, funiculares,
ascrf15(1rcs e instala~ da comodidade pú.bliCall;
V - proteçóo co.nmi secas, inundações, erosão e obras de saneamento e dren~en, em gemi,
diques, cais, desobstrução de barras, portos e canal$, retificação e regularizaç:ilo de cursos d 'água e
irrigação:
VI - construção de aeródromo .e BéTOportos e seus acessos;
VJJ - aterros e realiza~s de erobele1.amento em gmil, inclusive de$3propriação em
d=nvolvimenlo de plano de aspecto paisagístico;
vm - com~ de cs~ de ferro e conruuç1lo, pavimentação e mel.horamcnlo de estradas de
rod:a:gCmj

Art. 232. O pagamento da TRFS sclll cfetl'llcl0 em cora llnica al1'8vts dc Documcmo de
Aerccadaçllo Municipal - DAM, nnle; •<b ,;oue=ão da ijcc,,ç,a requerida ou de sua renova.çllo anual.
Parágrafo únioo. Em n,Jaçllo à forma de pa,pmento, o c,;,ntribuintc devenl mmbem observar o

IX - quaisquer oulras obras ou ~.viços de que decorr11. val.ori~çlio de imóveis de propriedoo.e
do oontribuinte.

disposto no art. l 7S. t4º deste Códia,o, q,i~,do optar pelo ps.roelnmcnto <b la~Seçio V I
Tu;a. liç Des memb ramento t Rt mt,mbrámeolo de imóveis urbano e ru.ral - TDRI

taxa de licença para aprovação " exééuç,lo de loteamento, arruamento,
desm<!mbramonto ou rcmcmbramcn[o, fllndada no po<ler de po lícia do Muníclpio, tem como fato
guador a implem,m1açll.o deste; sccviços cm terrenos particulares, e
exlgl@ pela permissão
An. 233. A

..,,6.

Oulo~a pe l.i Prefeitura, na forma da lcgislnçoo especltlcn..

Ar1. 2'.l4. ~o cootribuin!C$ desta taxa as pe:ssoos fisicas

e jurídicas que executarem as obras

de:!;Critas no cllpu! dQ artÍ!lQ anterior.
P~rá.\cr.lfo único. Nenhum pl.mo ou projeto de urua,nent.o, lo1camcmo, desmembramemo ou
rcunifica,;Ao pod""4 ser ex.e<:ttlooo sem o prévio J)!lllllfne.-uo da licença prevista uesln seç!lo.
Att. 235. A taxa será cobrada ,;!e oficio e arrec&CU1dll. d.e acordo com o pmzo, forma e valores
estltbelec:idos em legisloçl\o especifica.
Parágr.i.fo único. Em relação à fonna. de pagamen to, o oontribuin[e deverá também observor o
d.ísposto no art. 175, §4° deste Código, quando optru- pelo pa.n:,elamemo da mxo..
CAPITULO IV
DAS T A.XAS l'&LA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
S~llo únirn
Taxa de Serviços Municipais Diversos - TSMD

Art 236. Senl cobrada a Taxa de Serviços Munieipajs DiVCl'SOS - TSMD ..,., d""orri!ndo da
prestaÇllo do$ seguioces serviços, de &e0rdo oo.m termoo. ams e coutra1os eman3dos de autoridades
municipais:
I - depósiro e liberoçllo de bens, ani1nAi.s e mercadori~ aprc01utido,;
Il - inspeção ante nrorttm e po~I morttm de animais;
IJl - illllpcç!o d.e produtos derivados do leite;
l V - exume d.e ãnemiii ínfCCC:iõ:!;a. equina ~
V - numçraçAo de uru&,;dc$ imot,iliárin$;
VI - C!Xpodientc;
VII - rcmoçi<> de lixo e,er1:11-<lomlcma,;
VIII - c,,mi téri0<1.

Parl,grafo muco. As ta.>cas "que ·"" refere este írl'tigo ~,1o devidM:
l • na hipótese do inciso l, pelo propríct.írio, pnssui&;,r • qualquer titulo ou qualquer ou1ra pessoa,
fislca oujurldica. que requeira ou promoVll ou ccclia interesse na Líbernç.llo;
U - na hipótese de;, ínci50 II, por ocasião do abate;
m • na hipóte.sc do inciso fil, por ocaslllo da i:mpcç/lo;
IV • na hipótese do iociso IV, pelo propri"1ário ou possuidor a qualquer limlo do anirnal, por

~ loll
Da n l o-lncldênda da Çontribuíçlo de M elhor ia
Art. 240. Nilo inci~ a Contribuição (le Me-lbor\3:
1- M hipótese de simples recapcarncnlO ou rcperoçlio de vi:is e logradouros piíblicos;
11 - $Ol>rc o acn!,s()ímo do valor do imóv,:I int,.grantc do p trimônio de qua.iS<J,uet dm wiklade:,
fcdcratíns, suas aulntt1uios ou fundações, localizado rm án,s beneficie.da dír~ ou indirelrunentc

por obra piíbl ice mu,nii;,i pai;
m - o;,Ul r...,., du, u,niploo de c.iunlquer CLlllo;
IV - sobre os imóvei~ inll!:SJ11nles do p~lrim611io dos imrtidos politioos e de iriscituições do
educação e de as~i~tenda social, desde que atendidas as disposições lega.is atinenles,
Panígn,.fo <mico. Excetua-se da hipótese prevista no i.nciso JJ os imóveis protnetidos â venda, e
os submetidos a re~ime de en.fit~use ou aforam.ento.

Scçiolll
Dos con tribuintes da Conlribuiçlo d e Melb.oria
Art. 241. Ei!i 1\lieito ao pagllfflento da Contrlbuiçtlo d.e Melhoria a pesso:>. flska ou jurídica,
tilwania proprie>d.ade ou do dominio útil da pos:;e do bem imóve l alcançado pelo ac.-éscimo de Y'illúr,
localimd.o na área bc-ncficiada por obra pública municiJ)lill.
§ !-" A responsabilidade a que se refere o capul deste arti.go se transmite aos adquirentes e
succssotcS, a qualqllCr titulo.
§ P No caso de enfiteuse ou aforamento, responde pela contrlbuição de molhoria o enfüeum ou

foreit'Q.
§ ~ NIio ten\ nenhum efci10 perante o Fisco a oonvençllo particular ou cli1usul.:i de it1!rtrume11to
de loeaçllo que atribua ao locatário ou à pessoa diversa a rcsponsabmdadc pelo pagamenlo, no todo
ou em part.e, da Conlribuiç,'!o de Melhoria lançada sobre o imóvel.
Art. 242. Para fins d.e atri buição da responsabilidade pelo 1)4Hlàl11Cnl0 dá Conlribuiçdo de
Melhoria, os bens indivisos serão considerados como pertencentes a um só propricláric;,, cabendo
àquele quc for l11nçado cx.igir dos condôminos às porccla:i que lbcs roubcrem.
§ ~ A critério da Adminislr11ção Trlbulári11 do Mun.icípio de Lagoa do Pitwi. il Conttibuiç5.o de
Melhoria poderá vir 11 ser exigida:
1- por (l_llCll\ exerça a posse dire1a do imóvel, sem preju ízo da responsabilidade solidária dos
possuido,es iodiietos;
Il - por q~qucr dos p<)s$uidon:s indi reios, sem prejuizo da responsabilidade dos demais e do
posmido• direto.
9 'l!' O disposto nos incisos I e li do § 1• desto artigo aplica-se ào i:Sp6lio das pei;soas neles
..,foridQ.

Seçlo IV
Do e,lltulo d.a Contribuiçlo d e Melhoria

ocasião d.e CX8lllC:~

V • na hipótese do inciso V, pelo$ proprietáriqs, titulêro$ do dtnnínio ólil ou possuidores a
q:ualquc-r til\llo, por ocasiáo da numeraç.llo das unidades imobmárias:
Vl • ,,.. hipótese do lrl<':1$0 VI, pela apr!ClicntaÇ40 de documeruos às repartições da Prefeitun1, para
apreci3çAo, despacho ou arquivamento pelas autoridades municipais ou pel<1 lavrarura de ntos em
geral, i.n clusi ve inscriçllo em Cn.dütro, emissõe$ de guias para paglllDCnlo de tributos, LCrmO<S,
comrmos e dem{IIS ...-os emanados do Poder Público Municipo.l;
VII • na hipótese do inciso VII, pela pes:soa fi$ieà ou jurldícá que n!:queira a remoção do lixo
ex1m-domiciliar;
VIli - na hipótese do incoo Vlll. pelo 1110 de p,e;taç,IO do~ sec,.,iços relacionado• com c:,,mi térios.
Art. 237. O filio gerador da TSII-ID ocorre com a efetiva prestação do ~rviço, e o ~ll respectivo
valor scnl o conotante na Tabela do <mei<o Vlll, ínlegl'illltc deste Código.

Art. 243. O cákulo da Co,, tribuiçl!.o de Melhoria tem como limite:
1- torol: o despcso. realí2ad11;

ll-individual: o ;,.c::té!ICiroo de valor que do. obro resullm J>ll'1l cada imóvel benefkiado.
a verificação do e~IO da. obra serão oompurad.as ns despesas de estudos, projetos,
fiscaliiação, desapropriaçao, adminis11'8çllo, excc>IÇão e financiamenlo, inclusive l)Rmios de
reembolso e oulroo de prax.e em financiamentos ou empréstimos.
§ 7? Ser.1.o incluidos nos orçamentos de custos das obras todos os i.nvestimeruos necessáríos pan1
que os benefícios dela seja.m integralmente lc~dos pelos imóveis s ituados nas rcspoclivas zonas
de infü,ênciQ.
§ -1 •
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,l\rt, 244- O cáku.lo da Con tribuiçAo de. Mellwriâ sem procedido da seguinte

ÍOl'll\ll:

I - a Admini,tra,;,o M1mii:,iJ>DI dcc,idirá sobre a obra ou slste1ru1 de obras a """'m rc:s,;.,-.;;i<las
medianle a çobranç.;, d~ Conl:ribuiçll,;> de Mc:-lhorin, lança.n.do a sua loca.lização cm planm própria;
U - a Administrnçllo Muni,:;ipa.1 clabc.-a.-á o memorial desc,itivo da o tm, e o seu orçamc,~to
dcti>lru,do de- c~o, oomputando-oe a . . ~ de estudos, ptojctos, !isealimção, dcsapropriilç,IO,
administração, cxeçuçllo e fü11111dtuncnto, inclusive prtmlos de rçembolw e oulrOII de pnuc, cm
fmanciamcmo ou empfé51imos:;
Ili - n Sec:re1aria de Tributaçllo e Arrccadllç!io dc:-limiuu-ó, na pl;mta .,_ que ,;e refere o inciso I,
uma área r;uficie:n1emen1.e nmpla 30 redor da. obra objeto da cobronç _ de modo a garantir o
relacion.wnento de todos os lrnóvci.$- que:~dima ou lnd.in:::tÃffli:flte, .sejam. bc:ncficiodos pelu obrn, sem
preoc:u çâo de •c xcl nsllo, nes:s.a fase. de imóveis q1,1e, n~-no próximos. à obra, não ve-:nlta_1n a $«' por
ela beo.e liciados.;
IV - a Secretaria d~ Tributa.ç.ilo e Am:c:tldaçao re:Jadonará em lista. prôpriiil ~ os imóveis que:

se eocontrattro dentro dn ~ délímit....i.. na forma do lnciso ant.crior, a11ibui11do-lhe wn número de
ordem;

V - a $1:Qr,,blria de Tribull'!Çâo e Arree:>daçllo <?stimará, ntrav~s de avalí~[o, o valc:,, presumido
de e-ada um dos imóveis constimtes da relação a que se refere o inciso IV, indepet1dcntcmc:nte dM
valores que conswcm do CndtitrO lmobllü\rio Fiscal ;

VI - o. Secretaria de Tributoçoo e Atrccadaç!o fbrar:á, alr/Jvés de l'IOVUS avaliaç&s, o valor
prc5umido d e ~ Imóvel após a c:x.ccuÇ40 do ob.ra, l"""1fldo cm conta hlp(>le._e de qu• a obra M'llt
concJulda e em eondi~s de ioflucnciilT oo Pi'0"<!$$0 d" fonnaçlo do v&lor cio imóve l;
VTI - Secrewia de "fributaçfto é A=<l•Çil<> lanç.ani, na rei.a ção II que sc n,t-,.., o incioo IV,
cm duas colua.as separodru; e na lin_ha cor.respondente à i.dentificaçllo de ca.dú imóvel, os valorc,s
cslimados rua fo·nnr, do in.ci~o V,. e fixados na tõrtnn. do jtidso Vl;
VIII - a Sc:-crctaria de Tribuwç!lo e Arrccad · çilo 1Mçar4, na relação n que sc refere o inciso IV,
em outra coluna e na linha cor=poodcnlc à idcntificnç,l<l de cada ÍfnÓYcl, a valorizaçllo f)fcsurnida
c,m decom!ncia da cxecuçoo da obra pública, assim em.eudlda a difcre.nçn. pasa cnda imóYCI, éntre o
valor fixado aa fonna do incisio VI " o ,stimado na forma do inciso V;
IX - a Sccrciari11 de- TcíbUlaÇ{lo e Arrccadaçi!o orunorn o.s ciua,,.til!1i correspondentes 11 wda:i 11$
valorizações presumidas. obtidas na fom,a do inciso állterior;
X - a Admi_ni$1raç-Ao Municipal dccidini que prt>porção do valor d!! obra s,,nl rccuperodll através
da cobnulç., da Cootribuiçllo de Melhori ;
XJ - " S<,ccetaria de Tribu.u ição e Affec-adaçoo calculará o valor da C<:,ntribwção de Melhoria
devido por ))311e de cada um dos imóveis co.n stantcs da rei~ a q\lc s,, ,.,fere o inciso IV almves
de. um sistema de proporção simples ("rcgl'l'l.- de-ttts" ), no q uai o somllt6Tio das valorizações (jnciso
IX) está para cada. VlllorlZ&Ção (inci50 VIII), a~im como a parcelú do cuito a ser recuperado (inciso
X) =6 p,>r.> coda Contribuição de Melhoria;
§ 1-" A percentagem do custo da obra a s,,, cobrada como Contribuição de McJ iloria. a que: oe
refett o inciso X. secá fixada cendo cm vi~là .i. natureza da obra, o,; bc.ncticios para 05 usuários, as
atividades económicas predominantes e o ni"cl de desenYOlvimcnlo dn reglllo.
§ 2" Parn a fiel observiincia do limite individual d.a Contribuição de Melhori , a parçcla do e,i~to
da obr" 11 ser recuperado mediante cobrança nllo podc,á ser superior :\ soma dos válorizações, obtida
na fo rmo. do inciso IX de5te artigo,

li - pra.70

pru,i o seu

pagamento, sull.:I prcst~s e vcru:ímcnlos;

111 - pr.íZO p;ln"I a impugna.ção;e.
IV - local d.e pagamenlO,
Parágrefo ünico- Oént ro do prazo estnbelecido na notificaçGo de Jaop,nento, que será de 90
(novcnla) d ias, o co.otribumte poderá. apresentar 110 órgão lll!lçador da Secretaria de Tributação e
Arrecadação reclamação por escrito oonrrn:
1- o cJJQ na local i~ção ou q<misq.,er oulras caracwrtslices do imóvel;
li - o valor da oo.nlri l:mição, determinado na forma. dc:, inci$ó XI do an_ 244;
TV - o número de prestações.
Art. 251- Os rcqueri menlos dc impugnaç o, de roclamaÇj!o, assim colIIO quaisquer recursos
administrntivos, alio s ~ndem o lnic io ou o prosseguimento das ol>ras e nem lerão cfoi10 de o bstiir
à Admi.111s.traç,10 Fiscal, na pn!tica ~ at(l$ ne,,i:$$ários ao lútlÇllJllenlo e à cobrança da Contribui,;llo
de-Mclhori 11..

SeçAo VI
l>o p1.gamHlo da Conlribu_íção dr. Melhoria
Art.. 252 _A critério do Cheíc do Poder E,:ecmivo Municipal, a Con.lribuição de Melhoria poderá
ser J)Qga medíante pruulamento, ou de urna única vez, com ou .1em desc-onto_
§ t" O o<mtribuinte poderá li(l\lid&- a Corilri btLiÇM> de Melhoria com tltu.los do dMd~ pública
emili.dos especialmente para o finwiciamen10 da obra pela qual foi láDç:ado.
§ '2P Na hipótese prevista no § 1•, -o pagarnc-1Jl0 seni efemado pelo valor Dominnl do título, CIISO
o pr1:ço de mcre-ado seja iníerior.
§ l" No caso de pagamento p~rcelado, as ?ll"'elas sei:llo cal.cul..dn.s de inodo que o torai anu 1
não o,xccdt\. o. 3% (~s por cento) do ,.,,\or venal do .móvel , apurado p;a.rll cfo:i lo de cálculo do JPT\J,
cooslantc d.o Coonstro Imobiliário Fi$cal, no exer1:icio da cobrança de cada uma des$11$ paroola:s,
atual i:uuio à época da cúbt:ll-!)98-

Art_ 253. A falta de pagamento da Conttibuiç.ão de M.,Jhoria, nos prazos ttgulãrneolllrCS,
implicar.\. oobraçça de multa mcmit,6 rie, atualiz.açllo monetária, b~ oomo juros de mora, nn mesma
formll disposta para :i cobra!IÇ$ de TaxAS.,
Seflo

vn

Diipa$l9/les Gcr1.b relat ivas à C ontrib11içlo de Mel.hori1
A.rt. 254. Aplíc-am-se à Contribui.çilo de Melhoria ns disposições referentes à Divida Ativa,
esu.bclccicln3 neste Côdigo.
A rt. 255. Podera o Chefe do Poder Ex,:,cutivo Municipal:

] - mediante a lo nonmnivo, editar as instruções oomplementare:i q~e se fizerem ncccss'1ins li.
ru,-ecadaçllo da Col'ltribulção de Melhoria;
li - finnlll' convênio com a Uni./io ou com o Estado do P inul pma efctüill o lançamento e a.
arrecadação da C.ontrilxiição de Melhoria devida por obra e.'teculada isoladamente por aqueles en tes

lributamcs, ou em parceria com o Municlpio_

Scfll>V
Do lanyam<oló e da Cól>rança da C ootribuiçào d • M.d horia

Art. 245 . Sen\. lanÇ3ds. a Com.rib\liç,'10 de Melhoria cm nome do sujeito P""'ivo, com b:ise nos
dadQ$ con$1'ántC$ dc:, ÇsdastrO l.mobilillrio Fiscal, aplicando.se, no que couber, os IJOrnut$ refcr<:n.tes
oolPTU.
Art_ 246_ A notificação de ln□Çà.mcnto ocorrerfl pela entrega li.O conlribuiote ou à pé$SQa que
R$ida DO ím6ve r. tepre-senunt.e., preposto ou inquilinos~
§ l_'.' No caso de terTeno, a notificação llu-5e-â pela c:nt,cgo dcslll no cnder~ dt cornspondc'nci"
i_nd.icado pelo sujeito passivo, para efeito da notificação do IP'TU.
§ i º Comprovada
impo~bilida.de du entrega da nolificaçio, esta scni feita por edital,
obser.-adltS a5 dispo5i ~ rcgnl11menlil<cs;
Art. 247. Paro. o lançamento e cobl'IIDI"' do Contri buil'<'l,o de Mdhôno> s,erá pt1blicado cditnl
e:on.tl!':ndo, dentre outros, os :seguinles elc.n1e.ntos:

I - memorial descritivo do projeto;
li - orçamento do custo da. obra;
Ili - d~terminação da parcela de custo da obra II ser fioatlcôilda ou ressarcida pela Contribuição
de Melhoria, com o correspondente valor ser pago por p3J1<: de cada. nm dos i1nóveis caloulsdos
na forma prevista neste Capitulo;
IV - dclimiraçl!o da zona beneficiada;
V - dctermina\'l'lo do fator de obi>O<Çi\o do bcllcfk io de val ori.~
pitra Ioda a
ou p,o.ro
c:ida wna das áreas difc.renc-iooas néla co111lda. bem como a rclaçã.o dos imóveis nela COff\Prccndidos.
§ 1° A porovid@neia a que alude os im\isos IV e V deste arti110 alentará à <>bsecvaçllo de que a
Secretarin de Tributação e Arrecadação delimitará, em plllDIA própria, wna área ampla e !;Ulkíenie
no entorno da obra objero da cobrnnça., gnrantlndo o relacionamento de todos os imóveis que, direta
ou indiretamente, sejam beneficiados, pooendo e:occluir imóveis que, mesmo próximos /1 obm, nft.o
venham a ser pôr ela bcnefici11d0$.
§ ~ Aplica-se o d i ~ neste artigo larnbém às obr11S públic· em execução, constantes (te
projeto ainda não coneluldo.

"°""'

Art. 248, O cop1:ribuin1e da Contribuição de Melhoria, assegurado o oontraditório e n ampla
de.fes3, podera, no pmzo de. tnnuo daiíS, a partir da dala da publicaf~ do edital. pano fiJ1$ de oobmnça,
aprcsen1a.r impugnação fundamentada de qoolquer dos elementos t>Clc consl!lntcs.
§ 1"0 impuSJU!nlc deverá, de fom'WI fundiuncntadn, invocnr tod an'Wlltriaque co tcndc,-oponível
à cxig~ein tributária, produz;indC1, 11m igual ato, provo. documental, ou iodi.cwdo-ns, com a prettnsll<:>
de tl'11zé•la. no curso da dt,m:mdJI, cm prazo ra.zoãv,el, não superior "° dd'Ulido ocm regulamento,
§ '1!' Ao procedimento tributário relativo à irnpugruiç11o do lançamento, pelo contribuint.c da
Contribuição de Melhoria aplicaras,t:-A, no que couber, ao previs10 na legislação do IJ>TU.
ArL 249 _ Ei<ccutlda obra de melhoramento 1.t111 su.o totnlidado ou ,c m parte suficiente para
bcneficiru- de1errni113dos imóveis, de modo a j usrifiear o i,.,.,io da cobranç;; da Coorribuição de
Melhoria, proccdc,r--sc-<I oo li1T1ç-amet1t o n,fcrcntc a
im6vei.s, depois do publicàdo o respectivo
dernuaslfativo de eUSl-o-

=

Art. 250. O órgão enaarrepdo do lanl'IIIIJ.c::JltO deverá. noâ ficar o proprietário, dimamcotc ou pt,r

cditàl.do;

J - valor da. Contribuição de Melhoria lançadn;

CAPÍTULO IJ
DA CONTRJBVJÇÃO PARA O C USTEIO DO SERVJÇO DE ILUMINAÇÃO
P BLICA

Art. 256. A Contribuição para o Custeio do Scr.-iço de l.l~minoçl\o J>ública - COSJP, instirulda
com esteio 1-.0 art, 149-A da Constit\lição Federal, cnconln.- rcgulumenu,da por Ld Complementar
Municipal especlfic-JJ_

LIVROU
PARTE GERAL

TÍTULOl
l'>A L EGISLAÇÃO TRIDUTÁ_RIA MUNICil'AL

CAPI L0I
Dispo,is0<$ Gi,rth
Art. 257. A legislaç.1:o tribUliri.a do Muoicípio de Ltigoo do P ia.ui compr-eend.e as leis, os decretos
e as normas complementm$ que versem, no todo 011 em parte, sobre tributos de compet!ncia do
Município e sobre as relações juridicas a eles perlincntc:-s-

/ut. 258. Em rclaç.i(o aos ,ributo.~ de compétência do Murucí.p io de Ll\goa do P iau.i, somente a
lei municipal pQder, estabelecer:
I - a instituição ou • sua extinção;
II - n majoração ou a sua 1eduçllo;
Ili- a d.e finição do (ato gerador da obrigação tributária principal;
IV - a. fixação de a líqu,ola e da baSe de có.leulo;
V - a cominaçl!o de penal idades para. as ~ s ou omissOés eo,nlrárias a .s eus dispos.ili vos, ou para
outras lnfra.ç,ões nela defuudns;
VI - ns hipót eses de ex<:lus!o, suspensão e extinção de créd.llos tributários, ou de dispensa ou
redução de penllliclades.
Paragrafo Ulllco. Nao constitui majoração de tributo, para os fins d.o dispo$1o no i11Ciso Il, a
atualização mo nc1ária dn rcspecliV3 base de cál"1J!o_
Art. 2S9. Os decretos que ~gulamentarem leis 1ributârias do M unicl pio de Lagoa do Piaui
observar.lo os preceitos e di~ições conslituciona.is, as normas gerais ~tnbelecidas no Código
Tributário Nacion:il, as nonnas deste Código e a le:g,ishição pertinente_
§ I' O a lcance e o conleiido d<>S dccre<o~ a que se refere ó capw deste artigo não põderá:
I -dispor sobre matéria não tratada em lei;
li - criar tribulo. estabelecer ou o.lter:i:r base di:, cálculo ou allquotn,;, nem fixar form11$ de
~pcMão, e,ctlnção ~ e• cl usão de créditos trib111ários.
§ '1!' O Chef~ do Poder Executivo Municipal _pQderá, m~diante decreto, atualizar a base de cálculo
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d.os lri butos, fixando valores de acordo com lndíce <ificial prc;,islo-c:m norma. esloodo a111ori2ádo ao
implemento dessa pm idencia peln legislnçlto tributária..
Arr. 260. Cotuldernm-se no.r mns complementares da legislação tributãrio municipal os •••os
nonnativoa1,e,q,edídos pelo Chefé: do Poder E><e<:u1ivo Municipal e pelas il.Uto.ridades adminislr tivas
do Municipio de La,so• do Piauí, as deeisõcs prnferida• em Processo Administr111ivo Tríbmório a
que o lei otrjbua elieil\cin, nonnativ~ os convi1"1.ios de que: tenha sido parte o Municfpio, e, aind~ as
ptáticas rei\eradamente observadas na A.dmioisln.Çâo Municipal.
Paré,grafo único. A Qb$ervincio dos normM referidos no oop111 des1e attigo e)(eliii a imposiç/lo
de penalidad<!s, , cobrança de juros de mora e • arualiz.ação do wlor moneulrío da bil.Se de cálculo
do lribulQ.
Art.. 261. Todas 8$ funções oofettntes a c.arlastramc:nto, lançamento, cobrança. artecadaçJlo e
fiscaliza.çJlo dos tributos municipais, 3plicnçã.o de san9()es por iofr.wõcs li l.egisl~-110 tributária do
Municfpio, bem como as medidas de prcven<;llo e teprcsslio 11s fraud.e s, setão eicereiclns
e><clusi, 'õllll=lc pelo,; scmdoré$ do Fis,:o Mu1iicipal, coofom,e as sua., alrihuíçõeSs

CAl~iTULO li
DA VJC@ CIA E AP LICAÇÃO
A rt. 262.. A "isê11cia da legislação tributária. do Munic[plo de Ll!.goo do Piauf o rcgi,-se pelas
dlspooições legais aplic:lve,s às norma, jurídicas cm geral , obscrv1m1ló•se ;1inda o prcvislo neste
C-Odigo.

ArL 263. A lcgi~ laçoo lribmária do Municipiode Lagoa do Pia.ui poded ..;gorar além dos límilC3
dn cin:unscriçllo do seu território, quando fór ádmitida 11 extraterritorialidade por nto norm111ívo
c,e;lcbrudo com outro mu nicípio .
Art. 264 . Salvo disposição cm coa.tririo, cnlfflm cm vigor:
1 - os atos nonn:itivos c.'<pedidos pelas autoridades administratiYllS, na dam da sua publicação;
II- as decisl'>es dos órgãos sinsulnres ou co letivos de jurisdlç5o administrativa, trinm. d ias após

n dara da $U8 publicação;
m - os convênios celebrados pelo M\miclpio, oa data neles prevista.
Al't. 265. Respeillldll a únle rioridade 11omigesi01al, e se a Lei não dispuser de modo diverw,
entram em vigor oo primeiro dla do exercic:io sc~uin1c llq11.e le ,em que ocprra a sua publica,,w os
dispositivos de lci tributária do Munlclpio qüe:
l - instituem ou n>ajoram impostos;
n - ddin.cm novas hipóteses de incidência ;
lU -ex:1ing1.1an ou reduzem isenções, snlvo !iC lei munieipal dispusa de 11)$Jl_c i,a mai.s fuvoràvel
ao contribuinte-..

Art. 266. A legislação lribuk'irio do Municlpic:, de Lagoa do Piauí p!ica-s,o imcdi1unmente 110s
falo.! geradores fUIUroo e nos pendentes. assim entelldidos aquel~ oojn ooomocia te11ha tldo inicio,
mas MO e steja completa.
Art. 267. A lei 1ribomria municipal aplica-se" ;,Ü;, ou faLÓprel.éri1..,,
l - em qualquer cwo. quando stja ex.pn:ssamcn1e inlerprcuuivu, cxcluíd3 o "Pli~o de
pennlidnde à infroçilo dos dispositivos lmerp.rcmdos;
li - lrntando-se de aio não dcílnitiv11.mentc jul~o:
e) qu~d<> dcixc de dçfini-k> como infreçJlo;
b) quando dci.xc de tratá-lo como can1rl1rio a qw:,lquer exlg!ncia de aç;lo ou omlss!o, de:sde que
n!o tenha sido fr-31Jdulcnlo e nlio tenm, ÍJJ\Plieado em folq, de p<11gamento de tríbum;
e), quando lhe comine pcnali®de menos sievera que a previm na lei trib1,1tárin municipal vigente
Q()

tempo dn sua prfr1ica.
C A PITULOIU
INl'ERntET AÇÃO E I
EGRAÇÃO

Art. 268. A legiol.aç!!o tribunírin scnl inlcrprcl

çonfonne o di~p0$t0 n,esle Capítulo.

Art. 269. Na a.usênda de d.isposi~ expressa, il. nuto.rido.d.e compelente para apliC8< a legislação
trilmtária milizará sucessivamente, na ordem indicada:
1. - a ai-.alogja;

li -os prlnc!plos gerais de direito tributário;
os ptillcípios gerais de diJcito ptiblioo;
V - a equidade.
§ I" O emp~go da anal.ogla nâo poderá ruu luir nn c,dçencia de tributo 1110 previsto em lei, nem
o emprego da c((uidade na di$pcn~ do pagrune,110 de i:ribU10 devido.
f 2" Os principios gerais de direito privado m'lo poderio s,,r utilizado,; pa.ra ó dcfiniçllo de efeítos

m-

tribi.mlrlos.
Art. 270. A lei lributw do Mut1icipio d" Lagoa do Piauí llilo nltctMI n definiç.llo, o conteúdo e
o alc:anc:e de institutos, conceitos e fot'O'l!IS de díreilQ privado, util.ômdos, expn;,ssa ou i:mplicitamc1>re
pela Constituiçcllo Federal da Repi'lbliC8 FcderaliY& do Brasil, pela ConslituiçiiO do Estado do Piauí,
ou pela Lei Orgânica do Município, para definir ou Iim itar O(lmpetênci o., tributári"5.
Art. 271 . ln1erpre111-se lítenilinenw a legisl(IÇ!lo lributruin do Mun.idpio que dispooba sobre
suspensilo ou c,cclusão do crédím trlbuliÍ:rio, outOl'@il. de i ~ e dis:pco.,;a do cumprimento de

obrigoçOes lribl.ltárias ~ces:s6ri11.$.
A n . 272. A lei trib,mlrla do Munlclpio de La&oa do J'iau[, que define illfl'llç&s ou. c-0roil)a
pcnt1lidiidcs, interprcll\<$0 cb maneira mais f.avonivc.J ao acusado, cm caso de d/ivida quanto:
l - à capitula.ç ão legal d.o fit to;
li - à t)!llUNZS. ou 4s cirounstãncias molerill.is do falo, ou , . nattJ reza ou cxtcn$ã0 dos seus efeitos;
li! - à autoria, imputabilidade, ou punibilídadc;
IV - à IUltureza d:,, penalid~ apHcávcl, ou à 5,Wi gradua.f io.
TITUJ..O li
DA OB.R IGAÇÃO TRIDOTÁRJA
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Art. 273, A obrigaç.'10 tributária principal ou acessória.
§ ~ A obri ilação tributário prin.cipal surge com a ocorrSncia do fato gerador, e tem por objeto o
pagamenlQ do tributo de oompelência do Município ou penalidade pecuniâri11 relativa ao tribulo,

extinguind.o-sc Ju.ntamcnte com o cr6dito dcln decorTentc.
§ 2" A obrig.nÇllo tril)ul'.llric. acesmria decorre da legislaç.lo tri butária e tem por objeto a prática
ou all&tenção de atos nela previstos, no interesse d11 tributação, ~dação e fiscalizaçã.o dos
tribulos.
§ Jl' A obrigação _ , sória, pelo simples foto da suo inobsc:rvânciíl, conver1.e-se em obrigaçi!o
principal rclati"llmcntc it penalidade pecuniária.
Art.. 274. O sujeito passivo dn ohrigii.yão tributário. é obrigado ao cu:mprimcato das d,sposii;aes
que est:i.bele<:e a legislação tributária, observundo os procedimentos intrenies oo lançamento,
fiscali~o e recolhimento dos tributos.

Art. 275. São obrigações tribu«lri!IS. dcnlTC oulró.S previ~tu na legislação do Municfpio de Lagoa
do Piou!:
1 - n inscrição e, quando for o cas<i, a ~i;a da inscriçl!o, junto oo setor competente da Sccutaria
de Tribu1açâo e Arrecadação;
li - apre-sentar declarações e gu ias ru1 C<)rt íottnidade da legi1>laç.ão tributária;
llI - comunícnr ao Fisco municipal qualqutil' alteração releVW1tc capqit de criar, modificar ou
C)(UDguir obrigações lribuuliríilló;
IV - conservar e npre$eotarqualquer documento soliciiooo por agentes du fi.sc(I rnt1.J1.icipal que.,
de algum modo, se refira â operação ou s ituafão que constiMJ. fato gerodor, ou si.MI de comprovação
da veracidade de dados contidos cm g~ias e outros documentos fiscais;
V - presmr, quando so licitado por l\(;Cnte do Fisco, csi;;la11:cimen10s e informaç,õcs que se refiram
a fato gerador da obrigaç.\o Jributária.
Pa rágrafo ún ico. Mesmo n0,s Cil.SOS de [IJ)ur,ldadc ou isenção, ficrun os be:neficidrios sujeitos no
cumprimento do dí,posto ne,S'[e M igo.
CAJ'ITUL O II
DO FATO GERADOR
Art. 276. Define-se fa1.o gerador da obri gaçao:
!-principal: • si luação definida cm l.ei comQ neces.Ai:iu suficiente parãjusti!icar o Ult\ÇllfflCnl:o
e a cobnmça de-cada wn dos tributos de compctenci.a do Mu.n.ic!pio;
li - acessória: qualquer situaçllo que, m1 fo,rma <Ili legislação tributárii> municipal, imponha a
pnllica ou a bstcDÇão d.e ato que nlo configure obrigi,.,;ãô principal.

Ari. 277. Salvo disposição de lei em contriirio, ocorre o fato gerador da obri:Sl'çw tributãria
gcnlm:Io seus respectivos efeiros:

1 - tmando-se de situação de fato, de.S(!e o momento ao que se Yerifiqu,em as ci.reunstãncias
materiaís necessárias a que produza os efcitos que nonnalmente lhe s:ao p1óprios;
11- tratando-se de sitllailo jur[dica, d~e o momcnlo cm que e$'1eja defrnitiYffl!Cnte couslitufda,.
nos termos do diieito aplicàve l.
Parágrafo único. A autoridade odministmtiva poder:!. desconsiderar atos ou negócioo jtuidicos
pr,i!Ícmlos com" finalidade do dissimular a OCQrréneia do fíl.10 gerador do tributo ou a 1131:llN!.'Zl! d(ls
elem.entos conslitutivos da obrlgoçllo tributária, observados os prooédi,nenfOs definidos em lei.

Art. 278. Paro os efeitos do artigo anterior. salvo disposlç .o de lei cm co,umrio, os afOs ou
negóc ioo jurldicos c-0ndicionais reputtun-se p,,:rfeit.os e acabados :
1- sc:ndo suspensi,•a n oondiç;ão, desde o momerito de seu imp h:mc:nrn;
U- scodo rcsolut6ría a oondiçâo,, desde o momento da prática do nto ou da celebniç!o do negócio.
A rt. 279. A definiç-Jo legal do fato gerador ~ ioter:p,mada abstraindo-se:
1 - da validade jurídica dos a.tos ef<:tiv$ótcntc pradcrulos pelos con1ri'buin1c,s , rcspo.ns:úvcis, ou
terceiro!., bem como da narurna do seu objeto ou dos seus efeitos;
li - dos efeitos dm fatos cfc1h•amente ocorridos.

CAPÍTULO Ili
DA SlJJE.IÇ.\O A
A E I' ASS(V A

nv

$, ção l
Dispo1i96cs Gerais
Art. 280. O Município ele Latoa. do Pi mu~ pessoa j uridica de direito publico interno, é o sujeito
ativo competente para tfe1uat a nibutação, lar:iç.runen10, Hrrecadaçllo e fisc í~ção, exigir o
oumprimcnto da obrigação tributária definida ne;ste Código e na legislayio trib111ária.
§ ,' ~ indcltgável a competência tributária do Município de Lagoa do Pia.ui.
§ i• 1:: d.c lq;ávc.1 li outro pessoa jurídica de dimlo público interne> a atribuição da função de
arrecadar e fiscalinir os tributos de que trata C$1C Códiço e a legislação que o complemenla ou, a.inda,
de cxec(ll!!T lci5, $erYÍÇOS, atos ou dccisõe5 administrativas ern matrria lribu.tária.
Art. 231 . Sujeito pB$$iVO da obtigaç.llo prirocíp 1 ~ n pessoa física ou j urídica obrJgada •o
recolhimento de lributo ou pen&lida,dc pecuniária de tributos de competência municipal.
Parágrafo wtioo. O sujeito passivo da. obri,gaçl!o tribulária priooipal 6 deli.niclo como:
I - contribui ncc, qunndo lenho relação pe$$081 e direl.8 com a situação q uc constitua o respccti YO
fato gerador;
li - responsável, quando, sem l'e\'estir a oondiçâo de contrib<Jirnc, sua obri.gação decorri\ de
dí.sposiçãu ~ de lei.

An. 282. Sujeito passivo da obrigação aoes§Õri.a é a .pessoa obrigada à prática ou á áhsten~o de
atoo previstos na Itgi~laçllo 1ri b111ári.a do Município.
Seção O
Disp osiç6<$ gcrili sobre sujeiçJo passl •
Art. 2&3 . Sl!o irrclevao1cs para excluir II ré$pOM:1bilidade pelo cumprimento da obrigação
tributár-iu ou a dooorre,ue de rua inobserv!ncia.:
1- a causa 'I"" de acordo com o direito privadQ, C)(clw:, a CllJlOCidooe ai.vil da pcss011 n11tural;
D - o fato de se pet,a, a ~soa natural sujeita• medidas que im1x1rtem privaçll.o ou limitaÇâo do
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exercício de atividade civil, comerci"-1 ou profissioiml, ou da a.din.ioislraç/lo direta de seus bens ou
oegóeio-,i
III - a iff'Ccgularldade formal n:i. cons1itui~o de empresa ou de pessoaj urldica de direito privado,
bastando que e,:mfigure uma unidade eeonômiet> ou profission:,I;
IV - a inexíitôneia de es1abeleetmen10 nxo, • clandes1inidade ou a prcc-ariedade de suo.s
i,utala,ções.

Art.. 2"4. Ai OQn,.en~$ particularc,; rnlntiws à rcsponsabilidode pelo iugrune,\10 d.e triburo
u,un[c.ipal nilo podem s.er Qp<)= a.o Fisc-0 Municipal paro modificar a defmiçilo legal do sujeito
pa$SÍVQ da$ obrigaçOC$ tributllriaii c-0 =pondcnlcsa
S..~o Ili

Domi..illio tribut,rlo
Art. 2S5. Ao sujeito paiisivo rqiularmente in$CrilO cm cadM'I.TO d~ Secrelaria de Tri butação e
Arrcc.adaçlo, é facultado escolher e indicar o seu dorn.icflio 1ri~u1,rio, assim enlel'l4ido o lugar onde
desenvolve sut1 .tuivídade:. responde: e: pr :tica: oi demais atos que oonstirua.n ou poua.m ,.,;r
constituir obrigaçâo cnbuuitia.
§ ~ Nn fultn de irnlico~c do domicílio tributário p,olo 001>tribuiotc do Muoicipio de Lagoa do
Piaui, eonsi.derar-se,-á como tal:
1 - d.o miciUo das pe$Slõtl$ naturais, a sua rosidfflcia habitual, ou. sendo ~:o ineert:a ou
dcsccnheéídé, o Joenl bábi rual de S\1# ~üvidade;
li - dornicHio da pessoa ju_ddica;
a) de dire.ilo privado ou das cnti&des empres.llfais, o lu(,lar da sua sede, ou, cm rdaç-llo aos mos
ou fatos que de.rem origem .à obrigaç!lo,. o de. cada cstabclcci:mento;
b) de direito públ.ico. qualquer d~ suos r«p,\l'ti~s na c ircunscriçl\o do Munkípio de WSo" do
Piauí.
§ J!• Quando t1Go ooubcr n aplicnc;l!ó das regr"" fümdas neste artigo. considerar-se-á como
domicílio uibuwio do eontribuiat~ ou rc,ponsâvel o lug;1r da síl\laçO.o dos bens ou dn OOQrrencia
dos alols ou fotos q ..e demm origem ! obti gaçl!.o tribulári,. =pcctivo.
§ 3• A Secretaria de TribulllÇl'io e Aittcada.i;llo, a1raw_, dc seus ageo1es, podml r«U$8r o
domicílio que o eontríbulnte ou respowiáYCI indicar, qUJJJJ.d.o n localização, o ~ e qualquer
3$pecto ~a capaz de impossibiHtru: ou dificultar a arrecadação ou a fiscalízaçlo, CáSO em que se
l!dot"1"i\ o que cslabelccc o § 2° desie m,j go.
An- 2gó. O domicilio tributário será obri,gatorlamentc eoosignndo nas petições, requerimentos..
rc,:lamaç,ões, impugnaçl)cs, ,:ccur$0S, d..:laruçõ~ guia.,,. consultas e quaisquer outros docu111eotos.
dirigido<S ou presentadoo no Fisco.

CAPÍT LOIV
R l!S PONSADILIDADETRIBUTÁRIA
Seç~o J
Dlsposlçlles Ge.-.is

Art. 1&7. Silc n:sponStlveis pelo ctédito tributário do Munieipio de L:iaoa dei Piauí:
1 - os coouibuiotes, nas eondições esuibelecidas para cada tributo de compelcncia do Mllnicipfo;
li - PS demo.i.s pe$$08$ as qw,.is a lei atril,,,,i de modo e..;prç$~ ~ =po~a.bilidnde pelo cn•dilo
tribuhkrio, por vinculação ao fato gerador da respectiva o btign,çllo, excluindo~ responsabilid!l<lc do
conlribu.in1c cu atribuindo-a a este cm Cllltler sup.l cdvo, do cumprimen10 101a.J º" parçh•I d'.~ rcf~rWll
obrig;,l'ik>, lnc.lusivc
que se rcf= ;1 multll e aos a~ímoo legais;
UI - aos que, por disposiç-lo expressa do Código Tributário acional_, forem como ta.is

"º

coDS'idcrados.

An.. 28 8. A denúncia espontânea da infração exclui a responsabilidrule:
l - qual'ldo acompanhada pelo pagamento do tributo devido e de juros de morn;
li - quando ocorrer o rooolhimcn10 do valor arbitrado pelo agente do Fisco no caso em que o
mommte d.e peodern de apur:içllo, se1l<lo a providlncia re'l_UC!'ida, a111.c cipadarncnu,, pelo contribuinte
ou responsável.
Art. 289. NII<;> scri es_ponlân«,.a 11 deaúncili llpn::óé:ntndit. ll!JÔS iniciúdo qualque:r p<OO<!dim.<:lltO
administrativo ou medída de fis.c:-ali:zaçllo relac,ioA!Jdos com u infra.çiio.

Scçilo D

0,o raponnbilidadc solidâri11
A.rt. 290. Silo $<;>lidariam,mte obriga&$ as pe:ssoru; expr,i,ssamente desiill8das na lcgislnção
tributária e as que, emboro nllo tenham sido des.isnadas, t,mham inu,resse comum na. situllÇllo q~

eonstilua o !111.o gerador da obri gaçio princi pai .
Parágrafo único. A solidariedade rcfcridn no caplll de51C artigo nao oomporta beneficio de
ordem.
Art. 291. Silo efeitos d;, s:olidariedadG:

1 - o pagamento, quando efetuado po.r um dos obrig11dos, aproveila a(I$ demais;
li - a 1sençllo ou remissão d~ cridílO e:xonera todos os obrigados. salvo se outorg;,d;,.
pessoalmente a um deles. subsistindo, r.ess.e caso, a solidaried.ade quanto aos demaís pelo saldo;
UI - a intemiP9ão da prcscri,;:oo, cm favcr ou eontm um dos obrigados, favwcce ou P"'j ud.ica
aos demais.

TlTULOlU
CRÉDITO TRID TÁRIO
CAPITULOI
DISPOSIÇÃO G ERAL
Art_292. O cr<!di to tributário cons1itt1ido regularmente somente S(> modifica ou exlinsue ou tem
sua c,cigibilidade suspenSál ou exclu(d;, nos casos pN!-v lstos -,m lei, fora dos qullls ofto pode :;cr
dispensa,do. sob pena de resp<msabilídMc flll'ICional .

CAPÍTULO D
D~. CONSTIT l ÇÁO l>O CRÉDITO TRIBVI' ÁIUO M.lfNICIPAL

Do unç;u11tnló dQó Tributo,
ArL 293 . O crédito tributário do Município é consti tuído pelo lançamento, entendido como o,
procedimcnlO adminlstratÍ\'O e priva1i vo para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a ma1éria tribulável, cal.culax o montante do tributo devido, identifié•r i>
suj itito passivo e. quando for o caso, propor n aplicação da penalidade cabível.
Pimigl'llfo único. Compele privntivumentc o.o s Agentes Fi~is de TribulOS Munic[paisc
regularmeme designados e no exercício de atividade íunciona.J competent~, eoMtitu.lr, de fonna
vinculada e obrigatória. o crécUIO ltibutário pelo IQnÇBmento,, sob pena de responsnbilidfu:lé
funcional.

Art. 294. O lançamelllo, em todos os =s, rege.se pela lei entí\o v igcn1c, ainda qu.c
postcrionnente modificada ou revogado, reportandtMie à data do ocorrenc:ia do fnto gerador da
obrigaçllo.
§ l ª Aplíca-se ao lançamento n legislaç,'lo que, j>001érionnen1c 11 oc(l,..,.;ncia &;, fato gi,rador da
obrigaçilo, ~nho:
J - i11stil\Jido novos critérios de apurnçilo ou processos d.e 6$cal i:iação;
D - ampliado os poderes de tnvesligação dos ngetttes do Fisco, ou outorgado ao crédito uibutário
maiOIC$ garantia.s ou privilégios, ex<:eto, neste Cillimo caso, paro o efeito de atribuir responsabilidade
tributãri11 u tcnx:iro,.
§ ?' O dispoSlo neste ai-tigo não se aplica a.os impostos lançados por períodos certos de tempo,
desde que a respectiva lei fixe expressamente a da1a em que o fui.o gerador se coruidera. ocorrido.
Art 295. O lançamento rcçulannca.tc notificado só pod.c ser a llcrado cm virtude de impugnação
do sujei to pà$$iVO, do rec11aine lléee:lsbio ou por iniciativa de oficio da autoridade admin[strativa,
DOS i;I\SOS pii.vistos no art. 299 deste Côdígo.

An. 296. A modificação introduzida, de oficio ou em conscqo&iciil de dcci$âo adni íni$trntivit ou
judit.Ílll, nos c:ri1é:rios juridic.os adoLadus pdo llgenle do Fisco, no exercício da atividade de
lançamento. somente pode - efetivada. cm relação II um mesmo sujeito pa51Jivo, quanto II fato
gerador ocorrido poslcrionnente à s ímroduçiio.
SeçAo U
Módá.lidades d.e Lançàmc,nto

M . 297. O lacç.arn.e nto do crédito 1rib11"1'io compreende as seguin~ modal.idades:
1- Lauçamenro Direto 0(11.an.ç amento de Oficio: quando SU3 iniciari. va eompetír ao Fisco. sendo
o mc$mO prQCtdido com bMe nos diidos cadastrais da s~rctari.a de Tnoutação e Arrec!ldaçfto. ou
apurado d iret:unmre ~lo agente do Fisco junt.o 110 contribuinte ou responsl\vel, ou j unto a terceiro
que dispoabR desses dados;
IT - LllnÇámenl() por Homolog119~0: q11.mdo a l~&i~çllo atribuir 110 $Ujei10 passivo o dever de
antecipar o pagamento sem p.r<!vi.o c)(amc da autoridade admitústcaliva;
m- umçame,11to por 0e;;:1~raçao: quál:ldo for cfe~uado com oosc: 1U1 d«l11raç-llo do $Ujeito pMsivo
ou de l.era:ims, quando \1!11 0\1 outro, na forma dn lcgi.sl.açllo tribuu\ria, presta à autoridade f07.cndnrt11
l.nfo.rm~s sobn: matéria de fato, ind~pcnsáYCis à sua cfetive\'110.

§ I" A rclific..çã.o da declaração por io iciativa do prôp~io declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tribulo, ,ó é adools,lvel mediante ~ oomprov~c, do c:uo em quo ~ fu.n(!c, e ,wtes iJe
ootmc-ac!o o lançamento.
§ 2' Os
con.ri.dos na declaração e apuráveís pelo seu exame serão retificados de oficio pelo
fiscal de T ributos.
§ 3° O pas:án1énto nntcclpado f>CIO obrigado ,>OS tcnnc:,s do íncbo D deste a.n.igo el(fingue o
crédito. sob condiçA.o resolulória da ullerior homologaçil.o no lariçrunento.
§ ◄• Não influem sobre a obrlgaçlo tributâria quaisq<1ccr n.t os antcriorc,; à homoloSaçii.o,
praticado, pele;, sujeito passivo 011 por t..-ccíro, viljSJldo e cx~o total ou prucjnJ do crédito.
§ Y Os aios a q ue se refere o parágrafo anterior serão, pon!m, consid.e rado.s na apurnç-llo do saldo
pcrvenmra devido e, ~ndo o caso. na impOSiçâo de penalidade, ou sua grodu.aç11.o.

=

Art- 298. A omi,;,.~r, ou erro d.e la nçamento, qualquer que seja a sua modalidade, n.'!o exime o
oontribuinte do cumprime to da obrigação lribuu\ri.a, nem de qualquer modo lhe aproYCitu.
Art. 299. O lançamento é efetuado e resisto de ofic io pela aucoridadc administ rali v11 nos

seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
li - quando a. declaração nllo seja prestada pOi quem d.e direilo, no prazo e na forma da letislaçllo
tributâri.a~
JJJ - quando a pC$$0a !egalm.e nte o brigada, embora tenho prestndo d.e clar açõ.o nos termos do
inciso II deste artigQ, deix.e de atender, no prazo e na ÍOrmll da legisl119ão tribub\ri$, á pedido de
esclarecimento fonnulado pela autoridade: administrativa, RCLISll· SIC a 1)(11$1.á•lo ou nllo o preste
:la!isfiilórwmente, a j uí:ro daq ueln mnoridade;
IV - quando se comprove:
a) a falsidade erro ou omissl>o qLlllrltO a qualquer clcmwto de:finído na leg,i~la.ção tributãria
co1110 sendo de declaraçDo obl:igatória;
b) a omissão ou inexatidão, por ?Brte da pcssoa. lcw,lmcntc obrigada, .nos CUS()S de lançamtnt0$
por homologação;
e) a aç.ão ou omissão do sujeito passivo, o u de le.rceiro leplmente obrigado, que dê lugi,r 11
uplicaçlo de pcmi.lidilde pectiJtiária;
d) que o sujeito passivo, ou teroeiro cm bcncfícío daquele, ag.iu eom dolo, f ude ou ~imulaçno;
V - quando deva ser ap1ci;,iado fBll) nlú:> conhecido ou nlio provooo por ocasião do lançamenlo
anterior:
Vl - qUMdo se comprove que, no lançamento anterior. ocorreu fraude o u falta füm, ioMI do
servidor que o deruou, ou om.i.s:si!o, pelo mesmo servidor, de ato ou fomlàlidade c.ssencial.
Vfl - quando houve r lru>çdll:lénlo aditivo, no caso em que o lançame.i.lo orig,innl eon.si.gne
diferença a menor oontrn o Fisco, em decorrêncio de erro de fato em qualq uei <las $LI~ fases d.e
execução;
VID - quando ocorrc·r lançamento substirutivo, no caso cm que, cm dcQCITTÇDCÍll de erro de fato,
houver necessidade de anulação d.o lançamento anterior, C\tjos defeitos o invalidarnm pora todos oo
fins de dmíto.
Art. 300. O lançamento e suas alteraç~.s Siérão comunicadas no comribuintc pó> qMlquer umn
da, ,eguinlcs formas:
! - por nolifi~ direta;
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§ 6" A rcn,:gocia,ão de parcelarnenlO ou reparceiamenlo só será admilida quando o contribuinte
n.ilo po,~uir outto p!'lrcelamcnto ou reparcelamento em airoso.

CAJ'.Í'fVLO fV
EXTINÇÃO DO CRÉDI TO TRIBUTÁRIO
eçjo I

OOM;

Olspo.lç-l'les Ger-ais

IV - por outra forma estabelee:ida ru le11islaçilo lributári.11 dQ MunicJpio.
AJt. 301. O prazo para homol~o do pagmnc:nto será de ci11co &110$, • oontar da ocomncia
do fn t,;, g<ndor. E"pirado esse prazo sem que o Fisco Municipal se tenha pronunciade>, co.Mide~se
hornol<)$lldo o lan9:unet1lo e delinitivrunen1e extinto o crédito, $8.lvc, se comprovada a ocom'oci~ do
dolc,, [mude ou simulaçao.

CA.P1TULO J.JI
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRI BUTÁRIO
Seçio l
D ispo,içlles Cc,nb
Art. 302. Suspcnd.,m "cxigjbilidade do crálilo tributário,
1-moratóri:i,
li - o dep6!Íto do seu rnonhlnte integral;
Ili - as rcclamilÇõco) e (l$
nos termos do Processo Administrativo Tributário;
IV - a concessão de medida liminar em 1JUU1dado de sc&\lffln~
V- a concessão de medilla liminar ou de tutel:i anrecipad em outras espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento .scm ~clusão de jwo.s e mull!I, ccmccdido oa forma e condições
estal>cltt[da.'I na l~gislaçlio tribulAria munldpal.
Parágrafo único. O disposto nesl.,e; artigo nlo dispe:nsa o cumprimento das obrigaçõc:5 acessórias
dependentes da ob,i,oç,lo princi pai cujo créd.il<l seja susp,nso, ou dela conscqilc:ntcs.

==•

ScçAo Il

An. 308. Extingue-se o crédito 1ributnrio municipal:
l - pelo pagwnento;
11 - pela compensação;
JU - pela transação;
TV - pela rem [s.'lào;
V - pela préSCri9il.o e p,ela decadência;
V I - pela conversão de depósito em renda;
V II - pelo pagamemo an!N:ipado e a hom.o logação do lançamento nos termos da legislação
tributária;
VIII - pela consigna<,ao cm págàmCn~ Nl Rmnn di~pooui r\a l.egislnç.'lo;
IX - pela decisão odmínistrath-a irrefonnável, as:sitn entendida II definitiva Dil órbita
odministr11ti va;
X - pela deeisllo judicial transitada em julg~do;
X I - peb da,;.ão cm pasaménto cm beos imóveis, na forma. e condições estabelecidas em lei .
Pi,ngrafo únioo. A lc:i d;~-poro quanto ao~ efeitos da e.xtinção totn.1 ou pucial do crédito sob,.; à
ullerior verifi~o da lrregularidode ela sua consllnaiç;k), observado o cli posto na 1.cgisloção.

Seçlo D
Dh po$ições g:erals .!obre u dem.ais modallcl.ada de ~tint-Ao

Subseçlol
Do pagame:nlo

Art. 3011. A imposiç;llo de pe11alid&de não elide o pagamento in tegral do crédito u-ibutârio.

I>• M ora tA\ ria
Art. 303. A mor.,iória $0mCnl~ pode ser çoncedida,
l - ,;m r;:1.riter i ,crn.l. por lei~ :r;1ue pod,;; çil"Çl,l:n.:~çrever- ~pt':$~,;rnegle a $:LW aplicabiliJnJ.4:a a.
de.terminada região do lm'itório do Mwlicipio ou a detmnln;,da cb.sse ou categoria de $Ujoitos

passivos;

ll - em c;;,.rái:er individ.w, por d.esp:,,cbo da autoridaáe ad1nini•traüva, desde que autori.zada por
lei, nas ,c ondições do inciso I deste an:ig0 e a requerimento do sujeí10 pMSivo.
Art. 304. A lel que conceder mot"Otório -e:m. co:tiih?.t- g~r-e.1 ou autori:r,ar a :sua concessão, cm c:arái.e:r
individud, mediante diespàcho, ~pecificmá, dentú ou- tequisitM:
1- o prazo de dnraçllo;
li - as condiç6es da coDCessào, cm co.rtiler i.11dividulll;
III - sendo o caso:
o.) os tributos a que se aplico.;
b) o número de parcela.s e seus vencimentos. dentro do prazo a que 5le refere e, inciso l. deste:
ani;o.• podendo Atribuir o fUYl,_:io de: \l.rnt e de 01.lln» à autoridod.c n.dn'llni~rativo~parn r;a,,d3
caso de concessão em caráter individ.uaJ;

e) as garantias que devem ser fomecidru; pelo beneficiado, no caso de concessllo em cnnltecr
indiviJ1.n:al.
§ -1" Qtllllldo do plli'Celamemo, o quantidade de preslaçbes nllo excedem II doze e o seu
vencimento será mensal e cousceuTivo, e o saldo devedor scr4 an.,ahzado monetariamente na forma
d ..cíplit,ado GUtc Côd.igo.
§ 2° O d~~to no § 1• d.este anlgo rnlo ,ic:, "!'liea ,os ólv~ previstos " ~ Código, os quais
deverão ser Pil&OS cm cola única, ressai vad0$ os caSO$ do débílos já vencidos.
§ Y O nJlo p,1garoento de ires ou mais pillrt:clas podem imp licar em cancelamento nmorrui1ico do
parcelamento, índependememenie de prévit> avÍ5iO o u notificação, promovendo-se de imediato
inscri~ão do saldo devedor remanc:.scc:ntc c.m divido ativa, pãm fL.ns de exec1,,1Ç00.

An.. 305. A moratória somente abrange os créditos defíníri amente constituídos ê data da td ou
do desf18Cho que a conceder, ou cujo lançamen1.o j á te.lha sido iniciado àquela dato por ato
~guletmenle notificado ao sujcil<l !""'•ivo.
Par.tlgrofo único. A morahlri.a n.ilo aproveita aos easos de dolo., fraude
sio,uJ~o do !>Ujeito
passivo ou do terceiro e,n beneficio daquele.

º"

Art. 306. O d.~ p;it)hú que cooceder moratória, cm carimr individual, n4o gor11 ~ho adquirido
e ,..,,,1 revogado, de oficí<l, .empre que se apure que, o ben1eficiado nllo satísfü;.fa ou deixou de

$BIÍ~fa7..er as condiç&s, ou não cumprir..-. ou deixou de cumprir os. requisitos para a conc:c:ss:3o do
fãvO[, cobnuido-se o Crédito 81Cft:$c.ido de juros de mora:
1 - com ililpo$içào da penalidade cabi,·ol, llOS casos de dolo ou simulação r.Jo bcncficiooo, ou d.e
1:crocin;1 em bCl'lcfit:io dàque,le ;
TT - $Cm im pasiçllo de penalidade, 005 demais casos.
§ lº o e.aso do iociso I des1e o.rti~o, não se computa o lcmpo decorrido entre a concessão da
morntóri e sua revogação para efeito da pr~rifiio do direito à cobrilllça do crédito;
§ '2" No Cá$0 do inciso U deste a.ctii,:o. n revoG"\11O $Ó póéle ocorrer ames de pre,crito o referido
direito.

e~olll
D,o Parcelam ento

Art. 310. O paaamcnlO será efetuado em moeda corrente do País, ou por cllcque.,
SG coo,idc.-ran1 ext into o crédito upó:s .iJ w;npensoç:11.o.

c,i.w

em. que só

A n . 311. O vencimento do crédito ocorre 1rint3 dias depoi$ d~ data tm que se considera o sujeito
passivo nolificl>do do Jam;ame:nto, Sé <lutro prazo não dispuser o ienno ele- n.otific;açllo .
Parâgxafo único. A legôsb.çllo ttibumria fixará as formas é prazos para ~gamento dos tributos
mu11icip11is, podendo, inclusive. conc:eder, quando for o caso, desconto pela anr.ccipo.çlio, niis

condições que embeleça.
Art. 312. O cr6díto não integralmente pqo t\Ovendmcoto fícari.sujctro o juros de mora de 1%
(um porccnt.0) ao mês ou fração, sem p;rejulzo dn aplicaçllo ,fomult correspondente e da atuali:znçii.o
n:ioix:1· ia do débito, na forma prevista neste Código.
Pará~fo único. O erro no pagamento não dá dirdto à restituição, salvo nos Cà'<OS c,cp~samentc
p~vistos 03 leaisl:,çllo uibumria.
Art, 313, O pc.g;,mento de w11 crédito nil.o impo.n:i em presunç4o de p31fll!Uento:

J - q uando parcial, das ,>Kstaçõcs cm que se decomPQol:m;
U - quando total, de outros creditos referentes ao m=o ou a outros tributos.
Art. 314. Ex istindo simul taneAment" dois ou mais débitos vencid0$ do mesmo suje.ilo passivo

com o Munícipio, ~lativ~ ao nw.;tno ou a difere11tes tributos o u provenientes de penalidade
peouniária ou juros de moro, o agen.te do Fisco detenninarà a respectiva imputaç4o, obcilccidaS à'!
se(luintcs regn1s, .... orcfora a. seguir enwuemda:
1 - e,n primeiro lugar, aos débi10.s por obrigay o própria. e em segundo lugar aos deoo.-rcn.tes de
responsabil idade tri buhiría;
II - prímeiramence, ás conll'ibuições de melhoria, depois às taxas e por fim a.os impostos;
lll - na ordem erescen1e dos prazos de prescriçãe> e n ordem dccrcsecnte dos monlrultes.

J)lll'll

Art. 3!S. O regu.Lamento fixará as formas e 011 pmos
oon1pemnci:1 do M.unicipio.

para o pagamento dos tr ibutos de

Su.b,c,Ção II
Da compmsa.ção

An . 3, 16. O Chefe do Poder Executivo Murucipal pOderá autorizar a ,;ompensação de c:réditos
tributários com c~édito$ líquidos ecenos, vencidos ou vi_neondos, do sujeito pllb-ivo conlrtl n F'U<!ndn
Municipal, sempré que o ínte.r esse do Município o exigir.
Pará.gr,ifo ll.nico. Sendo YU10Cndo o orêidito do sujeito passi"o a que se refen:: o càp111 deste ani,go,
o seu montanle será apurado com reduçJ!o com:spondente ao jurQ de 1¼ (um par ce,n to) ao m~ 011
fração, pclo tempo que deeoncr entre a data da compensação e a. do vencimento.
Art. 317. Ê vedadà a oompert$8ção medillllte o aproveitamemo óe ui buto objeto de contestação
judicial pelo s\ljeilO passivo antes do 1mnsilo cm julgiiâo da =poctiva dce í:sil,o j\ldielal.
S ubleçio UI

Art . 307, O J)l'1<'•lamento 2râ concotlido na forma e condiç6es esU>belcciW!.$ neste Código e em

lei• específiCllS.
~ t• Salvo disposição de lei em cornnlrio, o pucelamcnlQ do crédito tributário Dão e:itchtl n
locl<lencJa <le Juros e multas moratóriu,;.
:} 2• A plicam-se oo p<l<CClamento, ~bsid18l'iamcnto. as disposições dew ui Comple1mm1,.,-,
relmiv A mot1>tóri11.
§ 3º Lei •especifica d isporá sobr,: ns condiçli,:,:, olé pót<:Clamcnto dos créditos tribul:m03 do
devedor em rccuperaçAo judicial.

aruao

§ 4" A in~istincia d lei espectfica a que ,;e ,.;fere o § J<tdeste
impc,n il na .a plicaçllo das
leis gerai$ de parcclamenlo do c,nte da Federação ao do,,.cdor em n::cupànção judicial, Pio podendo,
m:stc éúso, ser o praz.o de parcdamcr,to in&ríor ao concedido pela lei federá! l'::Spé'C[fica.
§ !I' O J;óbito objeto de poroctnmcnto ou rep=elM'len.to ficanl auj.,ito oo ocré$Ciino de 1% (um
por cento) dcjwv~ finimce h·os mét1$àÍS sobre o principal atualizado.

D11 traoc,açli;i
Art. 3 18. O Che(c do Poder E)(ocutivo Municipal pooerll autori:tar a Secretaria de Tributaçll.o e
Arrecadação, após prévio Parccecr da ProcuJMOr;a Geral d.o Municipio, a celebra:r com o ~ajeito
p;,ssivo da obrigação lributma ~ l i . O que, medianle conce..~s mutuas, ímp0rte em ftmuoo de.
litlgio e consequente cx.linção do c.-Míto tributário.

Subscçlo IV
Da re u,mo
Art. J 19. O Chefe do Poder Ex.ecutivo Municipo.1 poderá, quarulo au1oriiad0 por lei cspeeific;i,
concedér, por despacho fundamentado, rcmí...-io tol.al ou (Mll'CLal do crédito tributário, atendendo:

T- à situação econ&micn do sujeito ~ivo;
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H - OI) efT(I ou ignorância. escus:âveis do sujeiro passivo quanto à mntéria de fato;
Cll - • dimim1ui importll.ncia do cródi to 1ributârio;
IV - "con•idcmções de equidade,. ern rei çllo às caractcristic3$ pessoais ou materiais do coso;
V - n condi~es peeul\areos o de1en-nin:,da N!gi!lo do território do Mullicipio;
VI - o caráter social ou cultural do promoção ou ali vidade.
Parágrafo ótüco. O d<!$pach,;, n,fcrido no ,:aplll nil.o gora direito , dqúi.rido e será ,:ev<;>gado de,
o fie ,o, se "f"U'\do que o beneficiado 11$0 :i;ati$fuiin ou deixou de sa.tísfümr .s oond.ições, 1100 cu1npria
ou deixou de cumprir os requisitos pira a concc$$AO do favor, oobrando-.se o crédito acresicido de
j uros de mora de ! ¾ (um por cemo} ao mês ou fração,
1- com imposlçllo da penal id.,de ~bivel, no, C1Uos de dolo ou simulnç!lo do beneficiário ou de
tc.rcdro em benetic:lo ®qu~e;
11 - sem imposição de penalidade nos demws cmos.
An. 320. Entend.,...se por n,missão, ()4111 os efcims do disposto no art. 319 desté: Código:
1 - ii dispcllaD. pnrc:iaJ ou ·to1nl dõ pas,amento de nibut:os j ln:nç1Jdo:.. nó (:ãSO de tributos de
lançamento dir,cto~
li-o perdão torai ou pare.ia! dad.ivídajli formaH:cada, nocnso de lributM paro pagamento m"nsal
ou p,ot declaroçllo.
Scçjio Ill
Da p.rHc:riçlo e d a dccadêoçi•
A.11- 32 1. O dfrcito do Fisco Mvnici~I de c.oosri tuir o créd.i to tribut-&rLo e:.xrit1gue-:se após cinco

esw.belecidos na legislação lributárui municipal , facullada a ooncessão de descontos por nntcc-ipaçào
de P"il""'"''tos dos tributos de lançmncnto direto.
Art. 327. É .fà.cu!tado ao Fisco Municipal proceder à oobnança amig vel após o término do pniZo
para pagam.eoto dos tributos e anta dg inscriç!lo do dt!b ito paro e,cecuçllo, sem prejuízo das
cQminao,õc~ legai$ em qu.e o lnframr houver incorrido.
An.. 328. E.sgo1ado o prazo co11.c edido para a cobrança amigável, será promovida a oobrança
j udie.ia!, na forma estabelecida na legislaç41o aplicávd.
Art. 329. Todo recolhimento de uiblllo de ex>mpctência municipa.l serli feito cm-avés de
Documenlo de Arrecadação Municipal - DAM.
J'lrigra!o único. NI) ca$u do cmissllo fraudulenta de d<>C1.lllleoto de arrecadaçao respondtrilo
civil, criminal e administrn1ivamente, os servidores que os oouvcrem subscri to, emitido ou fornecido
ou qualquet que lcnrui dele se benefi.e iado.

Art. 330. O pagamento não imporia em quitaÇâo do ct6dito tributário, valendo o recibo como
pfOVil da imponãncia nele referida, conlinu.ando o c.ontribuintc obri gado a s tisfil~r qu lquer

diferença que venha a s,,r apurada.

Art. 331. Na cobrança a menor do lribtLlo ou penalíclade pecuniária 1espolKM!m solidariamente
Umt<> o servidor reipaosâvel pel<> erro quanto o cootribuintc, cabendo équele o direito l'e8f1!$SÍVO de
reaver o total do d,:gmbolso.
Art. :3:32. N5o se procederá nenhuma al'ao Q0n1ra o contribuinte que tenha agido ou pago tributo
de acordo QOm decisão adrninis1rativa ou judictal transitada e,:n julgodo em relação •o e.r&lito
tribumrio cm litlgio, mesmo que, po$1CriOn:tl<lrm,, o entendímcllto venha a ser modificado.

Mos, •eooULdos:
1- do primcit'Q din do exerdcío seguinte àqll"le em que o l11nçamc:nto poderia t.e r sido efotuado;
II - da data em que se. tomar definitiva " decisão q1,1e houver anulado, por vícío formal, o
lança.merno anteriormente efetuado.
III - d:i oconênci do foto gerador, s, expirado esse prazo sem q1,1e a F'~ndn Públít4 se tenha
pronunciado, considera•$<: homo logado o lançamento e dcfinítivamenle extinto o crédito, salvo se
ex>mprovada a ocorrência ~ dolo, fraude Qd 5imulaçilo. n o s = de tributos sujeitos n lru;çomento
por ho!JlQloga900.
J }' O direi to a que se refere o r:ap«I ~ ste artigp cxtinguc,-sc dcflnitivameole com o decurso do
prnzo ,,,.1,. pN!ví,to, contado da dall\ em que ten_h a •ido iruciada ll <>Onstitulç!lo do crédito tribul'1rio
pela notificação, aci suj ei.to passlvo, de qual.q uer medida prel)m'a16rla indispensável ao lar,ça.menlo.
§ 2° Ocorrendo ·• decadEncia, aplicm:n-s,, "" no~, d,) art. 323 deste Có<i.íao, l'.IO toe.ante à
npumç.io das rosponsabilidadcs e lt =
torl~ da falta.
Art. 322. A açllO parn cobl"llllçu do cr6dím tributàrio p rc:;,c,,reve cm círn;0 irnOS con100.o s da dnta
da sua oomliLui~o dellnl1iva.
PanliPUfo único. A pr=crip.o se interrompe:
! - pelo de~cho dojujz que ordenar a c i1nçllo em execuçllo fiscal;
l i - pcJo pl'O~IO judícial;
III - por q1,1alquer ato judicial q ué constitua em mora o dcvodor;
JV - por qualqucr a.to i.ncquiv()Q). ~ que ex-trajodicial. que: importe cm roconbccimcnto dlo
dtbil<> pdo ,;lcvedor.

Al1 . 323. Ocorrendo a prescrição e não tendo sido e~ intcrrompidta lla fol'm• do parágrafo On.ico
do an. 322 deste Código, abrir-se-d. inquér:ito iidmini!itril~~
fonna da legislação aplicável.

pmú

apur.u as r,::sponsabilid.do:s, na

-§ ·1o- O servido..- do Fisco respondem civi I e ad.mini:~trativamcnlc pela prcscriçOO de dêbitos

u-íbublrios sob run rcsp0nsabilidnde, cabcndó-lhe indcni:uu- o Munic,pio pelos débílOS tribu1ilrios

Art. 333. O Chefe do Poder E-xccu1ivo Municipill poderá csl:lbe.lecer conv~nios com instiluições
financeiras ou de natureza diversa, desde que tenha íunçoo p reoípua de pa.gamemos e recebimenloS
de tribulos e 1arifas, vi~odo oo Té:cebime.nto de tri buto municipal, vedada a ntribuiçãó de qualquer
parcela da arrecadaçào a tlrulo d.e ~muncração, bem como o recebimento dc jUJQS desse:s depósitos.

CAl'ÍTULO V I
DA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS M N I CIPAIS
Art. 334. As quantias indevidamente reco lhidas relativas a créditos tribo.mlrios serão re:sri1uidas,
oo todo ou em parte, nm!Jan1e n:querime:nto, seja qual fo.r a modalic.lad.e do P'lgamento, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pq1gam.t n lO ,;spoálfule.'.l do tributo m.WJieipal indevido ou maior do que o devid.o ,
cm lãce da legislação ITibdlária aplicável, bem como d3 m\t11teza oa cin:.unstãncia.s materiais do fato
gerador efetivamenlc ocorrido;
li - erro na identifica.ç ao do sujei!<> passivo a11 de1crm inaç.ilo da al [quo1a nplicúvel, no c:llcul<> d o
montnnlc d<;> débito ou nQ elabor~o ou conferência de qualquer doc-u~n10 ~ livo 80 P'l!l"'"ento;
III - reforma, rutulnç!io, revogação ou rescisão de decisão condemitórià.
An. 335 . A rurituiçãn torai ou P"rcinl de tribulos municipais dá lu,pr â devf)luç-AO, na mesn\3
proporção dos juros de móra e das penaJ idrules pé:Cuniárias, salvo as deoom:ntcs de infiu9ÕCS de
carát.eir fonnlll ullo ~rejudicndas pela causa i,ss.ecuratória da rcstif.u ição.
Art. 336. A restillliçao de uíbutos mun.icipais que compona,n, pela S'U8 natureza, transferãlcia
do respectivo i:ncargo financeiro, somenre será fci ta a quem pro\'C ruivcr assumido o r<:fcrido
e.ncargo, ou, no caso de tê-lo transfcrid<> a terceir<;>, estar pOJ' e lt: e.x pres~ente autorizad<> a rrocbê-

que deixaram de ~r recolhidos.
§ l" Constitui fulu. de cxliÇJO no cumprimento do dever o servidor q ue deia:or prescrever dóbilos

la.

iríbulárlos sob sua resporisa.bllldade.

Art. 337. N o serão restituídas~ mu!u,.s ou prute das mul1M pagas anteriormmtc à v iE;ilncia da
lei q~ abolir ou diminujr a pena fiscal.

Scçlo I V
Da ,coovcnio do dc-pósito ,c,m rie-nda

Ar1. 324. Extingue o crêdito tributário a convctsllo c,n renda. de depósito cm dinheiro
previame1\te efetu do pelo sujei10 passivo:
1 - parn a g11t11ntia de inslAneia, se for o caso;
li - em decorrência de qu.nlque:r outrú ex.(gêncfo d11 legis laçlll> triburoria.
Parágrafo único. Convertido o dopó;;ito c::m rendia, o snldo porvoa(W'll ~p.imdo conlta O\I • fa=r
do fisco :,crA cxigjdo ou rc~liruldo dn ~eguinle formu.:
1 - o saldo a favor do Fisoo Municipal sem exi11ido através de inti1D1>Çi!o ao contribuinte.
~plieando•se o disposto no Pl'QCC!sso Admlnistralivo Tributário;
li - o saldo a favor do contribuinte será r<>Sliruldo de otkio, independentemente de p~vio
prolcsto, na fonna estai:,,clccida para as restituiçõc:i tou.ie5 ou pmcia.is dó crédl 10 tributki.o .
~ i <> V

Da co.uignaçilo

An . 338. O direito de pleitea: a restiLuiçllo d~ llibu1os municipais extinguo-sc com o decurso <lo
prazo de cinco an.o s, contados:
1 - nas htpóleses dos incisos J e II do an.. 334 deste Código, da data da e:dinçilo do crédito
lributiirio;
li - na hipótese do it1ciso III do 11.l't. 334 deste Código, da data cm que l><: 1omar definitiva a
decisão ooministrativ:i. ou passar cm j ulgado a decisão judicial Que teo.h a reformado, anu lado,
revogado ,;,u rescindido a decisão oondenalória.
Art. 339. Na forma do que estabelece a legislação c$peeífioo, prescreve em dois anos a ação
rumlatórü, do decisão adm inistrativa que deo.epr a reslituiçõo.
Paragrafo único. O prazo de prescrição é inlfilrOmpido pelo inicio da ação judicial, recomeçando
o seu cuno, peln met0de, a prutir da dBta da inti_mação validamcnlc feita ao representante judie.ia! do
Fisco Municipal.

CAPtrlf.LO VD
An. 325. Ao sujeito PI' ivo

é

C-,culta.d,;, consigJ>ar j ud.ic:ialmcntc • importãnci.a do et6clico

!tibotãrio nos casos:
1 - de tcCltt.81 de recebimento, ou subo1dinaçllo deste ao PQglllD.<nto de outn:, lribu10 uu de
pcn111idmlc , ou ao cumprimooto de obrigação acessória;
)1 - de subo,dinaç11o do recebimento oo cumprimento d.e e«ig!ncias administrativas som
fundam.,,,10 lcsnl;
Ili - dc exigência, por mni• de wnn pc,.ssoa jurídica de Direito P\Jblioo, de lributo idfntico ,;obre
11m me.stJlQ fi>t<> 8"""clor.
§ .,. A consiSJ>açl!o só podo Y<TSaT sobn, o crédito que o cons:ignutârio se propõe a .P"8""·
§ l º Julgada procederue a co1Jsign&çao, o J)IIIIIID1en10 se reputa e t c ~ e a lmport!ncia
co,uignada é conv.,rtida cm rendo.
§ :;• l ulg;,da improccdcnle a. c:ou,ígnaç.llo, oo todo ou CL'rl ))llrte. cobra,o-.s,:.á o cttd.lto ncrc,,.,,[do
de juro de mora de 1% (u m porcento) ao mês ou fraç.110, ;.,,m prejuízo das penalidades. cablvcis.
§ 4" Nll. conveniio do. im.potlllncio. consignada em rendo nplic,anw;e "" nOrmilS do patâgrafo úniex>
do art.. 324 deste Código .

CAPÍTULO V
DA COBRANÇA, DO RECOLHIMENTO E DO PAGAMENTO
Ar!, 326. A. oobron~ • o p,,glu]tcnto d,,o; tríbu10s rnunícipais für-sc-ã<> o• fonna e nos prazos.

DA ATUAU ZAÇÃO MONETÁRIA
Art. 340. Quando não wco lhidú$ no~ proz.os legais, os débílOs para com o Fisco M uwcip;il serão
atualizados anuaJJ.)lente com base. na variação do lPCA-E, calculado pelo IBGE.
Parllgrafo único. A atualização moroetãria previsla oo CflP'" clesie artigo apli w -se"4 in.c lusive
aos débitos Cl.tja cobrança seja swpcnsa pOr medida administrativa ou judicial , salvo ·e o

oontribuintc houver depositado a unponância questionada.
An. 34 J.

Em <:aso de extinção do IPCA-E, a atualizaç.ão 11\0.0C!ária será

realizada por ouuo

lndicc a ser definido cm lei munici pai.

C APITULO VIU
D A EXCL SÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

StçJo I
D i:s po5içúcs

eerm

Art. 342. Excluem o crédito tributário:
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Art. 35 1. Pr<:Sllmc,sc fraudulenta o miem1',ii0 ou oaer-..o;ilo de be,,s 011 rendas, ou seu começo, por
sujeito passivo cm débito para com a FQUll(Ja Wblion. por crédito tributário rcgulannente inscrito
como dívida ativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo nll.o se apti~a. na hipótese de terem s iclo resen-11.dos, pelo
devedor, bens ou rmdas suiicientes ao total ~ame11to da dívida inscrita.

Art. )S2. Na hipótese de o del'cdor tribulário, devidamente cihlclo, não p11gar 11en1 apresentar

1 - a iscaÇJló;
n - a an.i&tia..

Parâgrofo único. A exétusllo do cr~di10 cributário municipal nllo dispensa o cmnp.rimen\o dll$
ol>rigaçlÍ<:s aocs.óriu dcpenden1es da obrisoçllo pnn<>ipal cujo crédíco seja eo«;h1lc;lo ou di>la
consequente.
Séçi\o l1

hençlo

bens à penhora oo pram legal e nào forem encontrados bens penhoráveis, o jui:i: dc,tenninnni a
indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a de<:isilO, prefettn~inlm.e nte por meio
eletrônico, aos órgJ!os e entidades que promovem registros de transíer!ncia de bens, especialmente
ao registro público de imóveis e às au1ocidadllS st1~~= d.o mercado bancári.o e do mercado de
capilllis. a fim d.e que, no ãmbí10 de ~uas attibui96es, façam cumprir a ordem j udicial
§ )" A indisponibilidade de que tram o caput des1e artigo limitar-se-A ao valor total cxig{ve~
devend.o o jui:i dete1mioar o im.ed,ato levantamento da indlsponibilidadc dos bens ou valo.~ QllC

Art. 343. A isenção, ainda q~ooo pn,vista cm co111m10, ser.i scnlpre decom:ntc de lcj espedfica
que dru:rmlnanl M oondiç,'les e req\lisitos <exigidos para sua ooncessllo, indicando os tri.bulõéí q11e
se aplico, e sendo o cá$<>, o prt,.?_,0 do $U8 duroç.llo.
Panígnlfo ú_r1ico. A i.sc,i,çlo co:occdid..n e:xpteSS{tJDCnte para wu dctcnnlnado tributo ,~ãó aproveitn
au:s di::1:nais, não sendo cxte.llSiva=
1- às caxas e à contribuiçllo de mclhoriií;
11 - ;u,s 1ri""10~ il\lllitu!dos posteriormente ll suo eoncessl°'-

excederem esse limite.
§ 1? Os órgãos e enlidades aos qll3is se fizer a comunica,;,ão de que trota o cap111 deste artigo
cnviarlio imediatamente ao juízo a relação dis,:rimlllada dos bens e direi1os cuja indispon.ibihdadc
houverem promovido.

Art. 344. A ~nçAo pode ser concedida:
1 - em earátor geral, p0t lei que pode, inclusiv~. círo=rever expressamcnlc a $u:upl icabilidade
a dotf.'nninada árcá g;,ognlflca elo Municlpio em função de condições a ela pe<:ullan:s;
li - c,m Mnlle:t individual, por despacho d11 amoridadc adrninis1m1iv11 competente, cm
reqUCfimcnlo no qual o lJ'toressado faça prova do preenc,b i1nenw dll!l condiçlld e do <.umprimcnto

rdk.un.

dos: requisi tos: p.r evis1os em )ei ou contraio para a :sua eonce.s.s.."\o.
§ P' Tratando-Sé d.e lributo mttn_icipal lançado por per[odo c.crto d;, tempo, o despacho referido
oo inciso II do caput dc:Ste an:igo devml ser renovado antes da cxpiraylo de cDélu periodo. cessando
automaticamente os s,en.~ efcílM a partir do primeiro dia do pc:riodo para o q u.111 o in1cressado deixar
de pt"Omovcr a cr,mli nuidilde do r~nhceimcmo da í,;cn!;<I<,.
§ :V O des~ho a que sé: refe;rc o iDCiso li do cap11r d~~ artigo nl\o 1;:cra direito adquirido,
n:vogando-se de oficio, sc 11pur1,do que o beneficiário não satisfazia ou deixou de sallsfllzer as
condiçõc:s, 1lio e@lipria Q\l deixou de cumprir os rcqu·isito, paro D conçi:s~o.
§ Y Nn hlpól.,,.;; do § 2~ deste artigo, o crédito trilMlÍI'«;> deverá ser rohrooo acrc,scído de juros
de m<1m cquívale:nte n 1% ( um por cento) ao rn!s O\I fraç~:
I - com impDAíç/lo dil penllliclade cablvcl, nos casos de dolo ou sinn,laç.iio do bene.ficiário ou ele

Art. 354. O crédito lributârio prefere a qunlquer outro, seja qu.tl for sua nalurcza ou o tempo J.,
sua oonstiruiçl!o, ressalvados os créditos dcoorrentes da legislação do trabalho ou do acidenle de
trobalbo.
Pll.l'ágmfo único. Na falhcia:
1- o crédito tributário Dão prefere aos créditos exlraconcursa.is ou à$ imponâncias ~íveis de
restituição, nos termos da lcí falimcntar, nem aos crédilos com garantitl real, no limite do valor do
bem g,-avado;
li - a lei poder! estabelecer limites e condi~s p;iru a preferência dos créditos dC(l()TICnres da
lcgi.$1~ do lral>a.ltio;
UI - o. mulm tribulâria prefere apenas aos créditoo suboidinl\d.os.

terceiro cm bencflclo daquele;
II - sem imposiçAQ de multa., nos demllis casos.

Art. 353 . As garantias atribu.lclas 110 crédito lributârio municipal niio excluem oulr:ll que sejam
e:xp~ttrocnle previstas em lei, em fun~ da naturc21\ ou das carac1erf:iticas do tributo a que se

SEÇÃO II

Prcferbiciu

Art. 345. A i.~ fto, salvo se conccdído pór prazo certo" cm função de dctenninadDS condiÇôes,
pode scc revogada ou modi.ficoda pór lei. o. qualquer tempo, obscrv,,Jo o disposto nn legi~l"ç!o

A.M. 355. A cobrança judicial do crédito 1ribuniri-0 n/lo é sujeita a concuTSO de credores ou
habili.tação em falf.ncia., recuperação judiei.ai, concordata, inve-4t:irio ou arrolamento.
Paríl,grafo único. O collC\JTSO <le prefe.r!ncia somimtc: se verifica entre pes:soas jurídicas de direito

1rib1,,1tá_ria.

público, na seguinte orclem:
1- Unillo;
U - Estados, DistrilO federal e Tcmtõrios, conjuntllmeo1e e pró rata;
UI - Municipioo, conjunlamcnw e pró rata

ScÇii<1Ill
Anbti11,

Arl~ 346. A anlstia o.bra:n.,se cxclusiv111.n erue os a10:s infracionttis coo1etido,; a·n tcrionm:nlC à.
vigtnci11 dá lei munlciplli espec-lfica que:• ooncedet, t ~ S" aplicando;
1 - oos aloo pr,nl.ci;dos oom dolo, fraude ou símulaçllo pelo sujeito pàWVO ou por tcccei.ro, em

bcm:Cic:io daquele;
II - A., in.fmç/lc,, rc,,ultanlcs de conluio ent.re dLJa$ ou mais pessoas ffsicas ou jurldieas;
"-OS atos qu;,lifi,,adQS cn1 L<'i como Crime Contfll n Ordem T ributArio.

III -

11.rt. 347. A anistia pode ser concedida no MWlicipio de

ugoo. do Pia ui:

T- e:t\l c:arátc:-r geral~

11 - limitadamente:
a) às infrações da kgi$lação n:lativn o deiennint>do 1,íl,um,
b) às infroç~ punidos com pc,natidodcs pc:çwrÍIÍ.ri:us olé delcnninodo montnntc,, conjugoda.s ou

nllo com p,cnalidàd~ de OU\ril. natureza;
e) a <!,:terminada área do Municlpio, em funçfto de condiÇ<lc,, a ela pocullwes;

d) sob c-0ndiÇ!lo Cio pagamenm de lriburo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja
fixação seja 111ribuída pel<1 mesma lei amorid-llde-administl'lllÍva.
Art. 348. A anistia, quando nlio ooncedidn em caráter geral. é efetivad.~. em cada caso, por
de;pacho da :i.utoridade adminis1rntivn compeu:nte, em requerimento com o qual o in1eress._'ldo faça
prova. do preenchimento das condições e do cwnprimento dos requisite),; previs1M em lei para sua

eonces...<tJlo.
Paràgnl.fo tlnico. O despacho rerendo no caput di:11.e anigo, concessivo de anistia, não gcrn
dittito adquirido e scnl rev08l'd0 de o:fldo, sempre que se ApUre q_u,c o beneficiado rulo s tisfll2ia Oú
deixou de satisfilz.er -. eondiç:Ges ou não cum.pdo ou dc-ixou de cumprir os requisitos pcUa a
coocessão, cobrando-se o crédito ac=ido de juros demora:
1 - com imposição do. penalidade cablvcl n.os casos~ dQlo ou simulaçilo do beoeficíado ou de
terceiro, e,n beo.eflcio da(IU•le;
li - Ktn i1n]lO<Siç!lo do penalidade, oo,; demais
§ ~• No caso do i.nciso I deste artigo. o tempo decorrido entre a c,:,neessão da nnislia e sua.
revogaç;llo ni!.O ; e cvrnpu1a para efeito <la pr,:sc.ri<;io do dJrdtQ à cobrnr,ça do ..-éJiw.
§ '1!' No .:· o do inciso li deste nrtigo. o revogaçl!o ,ó pode ocorrer antes de ~ •iro o reforido
dirello.

=·

Art. 349. A infração anistiada D!IO conslirui anl~dentc pq,.ra efeito de ímposiçoo ou graduaçil.O
de penalidade por outras inmi9(ks de qualquc, oaturcm a ela subsequcn1e.

Art. 356. São e.xtraooncursais os cn!ditos tributãrios decorrentes de fatos gcnidorés ocorridos oo
curso do proces.o d.e fa.lêndo..
§ 1" Con!CStlldo o crédito 1rib11tário. o juiz n:melerá as partes ao proc=o competenlc. mandando
rcscl'\lar bens suficientes à extinção roml do ettrlito e seus acrescidos, a massa não puder efetuw:
a garantia ela. imlAncia por outra forma. ouvido. quanto à natureza e valor dos bens reseN!ldos. o
n::p=tante da Fazenda Públioa interessada.
§ ~ O disposto neste llrtigo apliea•$e aos proee$SOS de concor®ia.
Art. 357. Sio J>380$ ptt:fc1t1'lciahnen1e a quaisquer créditos habilitados em im-enllirio ou
arrolamento. ou a outros encargos do monte. os crédiios tributários vencidos ou \ineendos. a cargo
do de c11Ju.s ou de seu espólio. exigíveis no docwso do processo de invenlário ou arrolam~nlO.
Parágrafo único. Contesllldo o Cffiiito tribumrio. prooede,-.sc•á na forme do dispostO no §-1 do
artigo anl.erior.

An. 3S8. São pagos prefenmcialmente a quaisquer outrQs os c!'êdi1os tributários vencidos ou
vincend.os, a cargo de pesSiOiBS jurídicas de direito privado em liqui.d.,ção judlc:ial ou voluntária.
txigívtis no decurso da liquidaçoo.
Art. 359. A cxlinção Ôlls obrigações do falido requer prova de qu.illlçllo d.e todos os tribu1.os.

An. 360. A concessão de rteUperaçào judicial depertde da apn:stn!IIÇ!o da prova de qui,ação de
todos os tribut-0s. observados os dispos.itivos peninentcs à matéria J)revistos nesta Lem
Complementar.
Arl. 361. Nc.nhuma sentmÇa de julgw:ncnto d~ purtilha ou adjudicação scrá proferidà sem !)[Ova
da quitação de 10do$ os ttibulos relati vos aos bens do espó Iio ou. às swis rendas.
Art. 362. Salvo quando expressamente autorizado por lei. nenhum dcpart3Jl'laito Wli
administração pública do Município ou suas autarquias celebn:arâo con1n110 O\I acrita:ll'lo proposiai
em concommci.11 pM>lica. sem que o conln!.tante ou proponente fuça prova da qui1s.ç!o dC" todos os
lributos dcvídos ao fisco Mwücipal.

CAPÍTULO X
CAPITULO IX
DAS GARANTIAS E l'JUVlLEGIOS DO CRF..DITO 'fRIBUT ÁRIO

SEÇÃOl
Disposições Gerais

A.n. 350. Sem prtjuizo dos privilégios especiais sobn: determinados l)eng que ~ajam previstos:
cm lei, rcspande pelo J>'l(lOménlo do crédito tribuwio a touüidode dos 1,c,ns e diliJ rérulAS, de qualqu.-r
ori&cm ou nalw-cza., do sujeito passivo, sc:u cspól.io ou sua massa falida, in.clusive os IIJ'i\vadoS por
õnus real ou cláusula de iru.lle:nabilldode º" inipcnhorabilidade, seja qual for a d.!lta. da coostituiçJ!o
do õnU$ Qli.l, da c.Jàusula..

P~ri!.i;rafo ónlco. E,ccctuàm-•s e do disposto no capm clestc anígo utucmuente os l)eos e rendas que
a lei da:larc absolu1amc:n1c impcnboráveis.

DOS INCENTtVO E BE t:F(CJOS FISCAi
Arl. 363. O Ch.cíc do Poo.l,:r Excxutivo Munici])ill pudenl conoeder benellclos e ioceniivos fiscais:
quando da inSlalaçio de novos empreendimentos. ou quando da ampliação de Wlidadesjl illSlale.das
no Municfpio de Lagoa do Piaul, DJ1 forma prevista em lei especifica.
M. 364.
8$$e(IUn>dO à Microe-mp~ - ME 1111Uimcn10 diferenciado, stmplífic!ldo e
favorecido, no 4mbiio tributário municipal, na forma da leí.

Art. 365. O tralamenlo p.evisro ne:sle Capítulo é condicionado ao cumpriménto das disposiçôcs
C$Ulbcl.ccida$ em lei. sem ~juÍ%0 d0$ demais bcncfidos previsros neste Código e na lcgiMaçllo
tri bmária municipal, qunrulo for o caso.
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TlTULOlVADMíNISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPiTULO 1
DISPOSIÇÕES GERA IS SOBRE FISCALIZAÇÃO
Art. 366. s.io competentes pri.v allvamente para promoverem "'90,,s r...,,.;s os servidores
ocupante• do cargo de Fiscal de Tributos Munic:ipais-

Art. 367. A fiscalizaçllo senl exercida mb,e todos o, sujdtQs de obrigaçõts trib1,1tárias pttvisi.1
na leplaçllo trib,mlria do Município. in<:lusivc o s que go.zsrem de, i.!11<,nç!l.o, forem i,munes ou n!l.o
~ttjam sujeitos ao pagam,,nto dt imposloArt. 368. O, Agente-, Fi.scai~de Tributos M-.nicipoi.s rq;ularmeme designados e com a flnalldadc
de obte.r elementos que Il:le pennitam verificar o. ello.tidlo das deelamções dos contribuintes e
responsáveis e. viStlndõ deténnina.r... com prccisihl. a aarure2a. ~ o monmntc dos cdditos tributários..,

poderão:
1 - exigir.

11

qualquer lcmpo, u. exibiçllo de livro• e oomprovmt.., dói> ato• e

f11t0$,

ope,ruçõos e

p=taçõe$ que co0$tituam ou p o - çol1$tiluir faro gerador de obrigaçto 1ri.bll\ária. dt lribu1os:
municipais:
li - fezcr i.nspeçllcs. vistoriB.9:, levantamentos " avali~ nqs Joça.is e cSlabclccimentQS onde se
=•erl'am alividades passiveis de tribulaçDo ou nos bens e set'\•iços que constituam matéria tributá•·el :
Ili - aigir infoffllações escritas ou vetbais:
IV - notificár o eqntribu[n1e ou respon$1i\'el pGra compane..- ao ó,são ~ndârio;
V - requisii.r o ouxUio da força poli.c.iol ou requcl'Cr ordem juditial q\W.tl•fa indispel1Sâvcl à
realização de procedimentos e dilig!ncias fi~<lis.. be,n como vi~toria.s. exames e i n s ~ .
neocssárias à vcrifícnçio da legal ida& do crédito tributiirio:
V I - aprec.ndér ben;, m,h-,is, inclusive mercadorias, documentos. arquivos eletrônicos oi:i rulo.
c0mpuladorccs. licofrc:s, e qualquer objeto de intc=sc da açilo fí-i ,ex;istcntC$ c,m
estabeleclmeatos comercial, indusll'inl. emprel!mial. agrícola ou profissional do 00nll'ibuin1c ou de
terceiro. abfflo ou feclw.do ao püblico. eni outros lugares ou em t,ilnsito, que eqn$!iruam ma1erial da
inftl>Çio:
VII - outras runõuiç,ões previstos no. legislaç4o municipal.
§ J• O dispostO neste artigo aplica~c. inclusive, às peswa,s rn11urais ou j uridkas que goz.c,m de
imunidade ou :scj am bc:nefocia(las por i~çõcs ou quai.$q_uer ou tru formas de exctusãO ou SU$JXn$ll()o
do crédito tributllrio.
§ ;z• Para O! cfcittl5 da legislaçã(> tri bu1ária do Municipio. na,, tem apl.ícnçãó queiS<1,ucr
disposições legais excludente-A ou limitativas do diteito de exa.ninar bens. m<!:rcadorio.s. inclusive
eletl'M.icos. l.ívros. de><:ume,uos. pap<'is e eftitos comerciais ou flSCáis dos comerciantes, industriais
ç pramdorcs de serviços. 01:1 da obrisação destes; de exibi.tos.
§ 3" Em relação ao inciso VI deste artigo. bavcndio prova o u fundada suspeita de que os bens se:
encon tram cm =idência particular. 01,1 lugar reservado à moradia. ser.lo promovidas busca e:
apreenslio judíciau. sem prejuízo do mcdídas neecss6rlas párn eviw o rclí'IOÇào clandcsti.na.

An. 369. Mediante intimação escrita. o sujeito passivo o\l "'5p<:>rn,áv,:l é obrigado:
1 - a exibir ou entregar documento,:, livr,;,,:, pP~is ou 111qui vos elctronieoa de oatun:m fiscal ou
que es1cj am rclncionado" com tribu10$ d" com~t!n<:i ,do Municfpío,. sejam próprios ou de terceiros:
li - a prestar oo Fisco Municipal Iodas as infom\açôes que disponha com relaçAo aos bens.
negócios ou a.tivid.ldes de tcn,ciros e a nlo embarnçar o proc:cdiruento liscill:
a) as ~ iuscri1tts ou obri.(lllda, l1 ln51Criç$0 cado.sltal no Município e lodos que tommcm
parte em opct11çOcs ou P=t~s ~ujeito.s a tributos de competência do M"nicipio;
b l os scr,id<>rcs ou funcionário$• po)blicos fede-tais. estilduais e mun[c,pals. da adlninistraç.11<>
dii:eta e imlircm:
<:) o,; 111bcliAc:s, csc:,ivlks e demais servcntuár-itl5 de otlcio~
d] ,os banco,; e demais instituiQÕeS fioanccin,s e as empresas seguradoras:
e) as empresas de acfministraçio de bens:
O os con,::tores~ leiloeiros e dcspachantl!s ofidai.s::
g) os srndicos. comissários. liquidalJirios e i.nvcn1nri1111tes:
h) os locado«:s, l~'lllários, <:amodabirios, t:i111larcs de direi to dt usufruto. uso e habitnç-llo:
i) os síndicos ou qua.lq~r do& cond6minos, nos casos de condomlnío;
j,) os respons:\,reis por coopcroriws. tlSSOcinç,llcs desponivlUI e, entidades de clnsse-:
Ir.) imobiliárias. eonstrutonu e ineqrporadora, imobiJiãrias:
1) qwii:,qu.,. outta.~ e:ntid~ QU pessoas que. em razllo de seu ,:areo. ofício. função, ministério.
ati.v.iclade QU profüsilo. detenham em seu poder, a qu.alq= Hmlo e de qualquer form
informação sobre bens. negócios ou o.tlvidádcs de: tcr,:ciro• n,[ac:,ioraulo,; com os tributos decompetmciil mw;icipnl.
Parágrafo ünico. A obrigaçãO prevista nMté artigo não abransé a prcsmçãO de infoannçll=
quanti;, a fato,;: sobre m quais es1cja leplmcnle obrigado a observar segredo em ~ de c.llJ'&O
oficio. função. ministério. atividade ou profissllo.
At1. 370. Sem prcj ulzo do disposto na kgislàÇAo criminal. é vedada a divul&ação. por pane do
Fisco MWIÍcipal ou de seus servidores de i:nformnçllo obtida cm razilo do oli'.cio. sobre n situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de tc:rceiros e: sobre a na.t:un::l:D e csladio dos $CU$

oegóeios ou athidades.
P..-ãgrafo únieq. ~cetuam-se do dispc>Sto 110 c:ap1,r d.este artigo. altm do,; c~s previstos neste
Código, os seguintes:
I - requisição de au toridnde judiciária no i n t ~ da jusliça;
ll - $0lidt~e• d" oucoridad" admini$tnliva no interes:,,e d!li Adminls1raçao Pública. desde q1>e
seja co,nprovoda o. instaur8çlo rei:ular ,de processo adminiffl11tivo, .110 órglo 011 na entidade
respec:tivat com o objetivo de iovc:stigar o sujeito paMivo• .ti que :se- rcfen: a l.nfonn"-y-lo~ por prútico
de infraçlo adminismnlva.
§
O intcn:Ambio de infomtaçllo sigilosa, no ámbilo da Administn,ção Pública.. será rcali ~o
mediante proc=o n:gulannentc instaurado. e a entrep será feita pes,oalm,.nte à autoridade
solicitante. mediante recibo, que f0mt11lize a transferência e assegure a preservação do sigilo.
§ 2.• Não<! vedada a divulguçllo de inform"96c• relativas 11:
1 - rcpn,scntll9Õ<'s fiscais para fins penais:
IJ - inscriçõe;, nn Divida Aliva da Fazenda Pública;
JJ1 -parcelamento QU mora1ória.

li vros e arquivos eletrônicos de no1ure ~ fi~al e contábil. em uso ou já arquiv dos.. e c=jarão.
quMdo n;,eessario. pelo Fiscal de Tributo, do !unicipio. a aposi<;,110 de lacre dos móveis e arqui\'OS
onde prc:.umivclmente se encont.rem mis elemento;. e.~igi ndo -se. pa~a t::1n10. lavro1ur,i de termo com
indicaç o dol; motivos que o levaram a. esse pr<x:edimcuto. do qual se entregará vui oo oopia ao
Contribuinte ou respon.'>ávcl.
PM4rafo ÍlfiLCO. Configurada a hipôlesc pre,~~ta no c"P"' dcs1e artigo . o seto r CQm[)e'te11te di)
Secretaria de Tributaçã.o e Arrecadação pro\'idenciará, dt imediato. por inrermêdio da ProcuradoriaGeral do Município. o ex ibição. incluslvc judicial. con fonne o caso. dos livros e docuinenros. papéis
e arquivos eletrônic-0, omi lid05. sem prc:j uíw dn lavramra de 3uto de infraç/lo por embaraço Ili
fiscali;,.ação .

An. 3 72. A Fa:tenda Pública da nillo e as dos EStados. do Dis trito fe deral e dos Mtmicípío
prestar-se-ão m utuamen.l e asi;islencia para a fiscali~li.o dos tributos respecrh•qs e permuta de
infonnações. na fonna es1abelocida, em caráter seral <;111espedficq, por lei ou convêriio.

Art. 373. O Fiscal de Tri butos do Município, qulmdo \'Í tima d.e desaca1.o ou du n1w1ife$l"~"1r, d
embaraço ao e~en:ic'io de suas liJJtç-ôes ou quando. de quo lq u.:r fomta. se fizer ncçcssário a
efetivaç o de medid~ prc,•ista na legislação tributária. poderá so!icitnr o auxil io de amoridade
po ij d al a fim de que as dili encio.s pretendidas possam ser consumadas. ai nda que n!o se oonfigurefato defi nido ;,m lei como crime ou con1 rllvcnção.
Art 374. O Fiscal de T ributos do Municfpio ue proceMr ou presidi r a quaisquer diligl!ncias de
fiscal iznçlo lavr.irá os term.os n=sSllrios parn qu~ se documente, o início do procedimento. nu formo.
ela legislação aplicável. que fixllrá o pra-u, máximo para a conclusão daq uelBs.
Pará~afo ún ioo. O. termos" que se refere · sle ,miE;o sc1ão lavradm; nos livros fisceis e , ibidos:
011 em separado. q uando se cntrcgi!J1Í. à pc:;soa sujeita â fisca lização. côpia assinada.
Art. 375. Os livros d e cscrituntção fiscnl <: os compro\'M\es dos le11,ç11mc111os nelCl; ef;,tundos.
serão conservados até que ocorra • p,e ri ção dos créditos t,ibutârios decorre11tes das operaçlie-s a
,q ue e refiram.
Art. 3 76. A Aclm,nistraçiio Fiscal do Muni ,pio de Lagoa do Piauí poderá ins1ituir livros..
declaroções por meios eletrônicos ou nao. e registros obrigatórios de ben;. serviços e operoçõe-s
rri bmárias. o. fim de apurar o.s e lementos necessários a o seu lançame,uo e fiscaliznç~o .
Parágrafo único_ O s li vro s. decla~ e regisiros a qu.- se refere o t:llp m deste o.ni go lerilo sua.
fonm1. pru.w. ubrigaturiedad~. e todas as demais caractcristicns defüüdas em lei .

APIT LO li

D S DILIGtNCIAS ESPECIAIS
Art. 377. Qu~ndo. pelos elemenlos presenta<kis pelo sujeito passivo. ,;m proced[mç11to 11$<:lll
re •ular. não se apurar oonvc,iieruemente o mo\•imen10 do eslabele.:i memo. colher-se-ão os.
elemento necessários atravcs de Hvros. documcnlo:;. papeis. arq\l L\'O~. ,nclusi\'e eletrônicos. deoulrol! contribuintes ou de cstnbele.:ime111os que man1i,•erem transação cqm o refe-rido sujeito,
p45sivo.
Art 378. -ediante ato cspedfico dos autoridades compete ntes. qua lquer aç,.1o fisca l p<>di:rá ser
repe tida cm rc laçào o. wn mesmo füto ou pcrlodo de tt1\lpo. en uoo.10 não o.tingido pelo. decadêncli)
o d irei to de lançar o tributo ou impor a penalidade.
§ I" A decaMnci(I pr,e-vis1a no caput d.este art igo 1wu J>.re,·alc,cc.-rá nO!> casos dc dolo. fraude oti
simulo.ção.
§
O d isposto no <"ap1,1 d~te a11ii;o aplicn-se. i_C1Clush·e. aos casos em que o tributt•
orrespondc:nte 1cnha sido !Mir;ado e arrecadudo.

r

A,L 79. O Chefe do Poder Executivo Munici)>lil poderá celebrar com a Fazenda Pública dll
Uni ílo. dos Estados. do D istrito Fede-rol e de outr s Municípios. cOn\'êll iQ e inlcrcâmbio de
assi51ênci11 mútua para a fiscalização dos tribu1os de Slla competência. e de pcnnuta de infom,ações.
no in1ercsse da arrecadaçào e fiscali:zaçllo. ~m caráter gei.tl ou ~pe<:ifico.

APÍT LO Ili

00 REGIME E PECJAl, DE FlSCALIZA ÃO ECO TROLE
A11. 380. Aplicar-se-â o Regime ~ pecial de Fisealiiaçao e Control<: na.s hjpóteses de:
1 • pníticà reilm1da de desrespei to à legislaçâo tri buulria muoi ipal;
li- reincid.C ncia d o suj ei to passi, ·o em in íroçiiu ulegisl~ção tributária:
111 • duvida ou fundada suspeita qu:1n10 o. ,,c,ocldade ou à au1enticidode dos regi,1r0 referenles
às prest~es renliuda.s c aqs tributos devidos:
IV - a criténo do Fisoo Municip,il.
Paráçrafo, ú1i ico. A uuc r:idacle cmnpe1c:ntc, aplicará regime e~µecial de fiscalização e contto.lc.
sem pr"jui,.o de o utras penalidades cabíveis. que com.l)l'éenderá o seguinte:
1 - t,xccuç.ão, pelo órg:io oompetente. em caráter prio ri u\rin. de 1odos os dêbitos fi cals:
li - fo:ai;io de prv..o especial e sumário pum teel) lnini,::nto do tributo de-•lcfo:
l1I - CUJl<"'ldrttC-ntO. lcmponírio o u definitivo. de todos os bcnelkios fiseais que, porwntura l!OZé
o c-0ntribu i.n·te~
IV - manutenção de Agente Fiscal de T ri bu1os M\ln LCi])llis ou grupo de agentes li&eai& em
conscame rodlzio, com o fim de acompanhar todas as o perações, prcsmções ou negócios do
contd buíutç, 110 estabelecimento ou forn dele. a qualquer h.o ra do dia ou da ,1oi te. desde que ;,s1ej n

cm fun.c ion:a_mcnlo.
An. 381. As provid! 11c i pr,w is t~ nesta ScçAD podemo ser adotad
e qnondo ncce:ssàrio. recorrcr-sc--á ao au.,;:il[Q da autoridade poli.:ial.

PlTULOIV
DO DE ENVOLV I 1ENTO DA AÇ,\O FI CAL

1:

An. 371. A,; dj l;ginci~ oe<:ess4rias à ~o fis,;al scnlo e,i;en:idas sobre

d(lCtJJ:nent~ papéis,

conjuoui ou i.s o lado.mente.

An. 382. Antes de qua lquer a ção fiscal. o agemc d o Fisco cxibinl oo oon1ri buin1c ou a S<.:u
preposto. idem idade funcional e o ato des igr,otório q ue o c:rt.:lencia 11 prãtico. do il lO údminislr,uivu.
Art. 31!3. A ação fisca l inic iará com a lavtsturo do <!mio de l lllcio de Fiscaliz,iç1lo. do quo.l
con
r,,ecessa.riarnMt<", o.l~m de outrQ5 requisil0$ pr<:,istos no legislação. a idem iliru.ç ão do alo
<lesignatório do contribuinte, horo e date do inicio do proccd irncn\Q Ji ai. a olici1aiào dos livros.
documentos e arquh•o:;. d etrônicos ou não. necessários i1 líyiiO fi.\cal, sc8uido do pra:,a de 20 (vi nte)

••rã
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dins pma a ap=cnta.ç.io destes. e o pcrloclo objeto de fisc lízaçlio.
P•~fo llnlco. Emltldll il Ordem de Sc.viço ou Portaria. eonf;mnc,
lavrMlo o Termo de
Lnlcio. o agente do Fisco tcrll o pca20 de 90 (oovcntaJ dias p01m n ci;,nch,,ao dos trobalb.os. contados
dild:.nadaci~nci.a do sujeito pass.i vo. pronogávelpor igual período, 11.cri«!rioc conformc autori:v,çãQ
da autoridade dcsi&Mnte. e desde que o sujeito .,.usivo seja dtvidamaitr ci-:ntifi~do da
p.ro.rrogeçJlo.

o""""·

Art. 384. Encerrado o prwedímenlo de fiscalização. será la\'t"ado o Termo Finnl de Flscnlimção .
do qwol """'5UU1Í, nlém de oulros ""luisilo• prcvi$YOS na IC'!lis~. os elernen00$ oon~tantes do
Tenno dc Início,, e, ainda. o resumo do =ltado do procedimento.
~ 1-"0pt117D de oondu.&o do• tra~h,;,s de fi•"8l~o. m, hipótcK de a notil',caçüo ser efetuada
Dlravés de Aviso de R.ec.-pç~o -AR, terá oomo létmO fü111.l o dL>tu de sun pO~tagi:,m nos Com::ios.
§ 2" Vcrific,.da alguma irregularidade. da qual decorra autuaÇ.10. no Tcano Final de fi$c,,litto;,w:,
deverá oonsu1.r:
1- o nwncro e a data do auto ou dos autos lavrados:
II - o motivo da autuaçlo" O$ dispo,itivos legais infringidos;
IIl - a bmoo d" c,álculo e a alíquota apllcáw,I pa_ra o cálculo do imposto, quando for o ca;io, e o,
imposição de mul1a.
§ 3° Inexistindo qualquer lrreguuuidadc, deved con= do To:nno Final d<lO Fiscalluçlo o,
e x p - indíc..ç.Ao &ssa ci_n,•u nsdncia, oeasiào em que o.s li~. a,quh'OS e documentos fiscais:
sc:rio devolYidos no sujeito passivo, por meio de comprovante de enitt:ga.
Art. 385. Párn !'i0$ de Corou,~ do prwcsso. o auto d.e iníra,;llo somente s-en\ =ebid.o DO órglo,
fiscal compei·e ntc ,e ..:,ompànhado do, Termos de lnlcio" do Termo Final de Fi.,c-aliuç.Go, além dos.
documcn1.o s que, cmbus,rnun a n::spcctiva autu.açlo. sob pena de respoosabilidooe funcional.
§ 1-" Todo~ °"' documcnlo• e papéis. li Vl'0$, iru,lu$ivr arquiVQS cletrónlcos q<1e serviram de base,
à oçlo f,scal, dcv<'m s,er mrncionado, ou MCXl!dos oo T mno final de Fiscalização. respeitada a.

indisponlbilidó.de dos origma.i.11, se for o ea,o.
§ i• Os lllléXos LJti li:z:ado.~ no lcvan1amrnto de q1,1,: res11lt:ar autuaçoo deverllo ser eDtre8ues ao
autuad.o ,Junuunen.te com as viu oom,spondêntcs ao auto de infraçllQ e o respectivo Termo Final de
Fiscaliuçoo, inclusive cópia do ato <le,ignatório do rcspcc1iva oçAo fiscal.

CAPITVLOV
DO SELO .FISCAL DE: AUTENTICIDADE
StÇto Única
Da aplica.ç lo do• 1elos fiscaiJ
Art. 386. Os selos fiscais de autenticidade •. instituídos por leis C$pcclficas, paro. controle,
comprov:açlio e legitimidade de do<:umemos. operações e prcs1a,;,11c:s, o b ~ . altm das
disposiç&s tegulamentar-es atinentes. o se-guio.lé:
1- D4t•se-á a aplicação do s.elo fi-1 de a.utt'.nricldáde nos ~guintes d0Ctitnent0$:
a) Cot'lld~ NcQ"ti"• d., Débito;
b) Certid!o eiAfiva de lmó\'el:

e) Ccnld4o de Imunidade;
d) Certidão de 1.sc:nçM>;
e) Cenidlo de Nlo-Incidt!-n.c ia;
f) Ccrti6""'1o d<: Miçrocmp"""1:
a> Declaração de lnte,gmçllD do Imóvel a.o CJM!Mtro:
b) Cópia Aut~nliea de Título de Afon1.men10:
i) Tenno de Concc:s.ao de Dinito Ro,al de Uso ;
j) Termo de Concessão de Uso de [móvel Público:
k) AIVMá:

1) Certificado de lnocntivo Fiscal~
m) Certificado de Sociedade de Profi~ona.i$.
li - Dar-:sc-.l a aplicaç!Q dQ ~h;> fiscal dit: aultntiddade pan;i oo-t1;1.,: il,caj-, de ~rviQO$ noi.,
.u:guintcs doctm1entO$:
a) Nol.á Fiscal, série único:
b) Nota Fl$Cal. ~rie ~K·:
e)
Ola Fiscal, sbie '"A• I ·•,
d)
ora Fiscal Avulsa;
e) Formulários ContlnUóS..
P.u ágm:fo único. Ex.c lui~ da obrigatoricdad~ pro-vb1ta no i.ncHO II do eapu, de.stc, nrtigo. a Not
Fl.-cnl simp.\i(kad11 ao Con,;umidor - séric " A•l", dcvidwncnlc witco.liead...

TITULO V
DAS I FRAÇÕES E DAS PENALIDADES

CA.P(TULOI
D

INJ/"RACÓES

Art. 187. lnf'nlçio i toda açio ou omissio, volunlnria ou nilo. prnticadit por qulquer pessoa. que
,csulte cm inobscrvllncia de nonna estabelecida pda legislw;ilo tributária municípill.
Art. 3 88. A inmçJlo ..:r6. opumd11 de aoordo com

o.s fonnal.ic!AdQ pro"""11~s ..pttfficas.
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II - sujeiçJlo a regime especial de fiscal~o e 00n1ro]e,,
111 - Cllncclmm,nto de l;,cncflcio$ 11.sçals;
IV - proibição de 1n1nsac:ionnr com os órulos integrantes da administraçllo ditt-lA e indireta. dr::
Munidpio:
·
V - interdição do estabelecimento ou suspensão da a tividade:
VI-cassação de ~gim.e especial para ~gamento. cmí$$/lo de documentos fiscais ou escrituração
de livros fiscais.
Art. 391. A3 mwlas serão calculadas tomando-~ por base o "al,;,r do respectivo tributo. da
operação ou da prestação.
Ar!. J.92. A imposição de penal ldade.s:
l-nio exclui:
a) pi,gamento de tributos:
b) a fi~ncia de j uros de mora de 1% (wn por oen10) oo m<!s ou fraçao:
e) a Jtualizaçllo monetária do débito.
li - não exime o infrator:
a) do cum,primcn.10 de obrigit<;llo tribo.wíria aeessória:
b) de outtas :sanções civis.. administrativas ou pena.is que couberem.

5eç1o n
mullJQ

l!)a.,

Art. 393, As infrações à legislaçllo lribulária. mu.nicipal sujeilam o infrnlor às seguintes
penalidade3, sem p~ulzo do tributo, quando foro caso:
1 - com reJaçAo liO atraso no pagnm.e nto d.e lributo de lançamento direto: mu lta de 0.33% (trinllll
e três cemési mos por cento), por día de atraso, limitada a 20% {viNe por cen.to );
li - na hipó1esc do descumprimento de obrigação acessória. independentemente do recolhimcnto
total OLI parcial do tributo: Multa de 100 URM a 500 !JRM:
Ili - com relação à falta dé ttieolhimento do .ITBI:
11) docorrcntc de atraso no pe.gamento do impo~o. antes da lavratura do auto de ínfn.çio: multa
de 0,33% (trinta e tüs centêsirn.o s por cento), por dia de atraso. limitada a 20% ("inte por
cento):
b) após a lavratura do auto de infração, e quando oconcr fallll de recolhimento, no todo 011 cm
part•. a.o, que deiXllrem de =o!Mr o imposto utilizwido-sc omii• ou ineitatidllo na
decl~lo relativa a elemen!M que possam influir na base de cillculo do imposto ou nas
lraDsmi.ssões tealizadas sem o pagamenlo do tribulo sob a alq:açào d.e isenção, imunidade
ou não incidincia sem a epresenuiçao de documento expedido pe'IO Fisco Mwi\cipal: multa
de S00/4 (cinquenlo por cento) do valor ou da dife~nçn do imposto devido;
c) nM tmD$illi.$$Õe$ realizadas sem pagameuto do imposto, com verific-açâo de dolo. fraude oui
simulação: mul!A de 100'% {cem por c-ento) do valor do ímpo$10 devido, independentemente
da a911.o pl'nal cabivt:L
IV - Com rdaçJo à falta de n:colhimcnto do ISS:
a) decorrente de alraSIO no pagnmcoto devido pelo prestador do serviço ou pelo respoMll.vel,
antes da lavratura do aum de infração: multa d.e O.JJo/o (trima e trts ccmeslmos por cento).
por di.a de atraso. limitAda. a 20¾ (vinte por c:,:nto):

b) após a lavrat.ura do auto de infração. e quando ocontt falta de rte01him1:nto. no todo ou em
_pwtll, na forma e nos prazos regulamemares. em retaçllo ao imposto de lançamento po~
homologação. pelo prestador do serviço: multa de 50% (cinquenta por cento) do ,,a(or do
imJ)(»to devido:
c) após a lavratura d.o aUlo de infração, e qWllldo ocorrer falta de re1e11Ção mi fonle do imposto
devido por tet«,iros; multa de SO¾ (cinquenta por cento) do Ylllor do imposto devido;
d) após a lavratura do auto de infiação, e quando OCO!t'el' falta de recolhimento. no todo ou em
parte, do ímpo$l0 retido pelo responsâvel tributário: multa de 70% do valor do imposto
retido:
e) após a lavnttura do auto de infração. e tntando-se de infração dol.osa. devidamente
oompro\làdtl: multa de 100% (cem por cento) do valor do impMIO devido.
imk~nlerncnte da ação pcruil cabivel.
Art. 394. Os A,gentt:s Fiscaís. quando da apuração de obrig:iç!o tributária ou inftução. ~mpre
q11t oonstatarem siluaçãO que. tm tc:;,e, possa configurar também crime contra a ordem. tribuliria.
definido nos ans. 1• ou 2•. da Lei Fedcml no 8. 137. de 27 de dezembro de 1990. deverão fonnalimr
rcprcse.ntaçao fiscal pora fins penais.
§••Para os crimes definidos no an. -1•, da Lei Federal-nº 8. 13711990, a noúcia sobre crime
coo.I ra a ordem tribUllÍl'ia será enc-aminhada ao Ministério Públir::o Estadual quando:
1 - após a constit.uiçlo do crédito tributãtio, llll.o for este pago inlégralmente nem ap-ntad111
impagnllÇão;
II - após o j ulgamento de primeira instância administrativa, mantida a exigl!nc:ia fiscal. 10ml olll
parcialmente, não for pago integn,.lmente o cn!di10 trlbu1mio nem aprcsc11ta.do o recurso cabível:
Ili - apó$ o juJsam.cuto de ~unda irutâncii,. administrativa. mantida a c:Kii;ênci.a fiscal. Lotai ou.
pardal.mente, não for pago intcgralmemc o crddi10 tributário.
~ ~ Para os demais e.rimes contra a. ordem tn'bulliria, a comurúcaçAo ao Ministério Público !enÍl
imedís.ta..
Art. 39S, Quando resultantes conr::omitantcm.e nte do não cumprimento da obrígaçio tributária.
principal e ac:es:sóri.n. as mulw aplicadas :serllo cwnul tivas.

aplicando- se as penalidades =pccti\'3$, por inlcnnédio da oompc:tente auluaçllo.
Art. 389. A rcsponsabill<lade por infrações à lcglstaçao tributária independe da in1ençao do
~cnt&?. ou do respon$é.ve:l e da cfc:tividade, naturc·z a e CXlC'.nsão dos efeitos do ··t o.
§ t• Respondem pela infração. co.ajuma ou isolodnmente. todo.s os que. de qualqueT rorma .
cc;,nco.m un. para a $Ull prática ou dc-.la :se bcnc_fici-c:m.
§ '2!' Entende-se como inítação qualificada ll sone11~0. a ftaude e o conluio definidos na Lei de
Combate aos C rimes Conu-a a Ordem Tributária..

CAPtruLOll

DAS PENALIDADES
S~ól
Do rol do pcnàlidade,
Art. 390. Saio aplicada:. às infrações as se311intes peaaUdades. iooladas ou cmnulativamcnte:
! - multa;

Arl 396. Se.m prejulzo do dlspo.s!o rui lq:islo,çllo criminal, nplicar-sc-ú 8 pcrui de multa de 100
URM a 500 URM ao'.
I - slndioo, leiloe.iro, corretor, despachante ou quem quer que propordone. fàcillre ou auxilie,
por qualquel'. forma, a sanegação no todo ou cm parte do ui buto devido;
II - árbitro que, por negligmcia, impericia ou má li!, prejudicar a Fazenda Pública Municipal nas
avalíaçõe.s:
Ili - qualquer pessoa que embaraç-ar ou d ificultar a ação do Fisco Municipal, inclusive na
hipótese de promo\'er o rompimento do lacre previsto qu:ando do procedimento de fisc:nlizaçllo:
IV - os estabdecímenios gJáficos e oongmeres que:
a) aceitaTem encomendas pani confecçilo de livroo e: documentos fiscais sem. autorização d1l.

au10ridade competcnic:
b) não mantiverem. na forma da legislaçl!o, registros atualizados de encomendas, execução e
mttega de livros e documentos fiscais.
An. 397. A variaçao gradativa dos valores relativos àS mullas por descumprimento de obrlitaÇIO

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

(Continua na próxima página)

98

Ano XVI • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 24 de Dezembro de 2018 • Edição MMMDCCXXVIII
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acessória. a serem aplicadas aos ,nfmtores

$ení csti1mlada pdo Fi.scal de Tribu10, . levando cm
considorn11çllo o, ~ • estipulados "''''"'' Cõd4,"0 e cm lcgislnçM específica.. .., houvc.r.

Soçll@ UI
Da rcd11ç-to e mlljoraç-lo dao muJtu

Art. 398. O valor da multa sofrcnl reduç!o:
1 - na ocomneia de recolhl mento inte gral do c~i10 Ili butiirio lançado:
a ) de 50% (cínqucn1a por cento). Mie$ de tJnnS«>rrido o prav> pan, intel'J)(>$ição de imp~çilo,
ço111Ta o a,;,w de infraç.lo;
b) de 40o/o (qWlN!,i.t a por «nlQ), após a intc,posiçllo de impugnação contra o auto de infraçilo e
antes da dttislo de prim•ira ínstânc ia ~ inJ:strativa.:
e ) d:e 30% (trin ta por cento). da data da notifü:aç.llo da <kcis:ão de primeira instAnci,.
administraliva. e anles de imru,c,orrido o prazo para a interposiç.llo do re,;,urso voluntário:
d) de 20% (vinte por cento). após a notificaç~o da decisoo d.e primeira instdlxin administrativa..
oi<! trinta di u opói&. tránsc:orrido " paizO pv,, à inte.rposiçlo do I«út'SO volumário.
n - na Oc.)rrênciit de parcelame,uo do crédito lribulário;
a) de 40% (qwm::nta por cerno>, fintes de 111m$COm M o p razo para interpodliç8.o de lropusnaçllo,
do auto de infraç:Ao;
b) de J(l"/4 (trinta (Xlf ocnto). apo, a iotcrposiçllo de imp~çilo contra o nuto de in.&aç!o e
an.tes da decis4o de primeira ins~(a Dclministrativa:
c) de 20% (vin1c por cento), da data da nolificaç:lo da decisao de primeira imtÁrtcia,
ad.mioistnU.iva e antes de uanscorriM o pra20 para inle,posiçilo do recurso voluntário;
d) dl? 10-/4 (da por oc,i.t o), da data da notí fü:-aç,lo da dccí.&, de primeira insl!ncia
adminlMraliva. e a lé trinta di.as após U'anSCOnido o prazo para a in.terpc,síção de recwso
volurttário.
§ 1-" Os beneficio,; de que 1ra1a esté nr1igo Rio alc ançam os dé b.i1os o riundos dAl atos pratic-ados
com dolo. fraude ou simula;ç!o pelo suj eito pan ivo. ou po,- tcn:ciro cm bcnc,ficio daquele.
§ 2" No c1130 de ser cancelado o parçelamcDIO. será c,ainto o bd,eficío de que mna o cap111 desie
artigo. cobrando-se o crtdito f'CIDBIJe~nlc, dev idamente córTigido e actc\!c[do de j uros d.e 1% (\Jm
por cen10), ao mb ou fraçllo. a partir do lW11Çamento do c~to rc:~1iv11.
A.rt. 399. Pnra cf'ci10 do oplic,.àÇão gradativa da penalidade tributária. considera-se:

! -~ri1U<Ote. para efcilQ de imposiçãô e gradw.ç i!o de penalidade, a procuni espontânea do órg:llo
faze11clilrio pelo $UjCi1o paM;,•o, a fim de si,n~r a infraçlo à l"&i•laç.ilo tributária. antes do início de
qualquer proc,c,dlmenlo liscal;
li - agravante, para os efeitos do presente Código., a a~ do sujeito 1)8$$ivo caractcdzndà por.
a) suborno ou tentativa dc suborno il. sc,vidor do órgAo fazendário•:
b) dolo, fraude ou evidente m.á-fü,
e) desacato .t agente fiscal no curso do proccdimcmo de fiscalizaçllo:
d) nlo 8'A:ndimc:n10 Quando notl.lkado por infring!ncia à legislaçlo tributária;
e) oco~ncia de reincid~ncia devidamente eon5tatad:i cm procedimento regular.
Prigrafo ü:nlco. Considera, sie reincldência. para os d'dlaS do ayav.unen10 de penalidade•
aplic,ada. " rcpctiçilo, por wn mesmo con.tribu in te. de infrnçllo IJi bt11mia s l:mi lar O\l nllo à
antcriomicntc com~idll no prazo de c inco anos, contados da <la.ta cm que a declsllo conde natória
àdministràtíva. se ,ornou irreform.tvel.
Art.. 400. Na Gtaduaç.J;o J-.. pcm;liJ..J e:1 comlnio.Ja$ oeste Cód_liío, ele vam-se as multas.
rcspectivamerm,. en, ,
1- 1()1)% (<cm por cento) as agravant~ di,crim_inadas mi.s alíne;,s "a" . .. .,~ " · e .. do i»ci~ li do
art. 399 deste Códlgo:
11 - SOYo (cinquenta por cento) es agrovantes d iscriminadas nas al(neas - d " e "e" do inciso li do
art. 399 dcstt Código .

=

Art. 401 . As moitas nlio pagas oo p razo ossinalado serio itucriw cm d ivida ativa para e1<ccuçllo
fiscal , sem pttjuím d.li ll~.cia de jurm de mofil de 1% (um por cento) ao m!s. e da aplicaç!!o d11
a1ualizaçllo .m onewi a.
Art. 402. ão ,e procederá qualquer penalidade contra sujeito po$$iVO que tenhit recolhido o
tributo. ou servidor q11e tenha agido d e acordo com interpreblçao consll1111e de consulta tributária. à
tpOca dO r=olhirnento ou do a.to àdmlnim,ni\10, mesmo q ue C$ta lnterprelsçllo venha a ser
posteriormente modflic..da.

CAPITULO lll
DÍVIDA ATIVA
Art. 403. Constitui a Divida At; va lributár:ia os vai.o res cone em .c ntes a tributos e seus acrtscimos.
lançados e não reco lh ldos. a pM'lir da data de sua iMcriçilo reg11lu . a.pó$ ~gomdo o prau> fixild<>.
para pasam.e nto. pd11- lei O\l por dcç(s#o final proferi@ em p ~ regular,
Plll6ilrafo único. A Ouõncin de j,uros de mora nJo exclui. pau:a os efeitos deste' artigo. a liquidez:
docn!dito.

M . 404. O Termo de inscrição cm Dh•.ída Ativa indicará obriga1oriamen1e:
1- o nome do dC">'edor. dos co-responsáveis e. sempre q ue conhcc[do. o domicílio ou residência.
de um e de outros;
II - o vaJoro?iginário da divida. bem como o te rmo in icial e a. lonna d.e calcular os jiuros de mora,
e demais eocargos pre•i s= em lei:
III - , origem, a n nneza e o l'Undamen10 le gal da dívida;
IV - a indi~ão de estar a divida sujeita à atwiliuçlo mo nelária, bem como o respectivo
fulldamenio les;,J • (1 termo inicial para o cálculo;
V - a data e o nwnero da in.scrlçilo do Livro 4a DMdm Aliw;
V 1 - sendo o caso, o numero do Processo Admin_isu»tivo Tributário ou do a.ui<) de in frnçih>, ,;e,
neles estiver apurado o valor da divida.
§ 1• A certidilc, Oonlcrá. alt.m d os requisitos deste artigo, a indk a .ç ão do livro e do folba de
inscriç!o.
§ 2" O 'mno de Inscrição e a Certidao de Divida Ativa podedo ser preparados e numerados por
processo manllil.l, ~
i.oo ou eletrônico .
Art. 40S. A ominllo de quai:i,quer dos requisitos previstos no art. 4(H deste CôdigD, ou o erro a
cle5 relativo sao ciwsas da nulidade da inscrifão e do proc.:sso de cobl'illlça dela dceon-ente, roais a
nulidade podenl ~ r $anada at~ a ded!IAn de primeira instância. mediant.e ~Mtiruiç&o d.11 cemdllo

An. 406. A divida regul11m1eme inscri ta goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito
de prova pré-constilu lda.
Parágrafo ú nico. A presunção a q ue se re fere o copur deste an igo é rela tiva e pode ser ilídida por
p rova inequívoca. a cargo do sujeito p,15,SÍ'"<> 011 do tcrociro a que aprovcile.
Art . 407. Compd • à Procuradorià-Géral do M uniéip io proceder li inscnçlo dos débilos:
1ri buulrios e não 1rib~11!.rios em di vida aii ,•a. dos con1.rib11in1es q ue iruidimplirem com s uas:
obrigações, após esgotado o prazo fix ado parn o l)llgamrnló. p~la lei O\J dcci$1io lir111I pro ferida em.
processo regular.
§ 1• Sobre os déb í1os insc ri lO!S e,n divida ativa incid ir· .o aiualizaç o monet:lria. multa. juros e
honorários advocntícios a conmr da dota de venci meii10 dos me~mos.
§ ~• An tes de serérn enca:tninhndos à execução j udicial. os débilo inscrilos cm divida o.tiva.
podenlo :;cr o bjeto ele cobrança na via adininistm1iva. podendo. inc lusive. serem parcelados té o
prazo má.~ imo de 90 (noventa) parcelas. mensais e consecutivas.
§ }• O parcclamc to de débito ins,;:rito ma Dívida Aliva $1:râ coooedido rnediru;te requerimento
do interessll.do e implkará o reconhecimento e confissão púb lica da dívida .
§ 4" O oào p,agamc nlo de qualquer da~ prc~1.a,mes. na dnia fixada, hnpon ará no vencimemo
~11eeipado d s dcn'UliS e na imed i:ua cobran.ça total do crédilo. pt,rmí1indo~e somenle a,
possibiHdadc de um .n ovo e único reparee lamento, a crilério da autoridade competente.
§ Y O 1rib u 1Q e demais: c:nEditos tributârios não po.gos no. d ílta do vencimento terão seu valor
at ualiudo e aereseido de multa de mora e juros de mora. de 11COrdo com a ~ oortnas es1abelecidas.
Re$1(: Códii).O.
§ 6º Os honorári os ad,•oc:lltí,;:íos serão recolhidos pelo devedor no momento do pag;imcnto do
crédilo inscrito cm Divida Ativu e corresponder.lo a 10% (dez por cento) do pasamcnto realizado.
§ 7• Os honor'.irios advocalicios também ~rãa recolh id os pelo de ~ or em caso de acordo.
compensação ou 1mnS11çlio envolvendo créd itos insc ri1os cm Divida A tiva .
§ s• Os honorários a que se referem o § 6°:
1 - e r!io recnlhidM no momento do pagamenlo de cada páT<:Cle:. rui hi pó1ese de parcelamento
do dêbi10;
li - Na hipôtc,e de pa,celruuentos especiais q ~e obj e tivem• rcgulariULçilo de dé bitos 1ribuutrios
em co11d ições mais fa,,orãvels ao sujcilO pa:;sivo. ta.is c.omo nos programas de reiinanciumento
munidpal e de incentivo 4 nd impJ~ncia de s\1jeito~ J)l!S~ivo$:
aJ concsponder!m a 10 ¾ [dez por ctn10) sobre o pagamento realiiado:
b) ,;,;11ncnte incidirão quMdo hou\'er o ajuiz;im enlo <UI a.ç.i!0. a inda q ue inscrita a divida;

Art. 403. A prC rição, dos crédhos inscritos em d í"ida tiv~ será aprecia da e declarada pe l
Procumdoria-Oer., J do Munidpio. de oficio ou a requerimento du parte.

D

API
LOIV
CERTIDÕES EGATIVAS

An. 409. A prova de quituçào d e t rioo10 ser.i feita po r ccrtid@ ocgntivn, cxpcclida â , ;SGI de
requerimemo do interessado. que contenha toda~ a.~ infomiações neçessária$ · $Ua identificação.

dornicfüo fi scal e ramo d e negócio ou ati vidade e indique 0 pçr(ódo a que se n:fcrc o requerimemo.
nl<>m de outras ex igências fiscais cont,das em regulamento.
. r" A cenid.llo será forneci da 110 prazo de dez dias da dat, do requerimé'nto no ó rgão fazeod~rio.
sob pena de responsabilidade funcional.
§ ~ H ~, ·eodo débito cm aberto. n certidão será indeferida e o pedido arquivado.
ArL 4 10. A e xped iç~ do ccrtid o rn:gati a ttào impede a cobmnça de débito anterio r.
posteriorme nte apurcdo.

An. 4 1 l . Tem os e fei tos previ stos no art. 409 d e Código a certidão de que conSte e ex i$t~ncia
de cn!di1os nào vencidos. <:m curso de oobranç.a exec111iva. et11 que tenba sido efe1i ,rooa a penhora.
o u cuj a e ii:ibi lidade esteja s:uspens:a.
An. 412. A certidao negativo c~pedida com dolo ou fraude. q ue oontonha e rro con1ra a Fazcnd"
MtJnici]>àl. responsabiliza pessoalmente o set\' ido r q ue a e~pedir. pelo crtd:i10 tributário " pdo1õ
demais a créscim os legais.
Parágrafo llnico. O di po,;10 no capu1 deste art igo nllo cxc!ui a responsabilidade criminal e
funcional, se couber. e é e x1e11Siva a quan1os colaborarem. por ação o u omissão. no érro contra a
F~zenda Mun icipal.

Art . 4 13 .
venda. cessão ou 1ransíer.lnda de qualquer espé<:ie de estabt, \ec imento ou de
qualquer imóvc[ sitUlldo no Murüc íp io de uigoa do Piaui nao poderá cfcth •Dr•sc sem a aprcsenrnção,
da certidão negativa dos tri butos a que eStive-rem sujeitM. ;:em prej uho da responsabilidnde
SQl idiirin:
I - do ad quirente:
li - do ocssíoná.rio:
Ili - dos 1abeli..es. escrivães e demais se,r,•en1uãrios de oficio. pelos tri butos de idos sobre os.
atos p raricados por e les. o,;, pemntc eles. em razllo do seu ofício:
IV • ou de quem q Lter que os tenha recebido em 1rru;sferfa1c io..

Art.'I 1-1. Independentemente de disposição legal pem1 issiva. ser.:\ di pensada a prov de q uila~ào
de tr ibulos. ou o seu supri men to. quand.o se 1ratar de prálica de a io indisp,ensã,.,el p.ara evitar a
Cáducidndc de din;ilo. n:spondcndo. pom:n. todos os pan.icipanics 110 ato pelo lribulo por,.cnlUJ"-"
dc-.i do. j ros de mora e penalidode~ cnbiveis. c-xo;:cto o.s re la th •as a in fn:rçõe,, cujll rc~nsabilidade
seja pessoal ao infrator.
CAPITULO V

O,

DISPO IÇÕ

ERAI

;.çiio 1
Dos pnizos

Art. 41 S. O s pra7.0S Fixados nestn Lei Compl.ementar ou no lcgislnç!lo 1ribu1árin do fonic íplo de
r:111 dias Úlcis. cxdu indo-sc nn siia Contni;cm o din de início e
inc luindo-se o de vencimento.
§ \J'Os pmU1$ só se iniciam ou vencem em dia de expcd ien1e non11JJ na Secreta ri a de Tribuwçõ<:>

uigoa d<'> Pinui ~crão computados
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e Arrecadação, ,no local em qu,. com,_ o proc= ou deva ,er praticado o ato.
§
NIio oconendo a hip61°"c prc-.ista .n o § 1• deste uti,110. o início 01:1 o fim do pru.o sooi
lranúcrido ou pronogado para o primdro dia de e1Cpe,d.iente normal imediatrunen1e seg1iinte oo

a•

anteriormente: es1abelecido.
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Parágrafo ônico. Quando proferir decisão contrári.a ao Erário Municipal. no iodo ou em prute. o
j ulgador de primeira hut.indo. prom.o , r6. obtigAtonamcntc. o. remessa do proce:tlMl admini.i:rativo
à seçuncla insdncia. para que st o~re o reexame necesmo. exceto quando o crédilo tributário
ori&iniírio exig ido for de díminuto ,.,,lor.
An. 423. Ultrapassadas as qu.c stoo preliminares de mérito e .nao haven.donecessidadedepericía,
diligéncia ou contra-rttõcs. a d«isào de primeira instdncio. proout}ciará o tnérito. momenio em que
mencionará também o pz:azo para c-umprimcoio da decisão ou pàr1I in1c:rpor rccur.;o.
CAPÍTULO IV
DA SECUNDA INSTÂNCIA DO PROCESSO ADMI ISTRATIVO

Art. 424. O Prcfe:i10 é o It5J>()nstlvel pelo julgamen10 cm :;egwida insttb1cíà, dos processos de
naturez:a tributâriaj11nto à Secretaria Municipal de Administração, Rccur.sos Humanos e Finanças..
sem subordin:ação hierárquico, com autonomi11 admini~trotiva e dcc.isória. e reg- pelos

Sq;io II
Oupoal~ final, "'laliva, à Pane Ge"'I

Art. 4 I 6. Entende-se:
1 - por crédllo lribullirio. o som.ntórfo dos valores com:spondentes ao trib1:110 de compc~neia
municipal, mul111. juros e demais ocrl:sdmos lc:&ai..s:. bem como a alualizaçllo monetária. quando for
o <,.aso;
IJ - por ativi.d ade de fiscalização. toda tarefa relacionada com exi:tncia dos uibutos mWlÍcipais.

dispositivos desle Código.
CAPITULO V
DO CRÍ:DITO TRIBUTÁRIO E DO /.UTO DE INFRAÇÃO

S°"l,;,l
Allpectos Gerais

lVRO Ili
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
TÍTULO!

DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBITT ÁRIO
CAPfTULO I
DA NATUREZA E DA COMPETtNCIA
Ar1. 417. O Contencioso Admimstral,vo Tributário inte&n, o estrutura da Secretaria deTribulação e An:ttadação. vinculado din:tamc:ntc ao titulu da ,;,:sp<:ctiva Sccn:taria.. e tem a sua.
oreanizaç!o definido em regulamento.
Parágrafo úni1,o. Compete ao Contencioso Administrativo Tribu.lário Dll qualidade d.e órgi\oo
preparador. orwmimr e saneu o processo odmlnlstrru!vo. colocando-o pronto para ser julgado em
primeira e ,egundn inslllncias admini$1Jlltivas, rcfcr=tc às questões da re]ação jurldica que seembelece ,entre o Município d.e Ulgoa do Piaul e o sajeito passívo de obrigaçlo tribut4ria. relativa.
aos tributos municipais •. oos scgui.ntc:s casos:
1- constituição e Clt(gfncla de crtdito tributArio;
11 - restiluiçio de lributos mmicipais pagos indevidamente;
UI - consulta à legislaçGo uibuubia municipal;
rv - penalidades e demais encargos rclacionodos com os incisos I e U .u,ste W1igo.
CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CONTENCIOSO
ADl\>llNISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Art. 418. O Contencioso Administrativo Tribullirio é composto pelo Stcrttârio de Tributaç.llo e,
Arrccadaç,\o e, pc:lo Pnefcito.
Parál!l'ftfO único. De fonna suplementar, partitiparilo do conicn,d oso &élmi.nis1rath•o tribulirio do,
Mooícípio u use"'>ria.s jurídico que gutudcm relilçliO com a matffit. ap.recillda e o Fiscal de
Tributos. auxiliando os :iervidore, cm suetS deci,{I~ ntr~v~• da dabomçdo de pá<CCCteS 1~cnícos..
An. 4 19 . O j ul&amcnto do proce.sw adi ini, Lra1ivo 1ribu1árío compolc:

1- élTI prime irá ir1.51Sn;1; i1.a. "'° Sc:ç..-ctúrio de Tributa..;llo e Arrc-cadaçâv;
rr - cm scaunda ill 1Ancia. ao Prefei10.
Por:ii;:rafo ún ico. O Secretório de T rlbulu<;dO e Arrcca.doçào, mediante ato exp"""-" " poderá:

1 - expedi , as i,mruções q"e"" fizerem noocss.árins à fie l. execução dosle ,Côíli.io:
II - delegar compe1ência as au1oriru,dc,s füz,:ndárias para c)<IX'(iir atoi ,,onnalivo

Art. 425. TO<Úl infração à legisl.ação tribulâria será apurada e formalizada atrav6 de auro de
infração, o qual sera lavrado exd usívamente pelo '°'6t1Jte Fiscal, em efetivo •e1Ce.rcf.cio. na atividade
de fiscalizaçao de tributos mwticipois
Panlgrafo Llnico. O s«Vidor municipal que tiver conhecimento de infiaç.!!o à legislaçAo lributária
municipal e rulo tiv~r competência func:fonal ou estiwr impedido para formalizar a e'.!!igência.
comunicará o rato ao órgão competente para que adote a providência.
Seçloll

Asp«to• bp~[fitos
An. 426. O procedimento fiscal que resul.m r de a puração de líqui~ e OCffcza do crédito
ln'butário tramiwá nn Con1.encioso Administro.tive Tribut4rio. após sua conve!Sáo em rclaçlo
contcnciosa. ,eja pela reclamação ou impugnação.
An. 427. Constituldo o CI«lito fribulário. por decisâo definitiva. sem que o pagllllJento tenha,
sido efetuado no pruo de 8 (oito) dias úteis. ou reclamado/impugnado no p=.o de 20 dias (úteis),
o processo adm.lnisirntivo m encaminhado à cobnm91 admir.t.\smitiva ou inscriçào cm Dívid
Ativa, fllneionando a Secrewia de Tributaç.lo e Arrecadação como ór&ão privativo do controle da
legalidade da inscrição.
Panigrafo único, Quando a doeisão definitiva julCM improcedeme o au10 de infração. arquivarse-á o processo. examinando-se. nos e = (!e extinção ou nulidade, a viabilidade da realização de
rcvl.fflo fiscal.

Art. 428. O sujeito passivo será autuado pe.lo cometimento de infuu;llo Alegislação tributária:
I - qW1ndo encontrado no cx=ício de ~th,i dadc tributâ\'cl. sem prévia inscnÇM, ou.• e.mboro
inscri10, em atraSO oo pai;amenlo do tributo, conforme o que estabelecer II legis1111t;4o;
II - na$ ,ev;$óe$. élll q~ s.- comprove falsidade. crTO ou omissllo quanto a elemento de:

dttlamç!io obrigaióda. ou açi!o ou omissão do sujeito passivo, ou de 1erceiro legalmente obrigado.•
que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária.
Su.bocçio Única

Elcmtntos

tSSClltia:b ao auto de i nfraçio

compliemt?ntares.

CAPÍTULO Ili
DO J LGAM NTO EM PRTM IRA IN FÁ

Art. 429. O uto de infração contcr6. entreoUlros elementos definidos n11 lesislaçllo.osseauinles:
I - a qWllificaçlo do autuado ;
IA

Art. 420. Nilo sendo 1.tcccsstlrio rcal i1.nr pericia ou diliçênd, fi.,;cal, nem apn,.s,,11toçilo do contrn•
pelo au1unutc~ e- restando p,ronto ~ SBnit:n:do o processo ndmi ,, iis.tre ti'\·O tributário. o ~ ._.
j ui mento uçotn:rá no prd2:o de- ses i:nta dias:. prorrogâ \.'el por ig.u.al pe-ríoda.
§ I" Ao proceder ci,:amc e análise<: proferir dttisfo, a auloridode julsad.o ra n o fiearâ re<trila às:
alegnções das partes. de,• ndo decidir ele a.cordo com swi convicção e em face das provas trazidos
.mzõe.s,

DOS8Ul05.

2" Considerondo n«essória ~ el ucid çi!l,o dos fo1os.. ojul~dorde prime ira uutánci11 de tem tíntinil
real iz ~o de perici,i. ou diHgênciã,. ou.. !àiíndn~à produção de novas provD~~
§ J.0 ão :sendo profc:.-id a o. dCC"i:silo no prazo d.o caput dc:st.c ortico. nem convertido o j ulgamento
ein diligencia. sem causa j11stificada. podem o lrneresS;ado requerer ao Prefeho a avocaç:io do,
l)J'O«SSO ad1ninis1rnth'0. qt1 será, de imcdia10, remetido do primeira,\ segunda iiti1áncia. sob penai
de respol\SJlbilidode fllncional.
§ 4" Na hipÓt.c:.c do § 3._dcste a rti&o. a primc,iro inst/meia r11 meterá o proc<:sso ao Prefeito no,
prazo de: c-into d ias, a contar do rccc:bimenlo da n:qui s:ição daque le:. ensejando a.s pTO\'idências:
estabelecidas cm rcghn ento. sem pn?juízo de saoç.3o ;;:idministroli a e:s•~be:'l ec ida en1 lei.

An. 421. /\ decis~o de prinwira in Ulru:i conterá:
1- re larório. no qual serào mc nciottndos os elementos. os aios irtfont\ildores. os ins1nnóríos e os:
probatórios. de forma resumida:
n - fundamemos de fato e de direito:
1.11 - cottclw~:
JV - o 1ribmo devido e a iinposiçAo da pena lidade:
V - u ordem de inli ma.ç--ão.

rv - valor do lribu10 e dos accés,;imos legai$;

V - indicação do dlsposi1ivo lcaal inftin;id.o . a penalidade aplicável e a refrn!nc,i a ao termo de
fiscalizaçllo cm que se oonsígn.ou il íoft&Ção, se for o caso;
VI - imimaçlo 110 infrator para pagar os tri~mos e multas. quando devidos ou defender-se
impugnando. produ,zmdo as pl'(Jvas. com indicnçio do respectivo prazo e dato. do seu irúcio;
Vll - assinatura do autuante, mtsn10 cm auto de infraçlo em.ilido poc l!'.ICio eletrônico, assinatura
do sujeito pass:ivo. se for possivel, ou termo relativo a sua reousa. se houver, salvo se a tnlilllaçJlo
for feiia por carta com aviso de rcccbimC!lfo ou por edital;
vm - índk-açãn do órglo int~ r e dú Secrcwia de Tributaçllo e Arrecodação por onde devc:ni
trami,t ar O pr0GC$$0.
§ I" A assinatura do autuado mlo constitui formalidade esseneinl à \'8lidrule do auto de infração.
e il $WI l'CC\l5tl em apor ciéncie. não implica em conflss!o. ,i,em agrava a penalidade.
§ ?.º O auto de inkaçao poderá conter. para maior elucidaça<l dos fatos, além dos requisitos
defi,nidos ~ e artigo. outrm elementos. contábeis e fiscais. comprobatórios da infração.
mencionando em anexo documentos. papéis. livros e arquivos que serviram de base à l\Ç,lio [iscai.
§ 3" O auw de inm,,,ao deve $ér preenchido cm todos os seus campos. sem f8S'W'OS. mtrdín.has
ou bom'les.. descrevendo de forma clara e sucínta as ciicunst!rici.ts materiais da au.tuação.
§ 4' Havendo alteração dos elementos constantes do àulO de inftnçO.O que resulte: em prejulro
para a defesa. deverá o aut\llldo ser cientificado para manifestll!'-1ic no pl:IIZO de vime dins.

º"

§ I"As lnexaticJões »t3terlaJs de lda.s a L.,pso ml'nil'e>10, os erros de escrita
de' eálçu!o c a$.
obscurid d<ls existentes na decisilo poderão ser cotTigidos de ot1cio pela própria au1oridl!de
julcador.i. Oú 11 req uerímen10 do sujeito passivo. nao comportando a altemçao da deciS;to.
§ JllO sujeito p::ass~\.'O sie,r.í cientificado da dit.."CÍ:Sào para c wnpri-1.a no pmzo de vinlC dia;s . cOnlad:óS:
da dnt-D da ciência~ou para interpor recurso ao Pref'd lo.
§ ~• Da declslio de primeira insu'\ncia iw.o caber~ pe.Jido de reco, ideroç~o-

Art. 422. A deci.sao. redigida com simplicid de e clareza. dec larará nulo ou cxti111o o processo_
ou deddlrá pela procedência, parcial pr,x,cdência ou improc<:dênda do auto de in fração. da
noli.ficnç!o de lançamento ou do pedido. e. em quaisquer casos. definirá os d'cilos que lhe: são
conc~pondeJlt«es.

II - dia e hora da lmvrarum;
III - d<:scriç.ão clnra e precisa do fato que !iC ale&" consti1uir infnçlo. càm rcfercnc::ia u.s
circunstancias peninemes, e indicaç/lo do lugar onde se verificou a infraçllo. quando esse nlo seja o
da lavratura do auto:

CAPiT L OV1
ASPECTOS FU DAMENTAIS NA FORMAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBlff ÁRIO

S~ol
Dot P rlnelplos

Arl. 430. Reger-se-á o procc:ISo administralivo ll'll>utário em obedicneia. dentre outros, aos
princípios da leplidade, finalidade. impessoalidade. publ,cidade. motiwçào. razoabilidade.
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e incluindo-se o do Yrncimento, e só se iniciam ou vencem em dia de exped.ic,ne nonna.l no órgia

PREFE:lTlJRA MUNfCIPAL DE LAGOA DO PIAui

em que trruni1e O processo administrotivo ou deva ser praticado o ato.
§ 1" Em nenhum CIISO, a ap:rescnmçA.o. 110 prazo legal. de reclamação. impugru,çlo ou de recllr.iCI
penmte a Secretaria de Tno utação e Arrecadação. prejudicnní o direito da paru::, fazendo-se, de
oficio. o órsJo recebedor, a imedío.ta R'l:1'11::ssà ao Ó'\:lo compctenlc para conhe;:,er e decidir.
§ 2• Os atos prooe:;suai5 r:ea~o nos prazos definidos neste Código e cm Regimento.
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proporei.onalidade. moralidade. segurança j,uridica. in1eresse públíco, efici~ncfa, celeridade:.
é<:ónomiiL proc:-c5SW1I. vereia.de matcrinl\ informalismo~ oficia.lido.d~. revisibilidade:. oJém do
(l(lntrnditório e da ampla defesa. çom QS meios e os rec= a ela inerentes.

A.rt.. 442, Intimação é o ato peio qL181 se dA ciência a ali,:uém dos atos e termos do processo. para
qY(: lill'.i ou deixe dtt fazer alguma coisa.
Prigrafo único. Os despachos de mero e~díenlr ind~pendem de intimaçllo.

Seçlo fl
Doa dlreltOII e: dcvc:ns do autu.«do
Ai:t. 43 1.

t

asscgumdo ao suj eilo passivo d.e obrigação hi bu1árin. qW111do autuado. os scguint""

dirdtos, sem p""j uíz.o de oulros que Ih,, sc.-jam assegurados na le,sislnção proccss1111L:
1 - ser tratado com rc$pc,/10 pelas autoridades e s,,rvidotcS, que dev,cr«o fàcilitnr o cumprimon10
de swu obrignçoo;
n - tomar ciencia de todos os tos e vista dos autos no Contencioso Adrninisttalivo Tribu111rlo.
obtc:, o6pi..s de documentos neles (Xu1tldos e conhecer u deci$Ões ptofttidas;
m - formular e.legações. p ~ provas documentais, M lhse in.stru1órl1t e: an1c:s d.a declsiio.
u q~ setllO objetos de considetaçilO pelo &cao competente:
IV - compa.rccic-r pessoalmente ou. fazcr•sc assistido~ fa<:ul tatívmm:nte. põf" Séu l'éptesentan.te

lepl.
M. 432.• Sllo deveteS do sajeito passivo in.teress:ado no processo 11.dministrativo lributário. sem
prcjulzo de ouiros, prcvi$t0$ rn'I AIO nomuuivo:
1- 01<p0r QS {aios cooJormc, a verdade;
U - proceder com lealdade. urbanidade: e boa-fé;
Ili - nlk> agir de modo temerário;
[V - pccstar as inlormaç~s que lhe forem solici!adas e colaborar para o cscl1111:Cirncato do:iz
fillos.

Art. 443. A ui.t ímação far-se·á sempre na pesSOill do autWldn ou responsável. ou do i11tCit'SSado.
podendo ser finnada por sócio, mandatário. piq10~to. ou representante legal constituldo nos autos

do processo, pel11 seguinte forma:
1 - pelo Agente Fi.scm de Tribulos do Munícípio. mediante entrqµI de comunicação subscrí'ln.
pela autoridruic cum,pc:tenlc;
li - por cruta com Aviso de Recebimento - AR:
m - por edital.
!} -t • Quando efetuada na fonna do inciso I deste arti,go. a intim.açi!o sera comprovada pel11.
assinanm1 do intimado na via do documento que se d.estin.a ao Fisco.
§ 2" R.e,cusando-se o intim11do a 31por sua assinarura, o Agente Fiscal de Tributo~ do Município,
declarará ess:a di:cunstãncia no documem.o, assinando em seguida.
§ :1• Quando efétuada na forma do inciso [I deste art.i.go. a intimação será comprovada pela.
usinalllnl do iolimado. seu ~tar,m,, prcpost.o. emprcpdo ou assemelhado, n.o respectivo
A viso de Recepção - AR, ou pela declat$Ç!lo de l'.."Cu:sa firmada por sl:t'Vidor da Empresa de Con,eios.
§ 4º Quando nc,,cssári.o, far-se-á a intimação por edital, pubHcado no Diirio Oficial do Municlpio

- DOM. Stmpre que se encontmr a pllrte em lugar iJ'I.Certo e n o sabido. ou quando nJio se efetivar
,por uma das fomm, indicadas nos incisos I e li deste fflil!O,
§ S" Quando possível, adl)tar•$1:•á :1 intimação por ft1r:-.•imile, via 1clegn\fica ou via eletrônica,
com il comprovaçin do sru ra:ebirnc:nlo 1JO c,odereço indicado, para esse fim, pelo interessado,
§ ~ Os meíos de intimação previstos nos incisos Le Il deste artigo não estilo suje-itos a ordem de

Sc~o lII
Do dever de dc:eldlr e da moti açlo
Art. 433. Todas llS decisões sedo motivad...s com a indica1=!1o dos fatos" dos fundamcnios.
leaislaçllo aplicável. especia.lmea1e qflndo:
1- negucm. limitem ou afetem direitos ou interesses:
II - imponham deveres, cru:arg,os ou SánQÕCS;
UI - ecatem a,; prcliminlln,s de méri10 ou dc<>idtun cm ramo dest.e.

l'ÇIO JI
Oalllllimaç,'les

do,

S11b11cçl.o l
Da, medldu prellmlna~ ou lncldentn

prefcrcnciL
An. 444. Considera-se realmida a intima).llo:
1 - na dalll da juntadJl ao processo administrali vo do documento deswdo a.o fi.so;). se efetuada
por servidor municipal;
11 - na da111 da juntad11 do Aviw de Reoepçao - AR. se realizada por caita:
III - vi_ntc dias após a data da wa publieaçilo. se realizada por edital:
[V - qwmdo compro vedo o rccc:bim.coto por /ac-.símile. vi a 1elci;ráfica ou via elcttõnkL

Art. 434. O Agente Fiscnl incrumbido de proceder a exame. dilig~ia ou qualqu.cr pmccdimcnlà
de fiscalizaç:llo, lavrara tcnno cirounstan.ciado do que apurac, mc:ncionàndo. denue OIUl'OS cremem.os
ncccuário,, o pc::riodo, n daJa de inicio e fim, 0$ Hvros e documentos cx:1millados.

Art. 445. A intirrulção contem:
J - a identificação do sujeito passivo da obrigação 11ibumria ou do inrercssa.do no procedimcmo
de consul1a ou d.e restinúçfto:

Art. 43S. Poderão 511!r "'tidos os bcn,; móveis. inclusíYe mc:rcadoríu. livros fiscais. arquivo,
eletrónicos ou outros documentos e,cis1tntes em csmbclc:dmcn10 comercial, indus1rial. agrlcola ou
profiniom,J. do contrib\iintc Qu de tcrceiro. em outros lugnrcs ou cm lrimito. que com;ti1uam prova
material d.a infra,;llo.

I1- a indicação do prazo. da autoridade a. quem deve ser dirígida a rttlama,;.ão, impugnaçao ou
o = =· e do c:mlcrcço e loc ..l d,; f=ium11nc,nto do Contcn,;io,o Adm~ativo Tribulúio:
I1J - o rcsulllldo do j uJcamcnto contendo. quando for o caso. a exigmcia tributária.
~•0111

P.atÃgca:fó -ú:ní~o. Havendo prova. ou fundado $u.speit(i de que os bens x c:o.c:ontnun c:m rcstdcnci■
panj cular ou luca, reservúdo à momdin. sedo promovidas a bu,ca e a apra:11$110 j 11dici;,,i.i ,, sem
pi<:j uizo das medidas oe<:essárias para evitar a rernoç® clálldestina..

M. 436. Da retenção lldmiin.i$lrátÍVá li!.vmr•se--á 1=:no. com ,,, elementos do auto de tnfnsção.
no quc couber.
Pará11rafo único. O termo ~ retenç-ão cont"nl a dcscriçao dos l;M!ni ou document0$. o indiça.ç llo
do lugar onde ficara:m depooitados e a assinatura do dep0$ittlrio. o qual secá dcsl.gnodo pelo autuante.
pode.ndo il. designação rcca.ir no próprio detentor. st for idllneo. a j uh:o do aul\lfflte.
ArL 4 J 7. Os documento• rctidQ• p<;><lcl"llo ""' dcvol vi dos a noq11orunento do nulUMo, ficando no,
processo administrn:livo cópia do inteiro teor ou da pane Q\JiC deva faur prova. """" o original não,
s,:ja indispensà,·el a. este fim.

Ar1. 4 38. Os bcD.$ rei idos sc:rilo restituídos. ·• !'C(luerimcnto. medi.a nte de,pó&to d.a quanúa ex.ígida.
oc:ccssária à sua guarda e conservação, arbitrada pel.a autoridade compelente. f!Cnndo rc1,da,s até:
dec.l slo ftnal os e:5pt:cimcs ncccssários i prova_
Art. 439. Os bcn• retidos serão lc......dos" lcilllo. caso o autuado n!o dcmonsm, o preenchimento
dM ex.ígálcías lega.is para sua libc:m,;ão .no prazo de scsscnm dias, a contar da data da ~enção.
§ i> Quando a retenção recair em bens de fá.cil deterioraç&o. o lei15o podetl\l ~lizllr-u a imt'lir
do próprio dia da aprccruJio ou. a criréTio da admin_i traç~. estes poclcrêo ser doados a entidades.

bencficcnlc:s..
§ 2' Apuran.do-se. na venda. importânda superio r ao 1ribu10 c acf<!sdmos les;ais devidos. sera o
autuado notificado para rcccbc-r o cxccdcn.tc.

Sub,eç,10

n

Do iaforma.Jb.mo procaaual

A.rt. 440. Os aW$ e 1crmos p=~is não <kpcn.dcm de, forma dcterm.inada. salvo qWU1do a lei
expus.sarnente o e;,çigir. consider:an.do-511! válidos os aios q11e. rctdi~O$ de outro modQ., aleanc"m
s.u.a finalidade.
§ ~ • Todos

aios do procdcso adminisimtivo ser!o ex.pres.50$ no vem&culo e orglllliucl.o s à.
$émdhanç-a d.os autos forense:$. com folh.115 dc,vidarnentc rubricadâs e llwnétadas. observada a ordem.
icronuJõgica de j1mtada.

§

?" Aplka-sc.

supletivamenie ao proce$SO admínlstrati\'O, as noIIMS do Código ® Processo

Civil.
CAl'ITULOYll
DOS ATOS E TERMO S PROCESSUAIS

Art. 441 . O, pmzo• sc:rAo contnd°" cm dia, ú1cis. excluindo,se de sua. contogcm. o d ia do in(cio

Das N1did.• d.a

Art. 446. Silo absolu.lam.ente nulos oo atos pratic ados por autoridade i_noompetr:nte uu impedida.
ou com preterição de qualquer das garantias processuais constitucionais, devendo a nulidade $el"
dttlarada de ofic:io pela au1oridade julsadonL
§ ~• A participação de autoridade incompetente ou impedida nllo dará cau.~ à nulidad.e do ato
por ela pn1tica.do, desd" qw, ddc participe uma au1oridadc com competência plena e no efelivo
exercício de SUM funções.
§ ?" Nilo será dcc.lanu:la a nulidade de ato processual que nao hou\·er influldo na apuração dos:
fa.t0$ ou na decisllo da causa.
~ 3"Nio se !ratando de nul idade absolula. considera,SlC sanada s:e a pane a quem aproveite deiJ<ar
de l!.l'gui•la no. primeira OCMi~ c.m que se manift$lllr no prOCc:$lio.
~ 4° No pronunciamento da n.ulidade. a autoridade declarará os .itos a que ela se estende,
chamand.o o íeito à ordém para fiM do ~gulorização do proocs50,
§ 5P As omissões ou incorreções do auto de infro.ç-ão não ac-arretarilo a sua nulidade. qúando do
proce$$0 constarem elementos suficieo~ para a delé:nninação da nanueza da illfte#o e ela.
idc:nillicaç.80 do infrator.
~ittlV
Da , u ,pc:Mio do l)L'l)çes,0 administrativo lributibi.o
Art. 44 7. Suspende-se o processo adminisimtlvo trlbuulrio pe.la morte ou perda d.a caP3Cidadeprocessua.l do reclàmante, impugnante ou do recorrente, ou ainda do requMCnte cm pN>Cedimenlodc res1:i1.ulçlo. promovcnd.o-sc a ímc:diata i·n1imaç.llo do succ:'$sor para if11ccrar o proocsso.
Parágrafo único. Durante a suspm.São somente smlo praticados os e.tos que não impliquem
julgamento do processo ou prejuizo da defesa.

&çloY
Da t:,itl'll~o do prott$10 admhtlstra1h•o trlbut6rio
An. 448. Ex.tingue-se o proce:sso,
1- sem julgamento do mérito:
a) quando o julgad.o r acolher a alegação de cois:a julgada:
b) qWllldo n5o ocorrer qualquer pressupostos processuais, como a legitimidade da parte e o

interesse processual:
e) pela decadência:
cl pela remissão:
d) pela t111istia quando o crédito tri.butario s;e: R!ferir apc1-.as à. mulra.
li - coro juli;.amr:nto do mérito:
a) qLwido COJlfumada em úl!lroa ins16ncla a decl$!0 absolutória de primeiro grau. objeto dereexame nccé'55ãrio:
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b) com a extinç.AO do crédito lributário. pelo pagamento, qtllllldo confirma.:!11. cm última
ift:!ltânc:ia a deci,l.o pa:rçi:almcntc c:ondcnwória de prhnelro ítffltl, objelo de teCUrSO.

$~lo VI
D•s prova•
An. 449. Os órgãos de julgamento. por ddib<:raçlo siqular ou coletiva. q_unndo de jul.r:,amcnto,
dr pIOCC$1JQ adminismulvo trlbumrlo. devcNo. cm dc,ipa,:ho fundamenatdo. sobre ._ produ~o d a,,
provns roqueri~. lndeferir as que forem manifestamente incabíveis. inúieis ou prote1atóri ms e fixar
o pra,z,;, p,n, produção dM que forem ndmitid ....

An. 450, SIIO hábeis todós os mdos d" provas admitidas em direito pam demonstrar a vcrdadca
dM Jlnos em litígio. desde que produzid na fonna e no.s praz.os legai-, sendo admissíveis, de,
pronto:
1 - a nprcscumçilo de doçumentos:
ll - n realizaç-Ao de:::
a) diligfncil\;
b) periéia.
An. 4S 1. 005 documentos áneudos ao processo administrativo tri.bu.Ulrio poderiJo, a.
I<Xfucrimento dtl:5 partes. 5iCI' fornecidos lra:slados, cópias e c:cnidõcs.

St1ba~io 1
Da dilialo~I•

AJt. 452. A diligfncill consistinl em procedimen10 que tcn1 por fim a verlfieaçao de siruação ou
fato que ensejou ao lança.mento. e resultará de tenno circum;lllllciado com as i:az.ões invoca.das pelas
parte-s.
Puág,afo único. Na ttalização de dil~ênda a que se:: rd'cn: o c:apul ~artigo.poder.lo s,e:
chama,;loia a inie.-...ir 0$ mpomávcis pdo lançamento do tributo e o sujeito passivo.
An. 453. A autoridade Julg,w!ora, de qualquer das inslilnci- dc:tcnnimml. de: ofldo ou a.
R"querimcnto do $1.J,Í<:Íto pa.,sivo. a realizi,,;il.o do; diligêrn:i= quondo entender ncc:cssáriu.
indeferindo as que COMiderar. de fonna fündementada. prescindíveis ou lmprad~vcis.
Parigrafo ünico. Scní indeferido o pc-d.ido de, realizaçio de diligência qwmdo:
1 - dcsnecC1S4ria 6. vista dM provas c,dstcnles nos 11utos;
li - for impraticável a sua real_~ . devido à natureza transitória dos fatos;
Ill - seu objelO nlio for e:1<pecífleo o..i detetminado;
IV - o fato depend.e r de 0onheci mcn10 especial de técnico.

Su!ntçto II
Da pericia.

Arl. 454. A prova pericial conslslinl em levan.tamcnlo de dlld.oo, exame, vistoria ou avaliàÇAO,
por represc,uantc: do Fisco Municiplll junmm.e uu: com o dSSÍsteó'lte pericinl indie&do pelo sujeito
passivo.
Parágrafu único. $cnl indeferida ~ rcalizail!,o de pericia ,;ob os mesmos fundamentos de
indeferim.e nto da n:!ll.ii:açAo de diligencias pr<:vistos no pnnlSJ"'ÍO único. i.ócisos I a IV. do m . 45l
deste Código.
Art. 455. QUllildo requerida pro,11 pericial, constarão obrig;,ll:OrilllUCOlr do pi,dido II íoi,nulaçfto
doo quc,itos e:: " completa qualificação do Msl.ncn1c técnico que será intimado para prcstru:
compromisso.
§ .. Parn fins dte pericia, m\o sc.rão admitidos quesitos imperlinc::.ntc::s..
§ 'J!' Quando ino,xislir cliver~ncia enlté o represcn.1,1111.c do Fi$CO e o ~,is1.e u1e pcrlciid . l•VT'llr'sc-i\ laudo oonclusivo. com ll5 assinatwu de a,,nbos.
§ Y Quando houver diverg~ia na formali211ção di, laudo pericial. o .epresmtante do Fitco e o
assistente pericial poderão lançar, no• autos. c::onclusbes isoladas. n.ao estando. a autoridade
j"lpdora, adstrita a quaisquer das conclusôes.
AJt. 4!,,S, O pnzo para rcalizaçlo da pericia scJt fixad.o pela auto.r idade jul81ldo.ra, atendido o
gn,u de complexidade da m.e sma e valor do crédito tributário c::m litígio.

Art. 4 57. Se por oc<lSilo da rc:aliz:ação de diligência. penda ou na c::ont0$b>Ç3o. sursi~tn fa.!os.
novos ou rcsmr altcni.do, de qualquer forma., o procedimento inicial. retulmndo em agravam.e nto d
exigtncia, será rcabeno ao autuado novo pmm •p,n,i. 11 reclnnuiÇllO, impugnnç,IIO ou lllditameoro do,
recuno.

An. 458. O Chefe do Conto>Cio,;o Administralivo TribUlário e os j u lgadores adm.inblnlti\'OS.
poderão intim_a r a pa,tc, ou tercei_ro. para exibir documenlo. livro ou coisa que esteja ou &va estar
na sua guardn. pttSIJJ))Índo-se verdadeiro$. oo e~ de =usa irúuslificad!a. os fatos conlra o mesmoa,guidos a serem pro\"lldos pela cxi biçl\o. podendo. também. ouvir pessoas pnn. es,c:larcdmento.
Parãiir.úo único. Para os fins da providmcio. a que alude o cup111 deste artigo. o dever previsto
neste artigo não ab~s• a P"'•tação de informações ou a ex lbiçllo de documentos a respeito dos
quais o infot"fllm!c e slej a legalmente obrigado II guardnr si,g ilo em razJ!o do cargo, tilnção, atividade,
mini.st<!rio, oficio ou profimo.
TITULO li

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUfÁRIO
CAPITULOI
DAS PARTES
Art. 459. São partes no proot$$0 adnúnistmtivo tributário o Fisco Muuiclpnl "o , uj cito pa,;si,•o,
da obrigaçll.o tribulária:. ou o requerente., no procedimento de rcstituiç/1.o.
hr.!ii:rafo único. A parle compara:crá ao Contencioso Adminisuativo Tributário pessoalmenteou por seu rep-tante leglll .
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Art. 460. O processo adminísuativo lributário teri inicio:
de l~ento din,to. cm que nào haja a aplicaçào de
1 - com a rcclamaçflo, nos
pcoalid!ldcs. saJ,·o multa de mora:
n - pela imp"8flllÇGo do Allto de .lrui'açllo:
Ili - pelo pcdit!o de reconsideraçlo, em face do iruklícrim.e nto pela admillUD'8Ç'JiO tributAria de
pedido de rcsti111içao de tributo ou penal idades.
l'll.nigrnfo único. O pedido de rcconsiduaçao será dirigido ao Sccrcwio de T ribu1oç.â.o e:
Arrecadaçilo, no prll.Q de vinte dias. contado do rccebimmto da comunicação do indeferimento. que
o encaminhanl ao Prelelto.

=•

Art.. 461. A instruç--Ao ~ caberá ao fiscal de Tribucos do Muni.c lplo, que. dentre outru

-fns. ccrti6can!. o reo~bimcnto dé documentos. a realização de atos processuais. cicnlificará ou
inÚUIMâ os i n t ~ e, quando for o caso. procederá à abertwa ou reabertura de prazo.
Art. 462. A def~a íntcrpos'lll cm. prune,ra. ou segunda. in~ncíe. mcncionàrá. no mini.mi;,. o
seguinte:
I - a indiCllvJln da autoricla.de ou órsão julgador a quem é dirigld11;
II - a qualificação do autuad.o ;
III - à.$ r82Õé$ de lll.lo e de direito em que$: fundamenta;
IV - a documcntaç!o probante de suas alegações.:
IV - 11 indicação das provas cuja produção é pretmdída;
V - quando n:quner realização de perlcia 01:1 dili,gincia. a exposição dos motivos e ftmda.mc::ntos
que as j uslÍfiquem. os quesitos formulados e a indic-açao do assislente técnico.

An.. 463 . Após a aprcs,c:nmçilo da defesa, caso entenda necessário, o Prefeito poderá cncaminhãlo,. prua 1111U1Jfcstaç,âo formal do IIUtuall.t e. no pfllZO de I O (d.ez) di8S. cro fru?C das ~ $ da defesa.
Art. 464 . Quando se tratar de infi:ações ou fatos concilos e continuados com a mesma
fundam.e ntaçJo lel!)il, poderá o suj eito passivo apresentar uma só defesa. desde qu,: o prazo seja
comwn, hipótese cm que os autos de infração podm!,;, ser reunidos cm um ~ proc-c,,i,;o.

CAPlTULOID
DA RECLAMAÇÃO
Art. 465. A =lamaçilo tcr.l efeito sullJ)CflS_ivo e dcvenl ser apraenlllda no prazo de trima dias. a
contar dlll (!$.ta da notitieà~O de: l ~ t o dlret0. devendo o not.ificat!o aleçar, de uma só vez. toda
a matéria que entender oponiv I à. exigência dos tributos ou sdk:ionnis.
PMigrafo ünico. A m:lamação Jhr-se-4 por petiç.i!O dirigida à autoridade julgadora.
fundamentada e instruida com pro,'B doc:um1mtal dos fatos alegados. podcrido. ainda.. o reclamante
indicar outras provas que desejar produzir.

ArL 466. Apresentada a reclamação. abrir-sc,,á visla do processo administrati"o à autoridade
lançadora,. a fim dt que se pn;muncic no prazo de d.cz dias, ind.icando ~ raz6cs ou as provas oujtt
produção cxmsiderar necessária.

Art. 467. A ~clamaçao será ~eirada ou indeferida de plano pela autoridsd,: j ulgadoi:n, quando:
1 - vc:,ifica:r que a mesma 1.e m objetivo pro1elatório. de n,odo n tttard..r o cumprimé'nto da
ohrig•ç--lo lribul:iri ~:
li - fôr apresentada fora do pmro lcea l, obriuando-se. o sujeito pa si, ·o. :,o p;;_gam<mto do
principal com amali,.,ção moneulria. acre~cido d e juros e mul tas devidas.

CAPITULO IV

I>A iM]' C '

-O

Arl. 468. Ob.1ervados os princípios processuais consti mcionais q~ as..<:c uram a ampla defesa e
o contnidüório, o ~uj d 10 pa~ivo poderá aprç:;;cnlar a impusnaçoo. com efeito s \lsp,:nsh•o , rio pmzode v in~ d ias. co,uikl.o s da in1.imaçã.o do Auto d e In fração.
P,m\grafo ú11ico. A111es de seu \'encimenio e a requcri me111n da parte interessada. o prll~-'> preYist.o
no ~apm deste artigo podénl ser dilatado c,m alé dc::z d ias. a c ritério e por despacho funda11><.'1'llndo do
chefe c:lo Cootcnc ioso Admiriistra th ·o T ri.b\J!àrio .
Are. 469. O ~ujei10 pa, ~ivo poderá, espontnn an e111e. depositar o va lor corrcspcrndente ao,
lançamcn1<>. incl usi ve os res pectivos acréscimos e penal idades legais. ca!cu lados à d ata do rc:f<erido,
depósito, ficando. a partir de enl;lo. desobri~d,;, do p;igomento de qualquer acréscimo.
Arl. 470. A impugnação poderá ser resirit.> /, parte do au10 de infração. dcsd.c que :;,e comprovc,com o n:spc,c1h ·o pa,i•mcn10. o pare<>l11men10 ou a d lspcnsa por meío húbil, dn pane iucomro,·ersa.
da obri gaçllo 1ribmfuia.
Arl. 4 71. Na iJ11pugnaçllo. o sujeito pas~ivo <kvcra alcçar toda a malérili qué entender util ~ ,rua,
)lretcn~ o. indica ndo e re.:iuerondo as provas que dcscj,i produzir. :.nc xando. de pronto. as que
constarem de documentos.

CAPll'ULOV
DOS RECURSOS
· •çalo 1

D~s npéc1es
Are. 472 . O:l dccis.3o de primeim iMtâncio. ,idmioistrotiva caberá, com efeito suspenslvo:
1 - re;,xamé nc<icssário;
ll - recurso volu nt.êrio.

Subseçllo 1

Do neumc n c,-essâ rio
An. 473 . De decis.'lo de primeira instârlCia co ,u rilria. no todo ou em parte. oo Erário Municipal.

haverá rem e$ a de ofic io ao Prefeito. com efeito sw;pe,L~ivo. para nexame riecessári o.
Parágrafo único. Quando a au1o ridadcjulsadora deixor de promo \'er a pro"idSncia ~ssin;,lada no

CAPlT LOU
DO INICIO E L~STRUÇÃO

ç(lpuf des•e a rtigo. c umpri rá o sel'\~do r iniciado r do processo adrni is1ra1ivo tri bulário. ou qunlquet

outro que do fato 10mar conhecimenlo, provocar o. re, essn
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:io

onselho de Contribuintes.
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A rt. 4 74. O rec,,.<1rm: ncoeHário dc:ixaó. de, ...,. eíctuadQ qw,ndo n,sullm de çmJito lrtl)utl\rio
orl,sinário de d:imin.UlO v41or.. ci.rcuns1ância que dcvcn\ ~r nnolada., no texto da &d~o sin,gu!ar. peto
respec:liV•O julgador.

proc•=

ArL 475. Suhi;ndo o
admini~tnltivo lril)utário. a título de rccuno ,,o!unmrio. e scrulo
também o caso de re=ne necessário, l.oman! o Prefeito conhecimen10 pleno do pr00CS$0, como se
ü vessem. havido ambos os recursos.

Art.. 476. A, deci~ sujei~ ao reexame necessário nAo ~ tomam definitivu na esfero
administrativa enquanto não oco.m:r a mani.festação de 51egunda instância.
SubHÇio U

Do recuno volunl6rio
Art. 417. Da decisão de primeira instância cabenl recurso voluntário, lota.l ou parcial, para o
Prefeito, • ser int~o no pra20 de vi_at.. dias. contados da ciência da d:odsão de p.rin,.,ira instânda
admini:sualiva. podendo
ap-rn.tada. pl!'O va dooumentnl cuj& produçoo na:o foi possível antes do
julgnmcmto de prirncin, inslin(:in.
P~,afo único. Quando nllo for apm;entado o rccul'$0, na íonna pri,vista nte!11e arti(lO.
encaminhar-se-á o processo admilililtralivo tributário Plll'i1, quando fo r o caso, cobrança
admin_istrativa ou inscrição em Divida Ativa.

=

Art. 478, O r,;cur$0 1'01\IJ\tário a.ptt$Cnt8do inl.cm~stivameD,te !1Crá. considerado .em efeito.
tomando ineformil.vel na esfera administrativa a deci.s!lo de primei"' í~ia.
CAPÍTULOVI
DA E.FICÁCIA E DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES
Art. 479. São ckfiniti,11.5, no âmbito adm.ínistrativo. as dc<:i~ relo.tiv""' aos pnxe=
adminl~trativos 1ributllrim: proferidas:
1 - na primeira inslinci.a. não ,ujeíla$ a reexaro.e occc5$1Írio. bem como naquelas em que.
e$golado o prazo. nAo tenha sido inierposto o i:ecurso voluntArio. nos termos deste Código:
li - na ~guncl~ instdncia. quando essolaclos t.odos os meios rec·l.1?$8is.
Puiigafo únic;,o. Qu.apd(I o recurso voluntmio for parcial. tomar-sw defillitiva. desde logo. a
porte da dcci&llo que nllo tcnhil si d.o objeto de recW"SO.

Art. 480. TratiSitada em julga.d.o a decisão condenatória saâ adotada a provid!ru:ia adequada
pelo orgllo oom~entc. dcnlrc áll qwis:
1- a inlirnaçló do sujeito pa$$ivo pám que efetue o recolhlmento do crédito tributário n,lativo à
decisão administrê.tiva., no prazo de dn dias:
II - a conver.iao do depósito em dinheiro;
Ili - inseri~ do Cf'idjto trlbutári o em DiYída Ativa. sem que tenha ocottido con-espondcnlc
.....colhi.ment0, na formá do inciso I dl!s~ artigo, e posterior remessa da certidão à cobrança CKecuti va;
rv - complementar ou levantar dcpósilOs cfétuados em garantia;
V - libc:raçãi:, ck: l;x:,n$ retidos e depositado\S, ou pel.a restituição do produto de sua ,-endll. se

hoU\·cr ocorrido al i.enaçao;
v1· - na ~impk.s c: í ~11c:it! ti.O :suje.lo pa,5,5ivo. dn decisào a e-fe favorável . e modi.t icaçilo de.
la.nçrnnenlo ou cruwe t~memo d.o amo d.e in fral'Õ.O. se fo r ocaso.
Art. 48 l . Quti.ndo os ,·a.lo.re:s dcposiU1dQ$ fon.,'Jl s1,.1_pçriore.:s. uo monlílnte do crédi to tributária
apontado rui dec:isCio. será o cx~sso restiluido no int.cn!ss:ido. e $endo inferiores. será o devedcn;
inti mauo ~ recolher a d Iferença remrutescente no prazo de de:;i: d i~s.

CAJ>l:n.JLO 11
DO PROCEDIME, T O DE CONSU LTA

§ ~ Quando fonnulada após<> JmlZO pani recolhiment0 do tribulo devido, o consul~mc <k,vmi
recolher o tributo acrescido de multa moratória e demais 11Crésdmos legais.
!i r O consulente poderá evitar o pagllfflenlo de multa moraooria ~ demais cré$ci.mos l.c:gais se
efetuar pagamento ou prévio dcpósi10 administr11tivo conespondcnte ao seu d~bito.
§· ;;• R~ultando indevido o pagmncnto ou o prtvio depósito lldminis1.nni~'(>, será restituído.
atualizado mone:tariamenre, no praio de trinta dias, conlados da noliticação do consu.leme.

. An. 486. A wudan,a de orienta;Ao formulada em nova consulta somente p,evalccml após
e1entttlcac!o o consulente da ê.llr:rnçãó efetUBda.
§ fº A mudança de critério jurídico s6 poderá. ser efetivada em relação a um mem,0 sujcito
passivo qunnto ll fato gerador ocorrido posteri.ormente à sua introduçào.
§ i• Na bipóleSe de mudança de ente.ndimc.nto fiscal, .n HO\'il. orientação atingirá a tod~
n:ss:a!vado o direi10 daqueles que nntcrior:mcnlc procederam de ãe()tdo com o p;Ue<:c:r vigente alé a.
c:t.ua da modificação.
Art. 487. Enquaruo Rio solucioruid.a a consulta. nenhum procedimento fi.scal será promovido
contra o consulente, em relação à espécie Q(msuhada dll.nllltc a tramilllçDo da consulla. exceto quando
ver:iarem sobre d ispositivos incontroversos e merwncol.e prolelatórios, ou :sobre decisllo
admini~rali va ou judicial reiterada e defutit.iva.
P~fo ünico. O disposto no cuput deste migo não se aplica às oonsultas fonuu.ladas por
eoti~cs representativas ou proflssioruüs liberais.

Art. 488. Na.s hipó!e$e$ de tributo ~urado ou destacado em documento fiscal. antes ou depois
de fonnulada a coDS1Jllá, continua o contribuinte obrigado a recolM•l.o llA forma da !egislaç.a.o
J)CrtÍl!COle.

Art. 489. li.o cabe pedido de rec,onslderação de <kéisão de consulta. salvo se, a critério do ó ~
consultlv-o, o consulente ap"1seotar argumentos convinoen,te$ ou provas irl'c!\uávcis de que a
resposca não arendéu à correta interpretação d.a legislação.
Pan\~~o único. O consulcmc deverá adotar o entendimento contido nn ,.,,.posta de •ua corurulta
ou efetuar o pedido de reconsideração, no prazo de qltlnze <l!as. contado da data do :,cu =ebimcnto.

Art.. 490. Nâo pwdw:i.rá qualquer efeito e será indeferida. de plano, 11 consull.a, quando:
I - formulada depois de iniciado o procedimento fiscal c:ontm o consulente:
1- formulada após a lavratura da otificaçlo FiscAJ 011 do Auto de Infração. cujos fundamentos
se rcfaciooe,n com a mat~a consultada:
II - formulada em desacordo com a.s formalidades esiatuídas na legisl11çoo. ou quondo não
dC$creva. c:xacamc:ntc. 11 hipótese II que se referir, ou nao contenha OI$ elenicnl<>$ Hcoe$$ári0$ à
50.luçã.o, ,exceto se a inexntidllo for escusável n c.:ritério da autoridade consull.ada.:
Ili - o fato objt,tO de colmllta já bouver sido objeto de decisio anterior, a.inda não modificada.
proferida em consul1a ou ü~io em que l.cnba sido pane 0<: o.nsulente:
1V - for manifçstamcntcp rotelatória;
V - o fai.o estiver disciplinado em ato nonnntivo, publica:lo antes de sua inlerposiç!o:
VII - o
estivei; definido ou declllnldo cm dis;posiçoo literal de lei;
Parágrafo unico. Compete r!. autoridtrdt 00.uul11>d.rí doclornr a lnefieAcia d consulm.

mo

S~olll
Da

eomunk■çlo d■

rupoJta

Art. 491. A ~posta à oonsulr.a será entregue pessoalmenre. llltdiantc m:ibo do consulente. seu
tcpr,:Scntante ou preposto, ou ainda pelos Correios. mediante Aviso de Rccellimcn10 - AR. datado
e assinado pelo consulente, seu representante, preposto ou por QW!m, cm seu nome. receba a oópia
da resposta.
§ t" Omitida a. data do AR. dar-se-á por entregue a resposm quinze dias após a d.ata da postagem.
§ 'J! Se o oonsulente não for encon.trado poderá ser intimado, por edital, para oornpa=cr ao
Contencioso AdmillisltatiV(> Tribu1ário dentro do pruo de c,inco dias. paai receber a resposca, sob
pena de se-r a consulta COMideruda sem efeito.

StçloIY
Dispo1i96"'1 gtrais wbr• e.onsu.lhl

Seção 1
Com;id ,c-raçõc.~ prclin1i11ares

Ar1. 482. é: assegurado ao S4)e ito possi.vo e M cntid.:ttdcs Kprescn1atjva:s: dcca.tccorias ~conõmic
e pro fissiona is. o diuilo d.e efetuar consult sobre inté.rpre1nç, o e aplic11u;·ilo dá legislnçlió 1ributilri;;,
"tributos de compe~ncia municipal. ames da instauraÇilo de qua lquer procc;dimtn10 c:le tisca liiaç110_

Art. 492. Ao rcqucrimen.to ou comunicação oom natu.r na ou efeito de consulta., aplicam-se as
disposições deste Capítulo.

A.11 , 483. A consultn será dirigida no S.Cc.rctál"to d.e Tributaç.\Q e A t tccadação. ::i quc1n coropcte
aprovar o Pn_recer. devendo apresenlar. de f orma ch.1ru e prct::iso~ o caso i;:;oncreto~ os t:lcmtmros
indispensáveis oo en1crulim,m10 d;, $Ílu:tção de foto. ind icà.ndo. $é passível. o~ dispo!:i1i\'óS lega.is. e

An. 493 . Se os ratos descritos na consulta não corresponderem à realidade. tendo JlOI objeto o
retardamento d.o cumprimenlo de obrigações lributárias., serio adotadas, imooi81a!nen.te. as
providências fiscais estabelecidas na legislação pertuwLtc.

ins.truídut se neccs~io. com documc:::ntos:.
§ ~• As consultas, qumido formalmente efe1uadns. :;cm(J n,~pondídas ~o b n fümill de Parecer ..
pelos .sCTVldorcs do Fi~co cJou sua, u~5,:5orias. no ·p razo de trinta dias. :prorrog:ãvejs a critC:rio da
autoridade: compete nte:.
§ 2" A Administroçllo diml cumprimcrito a resposto ~ consulta. s:;,lvo s,e ~$eà.d3 em elem,ntos:
i.ne,.~tos forn<:cidos pelo contribuime.
§ 3° O consulente p0dcrú. 11 seu critério. expor 11 in1erprc11.1ção que d .ios di,positi,·os d.a,
lcgislaçã.o tributária apli á els à ,1>.ué, ia consultada.
§ 4P' C da ~~.ru ulla deverá referir-se a uma ünic.ú miltêriu. admil.indo-s:c ll cum uha.çào. n mesmill
petição. apenns qunm1o se tmttu de questões conexns.
§ Y A consulta podera ser oi;,n:senwda pelo inLcres~clo. ,.,u rer,rescnlállle legal ou procurador
h. bilitado na Secretaria de Tributnç!lo r Arreeadaçllo. contra recibo. o.través da segund vin.

de,.odame,ue protocolizada.
§ fl' Palll melhor it1strução do proç,idi roenio. poderão SJCr oolieitadllS ir1fonnaçõ<1> ou a rcalizaçilo
de diligências.
Ar1. 484. Tratando a consulta sot,..., ma1êriaji preciadn e eluc,idada. o órg~o lis<aal rcçebé,;k,r sepronuno:iarn com báse em pàl'CCCr o u legislnç.do perti ,tente.
eçioll

Oos efeitos da con$ulla
An. 4 85. A consulta fonnu!ada runes <lo prazo pnro recolhimento do tribulo 1.:xime o consulente:
do pagnmenm de mulla moraióri:i e demais acréscimo legais, desde que o pagam<:nlo do 1ri bul()
sej a cfotuado em até q\li nu di:'1$. C()nlád0$ do recebimento da rcsposL11.

Art. 494. As coo.suitas relativas a fll.lOs ídrnticos poderio SlU objeto de uma só deçisao,,
destinaodo,se cópia do pronuneiamento a cmda consulente.

CAP1

LOVll1

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 495. O Microempreendedor Individual (MEi) que ultrapnsslll' o limite d.e rcccita previsto na.

Lei Complem.cnw.r nº 123120 16 sem excluído do tegimc do Simples Nacional pelo fiscal de Tribu1os:
do Município.
Art. 496. E-s1a Lei Complement

CJl1TII em ,111or na data de sua publícaçlo.

An. 497. Revogam-se as disposiç{les em oon.llário. observando·sc que. cm cada e.aso, enqwi.n10,

nao forem

Cl<pO<lidos os 8IOS ~gulamen~s nece~os à ex.ecuçào deste Código, continuam em.
vigor, nn que não coli.d~m com ele, a Lei Complementar Municipal nº _ e demais leis municipais.
'tribuláriB5, suas alterações e :;cus respectivos regulamcnlos.

Gabinete do Prefeito Municipal do Munic lpío Lagoa do Piaui em 18 de dezembro de 20 18.
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incluindo tublels, smanphones e congfum:s.
1AS - Li<,,:ncinmc,nto ou ccsslo de dlrelto de ll$O dé programa., de computaçlo.
l .o6 - AsseSSQôt e co1151.dioria an in.fornultica.
1.07 - Suporte ~nico ém infarm tica, inclusive instslaoç-ão. configuraçlo e man111enção de
progtaroas de computaçllo e b8ncos d.e d..tos.
1.08 - Planejamento. wofeççllo. manutenção e 11.tun!i,.açAo de .,.gmas eleuón!CM.
1.09 • 0i5j)Onibilizn9ao. sem cessao definitiva. de conteúdos de áudio, víd«>. imagem e texto po1
meio da intcmrt.. .respeitada a imunidade de livr(>$, jornafa e periódicos (e~to a distribL1içllo de
contelidl)s pelas premdoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que tnllA a Lci no 12.485. de 1.2 de
-mbro de 20 11 , sujeita DO ICMS),

PREFE:lTlJRA MUNfCI PA L DE LAGO A DO PIAui
Av. Jo!j.j\ Soa tt11 ct. IIVil, 1438 Cen tro Lag,:,a do Plau l .
C.K.P U-311:&.000Fo.no IFH- (086)-998'- 1486
e..P..J 01.612.583JOOO I - 7-4
•••ull, prd.1-10 plaul@KcrcLcom.br

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de quaJque.r
natureza.
2.01 - Serviços de

poll<jUÍsa,

e dcscnvoMmen!O de qw,lql><'r Rátureu..

J - Serviços jlRS!ados medÍl!llte .locação. cessão de direito de uso e congên.e:res.
3.01 - Cessão de direito de uso de matCM e dé siaoi~dc propaganda.

TABELAI
MÉTODO DE CÁLC LO DO IMPO TO PREDIAL E TERRITORIAL URBA "0 IPTU

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

1• IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS (INDEPE,NDENTE DA FINA.U DADE)

Tabela de valores (em IJ'RM) 11tribuíd0$ aoi imóveis, por localização
URM

a
b

60

GRUPOS DE IM ÓVEIS
Imóveis localllados no Cemro

50

lmôveis localizadosem ruas pavimentadas exr.eto enquadrado~no item a.

J .02 - Expio~ de salões de festas, ccruro de convcr'\)6es, escritóri<n vittuais. Man<b, quadrM
,esportivas, estidios, ginásios, aucl itórios, casas de •s~11I~ puques de diversões. canchas e
cong&tue:s. p!.r& ~izaç,1o de eventos ou negócios de qulllqut:r rmturcia.
3.00 - Locação, sublocoçil.o. am:n.damento. direito de passa,gem ou perml$$io de \.1$0.
oompartilbiido ou oao. de femivia. rodovia. postes. cabos. dutos e condutos de qual.quer na1ureza.
3.04-Ccssllo de andaitMS. palcos. coberturas e outras esirut W'llS de U$O 1emponírio.

'

4.01 - Medicina e biomedkina.
4.02 - Anilises clinicas, patologia. cleuicld&d.c m6dica, nuliotc,Pljlia. quimiok[1!.pia.
ultrassonografia. ressonância magn~ica. radíologia, tomografia e congêna'C.'I.
4.03 - l-lQ$pitai$, cUnic~ labonltôrios. -córios. maniodmios.. a i = de SJtOde, prontos•
50CO.nos, ambuln.lórios e cong!nercs.
4.04 - .lnstrwnenl:IIÇ!o ciríqjca.
4.0~ - Aç11pun1W11.
4.06 - .EofCllll"l!• m. inclusive serviços au.,i;iliaKS.
4,07 -

Servi90s filrmac~utioos.

4.01 - Terapia oct1pacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

4.09 - Terapia, d<: qwlq~r <>pé,cio ~ oo lralomcu\O füico. OlJ!ÔlliCO e mcntlll.

1e

ld

Demai& linóveis, tict~D ~nquadrados nos Itema, b, d.
1m6'/el$ lo~ll1id0s fora do atendimento de água, energia elétrka, e
20 ' pa,vimentaeJo.

lO

4.10 -Nutrição.
4. 1 1 - Ob$1elricia.

4.12 - Odoruologin.
•. 1) -

O:tóptica.

4.14 - Prótesa !Ob c,nc:,;,mrnda.

11 ° IMÓVBSEDIFICADOS 0NIIEPENDEJffl.DA FINAUDADEf

Tabela de valores (ffll URM) atribuídas 10S tmóftls, por l ~o
URM
i

700

b

400

GRUPO$ DEIMÓVEJS

Construtóes em 1ml, exceto enQuadrallils no item 1>.

Coristnições de padrãobafXo: sem forro, sem reboco, Gal,oões eoober:tuns
sem pn ede1.

lll · A.ÚQUOTA5
! Allqvata
laolldvel

a ! o.1."
1

bl

0.1"

ci

o.s"

•
•

4.17 - Casas de rtpOUSO e de recuperação. creches. asilos e congêntJtS.
4.18 • lnse~-llo fflilicial. fcnilizaçlo ln •·itro e conJ:ê=.
4.19 • &ncos de =1:ue. kitc. pele. olhos. ó,'1.llos. ~me,, e co,igenere
4.20 • Coleta de sa11g..e. l,;ih,. tc,;ido,;. >êmen. órJ:lào$ e maicriais biológicos de qualquer e~p,tc.e.
4.2 1 • Unicladc d<, atcndlmmto. assistência otJ 1raiamento mó vel e congê11eres.
4.22 • Planos de miedidllil de grupo ou imlividual e convênios para preslaç./io de assistência
médica, hospimlar, oc!ontológks e rong~1eres (dedutível o valor da:s despesa:, com os segurado,_
relativas a servi~ ellljuadrados nos item e subitcns desm lts111 de servi90S).
4.2J - Outros planos de saClde que ~ cumpram atravês de serviços de lerc:eiros contmto.d.os.
cmlenciados. cooperados ou npenas pagos pelo operaclor cto plnno mediante indkaç.ào d() beneticiário
(dc,dutivel o valor das de,;pesas co m os scgurodos. relatiYU serviço! enqulldrlldoo nos itcn, e subi ten,
desta lista de serviços).

GRUPOS DE IMÓVBS

lmówistdilicaclos.
lmclvelsnJio edlflclldos, porémmurados por complelo em suas <I (quatrol
!adiadas.
lmcl\lels 1110 edfflcados.
08$. P■r■ o,&alo do IPTI}, oblcmir-iM o ""'mlt dlttílo:

1• O Vil«,

4.15 .,;psicanálise.
4. 16 ..Pslcologia.

teri ~ du,111 Ido~

Mulliplictr-!t,Ukeedo1tmn0p<laqtmldi!dtlle RMei1fUlldl 01tlbcll I;

~iuhlplk:11'-llN I àcJ dil ai llatçlo l,'dl qu111lll.ie de \Jll;\1 C$i ado 111. cabcll lt
• Osomlli6riJ>ck..,buamullipl~[VÚ<!Ridormu,oc4.!.cdir;,a;IJo)ffflllllri""1'1110nmoldoimó,'CI:
2-<M,cidoova!or,
doirnW<'CI. IIIIÍlli~lpoll ~tllipul■do~os<ritlriol pm·ldo,a■ 1obda UI.
3- Par
o,..,,.lbdo r...i ma ..i. •,,.. _,, t~uli> d< tl'TU pelo <Clllríbuinr,,

r-,,,

5 - Serviços de medicina e assistência veteriná1ia e
congêneres.
S.01 - 1',,! edicina \'eleri.rulriú e woteenl11.
S.02 - Ho!liJ)itais, cl l:n:iCM. '11nbtll~l6rio$. prOrtt0$-SOco.rros e W11&êneres. na área vetcriruiria.
S.ol - uboratórios de análise na :Ire.a voteriná.rfa.
S.04 - lllsemi.noç~o ru-tificiru. (t'ttib~ilo in ,·itro e congênc!CJI.
S.Os - Banc()s de sangue e de órgãos e congêneres.
S.06 -Coleta de sangue. leite. 1ccid.os. ~mcn. órgilos e ma1crials blológ)cos de qualquer espécie.
S.07 - Unidade de atendimento. a.~tj.stêttci.11 ou tmiamento móvel e COl"\gêntrt$.
S.08 - Guardo.. trll.mmento. runestramento. embcle-=cnto. alojamento e c:onganen:s.
S.09 - Planos de alendimenlo e 11SSistência médico-veterinária.

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades física s
e congêner es.

Al~EXOII
LISTADE SERVIÇOS

1 - Serviços de infomática e congêneres
l .O 1- Análise e desenvolvimento de sisiemas.
L02 - Prograioação.

1,03 - Ptooessamento. armm!Wll.éllto oubospeda_gem ~ dadl>S, textos, imagens. vídeos. páginas
cletr6nlcas. aplicativos e sistemas de iníorma,;Ao, entre outt0$ foffililM, e COl\8rncrtS.
1.04- Elaboração de programas de COlllj)utadores, inclusive de jogos eletrônicos,
independentemente da arquitetura construtiva da máquina cm que o programa sm executado.

6.01 - B:irbearia. cabeleireiros. manicuros. peoicuros e congêne~es.
6.02 • ~tetici'1t1~. 1mto.=nto de pele, dcpileçio e congênere~.
6.0J - Banhos. duchas. sa1111a, mass~gens e con~ncres.
6.04 • Güwüca. dacça., esportes, natação. an.cs marciais e demais atividades fbicas.
6.0S - Cemros ele ,cmagrccimemo. spa e congeneres.
6.06 - Aplicaçlo ~ tatuagens. p;.,,ci11gs e congcncrcs.

7- Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia,
urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio
ambiente,, saneamento e congêneres.
7.01 oongi!neres.

Engeni'lllria, agronomia, agrimensura, arqu itetura, çeologia, urbanismo. paisagismo e

7.02 - Execução. por administraçil.o. empn:i111da ou subc:mprcitada. de obras de COD$U1JÇÜO civil.
hidrãultca ou elêo-ka e de outras obus wneloomes. inclusive sondagem. perfuração de poços.

esca"ação, dttnagem e irrigação, 1erraplanagem. pavimentação. concmagtm e a instalação e montagem
(Continua na próxima página)
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1J .03 - E.spct:ôcu!c;,s circeose

PREFE:lTlJRA MUNfCIPAL DE LAGOA DO PIAui

12.04 - Progr>mas do ~udi1óriu,
12.0S - Parqu.. de dh '<'rsões. cc11tros de fozer e cu11~i'neres.
12.06 - Boates. l<od-d1mci1tg e congêneres.
12.07 -SJrows, bailei. danças. destiles, b~i lcs.. ó~rns.. ('(>nccnos. rcciwis. festivais •e con,1;cneres,
•~.os - Feiras. exposições.. conll.feSSos ~ cong<lne~.
ll.09 - Bilharei., bolicltc~ < dh•crwc eletrônicas ou n~o.

Av. Jo!j.j\ Soatt11 ct. IIVil, 1438 Centro Lag,:,a do Puml.
C.K.P U-311:&.000Fo.no IFH - (086)-998'-1486
e..P..J 01.612.583JOOOI - 7-4
•••ull, prd.1-10 plaul@KércLcoin.br

de prodUlOs, peças e equipamentos (exceto o fomeciramto de mercadorias produzidas pelo prcs1ador de
,erviços fora do local da pn:•~ilo do., ,crYiÇQS. que faca sllleito ao JCMS).
7.03 - Elabo~i() de piano, d irerorcs. estudos de viabílidiíde. é$tudos organiucionais e oulrOS..
relacionados com ODYll e ~rviço,s de ~pb;via: elabontçflo dé anlcproj eto,. projetos básicos e projetos
executivos para lrábalbos d< mpJittria.
7;04 - Dcmóliçlo.
7.05 - Rcpenição. co~ l'\'l!Çâo e refonna de cdificioo. ~
. ponte$, poi:tos c cong!neres
( cx.c:eto o fomecime;uo de mCICl!lclória produzida. pélo p ~r <los serviços, fora do local dA
prestaçlo d os serviços, que fica suj eito ao ICM$}.
7.06 - Colooa,;ão e instalaçl!Q de tapetes, Cl\lpeCCS. 8SSOll.lh""- oortinas. n:v"5li.mcntm de pamdc.
Yidtos. divis6ri.as. plE115 de l:CMO e congdncm&, com m~teri.al fomed do pélo toúlodor d<, Sét'Viço,
7.07 - ReeupcníÇilo, rllSJ>8&ern, polin,.,nto e l usrnçlo de pise>s e co.ngh!~ .
7.08 - Cabd'c.t aç!o.
7,09 - Varriçlo. coleta. remoçlo. meincraçlo. tralmnento. ra:iclagcn1. scporaç!lo e destioaçlo
fm.al de lixo. ajeâtos e 0 111.rOdi n,,nduo, qulli"'f-,-,
7,10 - LimpezA. manuu,,ç«o e CODiSa>'IIÇilo de vias e lo~uros públicos. imóveis. chuni.nês.
pixirM1S. parque,. jClMffls e coo tnctcs.
7, 11 - Dccoraçllo e j arolnagi,m, ioclusive coiw e poda de ãrvo=.
7. J2 - Con.lrole e lrillllmento de efluentes de q ualqua nalun,2'1 e de a11cn1cs fuicos . químicos e
biológicos.
7.13 - Dcdetizaçllo, desinfecçllo, desinllil!tlzaçllo. imW1izaçlo. hiaienãzaçilo. destatiuçAo.
pulverizaçlo e con11~1e&.
7.14 - Fl:orcsrammlo•.rdfai,;stamcnta, scme~uni. adubação. repaniçlo de :.olo. plantio. silqcm.
«>lheita. corte e des-eascamento de árvores. silvicultura.. exploração florestal e dm scniços cong!neres
indiSSOéiáveis da formação. manul<"nç,lo e colheibl dc llomolàS. para quai"'fucr fin,; e por quoisquci,
meios.
7. IS - Escoramento, conlençlo de encostas e scl'Yiços congbleresc
7.16 - limpeza e drapE:C'rn de rios. porto,, canais. baias. lagos ,

l■goas.

•~.. 10 -

quruquor pro<~o-

l 2.15 - Desfiles de blocos carnavalescos 011 folclóricos. trios eh'tricos e con~en.-re~.
l2.1 6 - Exibição de fi lmes. rntre\'i, 1a1, musicais. espetáculos. sJrows. conoenos. desfílc-s.
óperas, competições esporii,'a.S, de destreza intelec nial 01.1 e ngônoro:s,
12.17 - Recreação e Mim~ção. inclusive rn festas e eventos de qualquer natureza.

13 Serviços
relativos
a
duematografia e reprografia.

..:presa&. a.çudc• e

8
Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica
e educacional, in.s trução, treinamento e avaliação pessoal de
qualquer grau ou natureza.

=~

14.01 - Lubri ticaçãr,. limpcn, lustraç3o. rc,•isdo. carga e
.-oascrto. rcs1 unç(l.o.
blindagem. m anulcnçilo e coosemiçto de máquina . ,·eiculos. aparelhos. equipammlos. motorts.
ele,•adores ou de qualquer objmo (exceto peças e panes empregadas. qlre ncurn sujeitas ao IC -1 ).
14.0.2 - Auist<!nc:ia lécnic
l-l.03 - Recondicionamemo de motores (exoe10 peçu e pane, cmprcgadllS. que ficam sujeiras
ao ICMS).
14.0~ - Rec uchuuigem ou regenetnç-J:o de pneus.
[4.05 - Re$181m1ção. rccondiciooaménlo. n,·ondicioRW"nento. pintura, belleficiQmento. ]11,"1 cm.
sçcagcm. 1ingimçnto. gahanoplaslia. !ll1odí~ção. corte. rccort<". plMtificaç/io. costura. acabamento,
polünc nw e co111ênero:s d<! objelos quoisq_uér.
14.06 • ln$tal~o e mon!llgCJJl de aparelhos. màquii1~ e eq1,1ipamen10;. inclush•c montagem
indus.rial, prestados ao u~uârio fmal, exclusivamente com 1muer ial por ele fornecido.
14.07 - Colocaç;lo de molduras e congê11(}res.
14.01 - Enct1dcm11çl'.'io. grava.ç iló e douroçdo de li ,rros.. TC\l'i.stus. e con •êmm:s.
14,09 - Alf~ ia1ari e costura. quando o m:i.tcrial for fornecido pelo usuário final. exceto,

aviamento.
14 . 1O- T ínturnrfo. e lávanderla.

14. l l -Top<.>ç ia e refom,a de e~tofamentos cm gemi.
14.12 - Fúnilário e lan1en1:1,gem,
14. ll - Carpintari11 e serralheria.
14. I~ • Guincho iniramunkipal. guiridascc e içamento

li.OI - Ho~gem de q-ualqucr rurnm:za cm i>otê;l,_ «paN-$1trv/.:« coódomíniais, fiai , 8.pllrt·
hotéis. bot~i, = k ltncio.. retfchn"t~en o/«. s11i1e servlee.. botelma maritimo. mocéa. p,c:ruok, e

CO•cn!$: oc11paçllo por lempora& com fornecimento de serviço (o vtr.lor da alimentação e

go,jcta,

qWUldo inclutdo 1:1.0 preço da dimia, fi"4 '511jcito "º Imposto Sobre SU\liÇOS),
9.0i - Agenciuneuto, orgi,ni;z:açllo. promoçao. intermed.laçlo e e:.-eco:1çio de prn8-'1'ffl!l!J de
turismo. passeio~ vi"l!ens. e x e ~ hospedagem e congilncrc$.
9.0) - Ouio.., de, turi3mo,

10 - Serviços de intermediação e congêneres.
10.1>1 - Agenciamemo, correugem ou intenncd~o de câmbio. de seguros, de cartões de
crtdiu,. de planos de saú.d.e e de planos de prcvidmc[a privada.
l0.02 - ,\genciamento, ~ ou intmnediAç.a:o de t11ulo$ em grnll. vàlOrt~ mobifülri.o s e
c:onlratos quaisquer.
10.03 - ,\gcn.:iomeo10, com:lagem ou intormcdillfào d<:l direitos de propriedade industrilll.
mtíttlétll ou Hteníria.
10.04 - Asenciamenlo, commigcm ou in1ennediação de contrai.Os de am:ndamcnto mtrc:antil
(l~asfllg}. de franquia (franchising) e d,: fa1.uri7llÇ!lo (fóctorlng),
10.0S - Ai:Cnctamento, eom1ag= ou inte rmediaçllo de bm$ móvei$ ou imóvd.$.. nãO
abrangidos em Oútr0$ ittos ou $übltcns, jnç] ~ ive aqucl"5 reali.zadm no âmbito de Bolsas de Mcn:adorias
e Futuros. por quaisquer meios.
10.06 - Aa.ttlCi.amento mari1lmo.
10.07 - Age-nciamcnto de oolícias.
1O.OI - AsenciUJnlo de publicidade e propaganda. inc1Ujlive o agcnciaméó10 de ,'ei.culação por
qU1!.isqucr meios.
10.09 - Rc:prescnlllçllo de qualquer n.an11~ , i11clus;i,.., cvm•rda l.
l 0.1 O- t>i~bl'içAo de bens de ~ iros.

11 - Serviços de gnard.a, estacionamento, armazenamento,.
vigilincia e congêneres.

11.01 - o......i,. c .......,ionamcalo de veículos lcrrcstn:o automotorca. do acnm11""• e dc
embaiatçôes.
11.02 - Vi.gililncia, ;<,gunmça ou monjlol"IUJ1"1llo de bo:lliS:. pe5'SOIIS e scmovcntes.

11.03 - Esco!10, inclusive de veículos e CGrgaS.
11.04 -Annoz.tnamcnto. dcp6sito, curga, d.deargu, arrumação e gumd.a de l,c,ns de qulqu.er
c.sp(!cie.

12 - Serviços
congêneres.

de

diversões,

l2.0I -EspetlcnlM le:atrak
l2.0l - Ex:ibiçõc:• c ,-togrllfi.~.

lazer,

entretenimento

e,

fotografia,

14 - Serviços relativo a bens de terceiros.

8.M - Eru,i.no rcsuh,r pn!-<:SC:Olnr. f'und:llmenllll , médio e SllpCrior.
S.00 - lnstrnçllo, treinamento. orienlll/;lo ~"6sica e educacional, ª " ª Ilação de conhecimentos
de qu~lquer oa111icu.

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e
congêneres.

fonografia,

13.01 - Fonografia ou gravaç.3o de sons. inclusi~ uucagem. dui>lagern. mixajlem e congêneres.
1:l.02 - Fotograth e cine111,..iogrofi,_, inehisô"e reveloç,:lo. ompli, ,;-<lo. cópia. rcproduçlo.
rrucagcm e congêneres,
LJ.O - Reproi;n,fia. microfilmagem ç digitalimç!o,
l3.04 - Composiçào gráfica. inclusive confe~o de impressos gráficos. fotocomposiç:\o.
clicheria. zincog~alia, liwgratia e fololilogratia. ex~lo se descinados a posterior opcraçao de
comerdaliza.çilo ou industrialização, ainda que i nc:oll)Orados. de qualquer for11111. a outra mereadoria que
dC\·a ser objeto de pos1.erior ci,culaç!o. tais como bulas. rórn1os, clique1as. c.aixas . .:arructlos.
cm.baláge,ns e mánuais 1i!!cnicos e de ins1tução, quando fica.rao S11jei1M a.o ICMS.

con&meres.
7.17 - Acompanhllmento e fl-'i ~ dit C><ecuçlo de o ~ de e n ~ a, arq,:i.ilcrura e
urbenwno.
7. 18 - Aerofologra:metria (inclusive inlcipretaç30). canografia. mi,peamenlo, lcvantame:nlos
1opognl.flc:os, oo1imétricos, geográficos, gecddsíoos. geológíoos. gcoflsicos e c:on~neres..
7. 19- Pet<tUi$8.. pemm,.çio. cimtntaçio. merçullto. perliJa~ro. concmação, tcstcmunhagcm.
pescaria. cstimulaçao e outros >erViço,i relodorutdo• com a c><plomç:l[o e c><plomçllb t:le peuóleo, gás
natlfral e de ouws =W'SO$ minn:-ais.
7.20 - Nueleaçao e bombardeamento de nuvens ,e congeneres.

Corrida. ç rompctiçile,; uc anütmis.

12.1 1 - Compctiçõ<:5 c-sponivas ou ele d~reza física ou intele.:tunl. CQIJl ou sem a partici~
do e ·p,e,ctador.
12.12 - Ex«u.ç.,.'lo de música.
12.13 -Pn)du(:;llõ. mediante 011sem en.com 11da pré,•ia, de e,•entos. c.spe1 culos. eoin,.,islos.
$hows. ballet, danoas.. desfiles.. bailes. tealros. óperas. concenos. recitai$, festivai$ e conglntres.
1'2.14 - Fom•cimentc;, de m(!,sic;,. para 3mbien1c, fechados ou não. n-.edirui1e trai1$111 i$$ii0 por

15 - erviços relacionados ao setor bànddo ou finance iro,
inclusive aqueles prestados por instituições financeiras
autorizadas a funcionar pela União ou por qu em de direito.
1S.0 1 - Admini$1rnçao de fundos q ua isquer. d;, consórcio, de .:anào ele cródi10 ou clébito e

eonsrnere.s. de carteira de clientes. de cheque pn!-darado e congenercs.
1-.02 - Abert ura de co11tãs em o\eral. incl usi\'e coma-oorrente. como. de in\'estimemos e
a plicação e caderneta de poupança. no Pa_ís e no exterior. bem como a manutençM das re fe ri das colltas
achras e inativas.
LS.03 - Locaçao e rnnnmençilo de cofres particulares. de terminais '1.li!II"6nico$. d<' terminais de

.itc-i'ldilllento e de beJ.ts e eq11ipa111entos em gernl.
1S,04 - omecimcnto ou cmis.são de aie.,látlo, em gcnll, inclusive atestado de idoneido.de.
atesutdo de e pia.cidade (inanccira e congêneres.
1S.05 - Cadastro. elaboraçào de ficha cadastral. renovação cadll$11'3I e <'.On!;\ilneres, inclus o ou
exclusão no C ~cl=ro de Em.itcn1c de Cheques sem Fumlo;. - CF o u e,n quaisquer o utros bancos;
cadaslrlüs.
IS.06 - 5missão. roemissão e fomecimenl.O de avlsosc oompro,•antcs e documenlos cm scrat
abono de firmas: coleta e entrega de documenlos. b<:ns e ,·alore$: ('Omuni c..açao com outra ogência Olll
com a administrnçâ.o cemrn.l: licenciamento "letrônico de vcículc,sc transferéncia de veículo~~
g<"ndamento fiduciflrio ou depos ilário: dcvoh.1ç~o de bens cm c:-ustódia..
,
IS.O? - A,e-,iso, m.o,imctttllç!o. a1c11dimrnto e consul 1a a co n= em geral. por qualqu~r m eio O
procc~so. inclusive por telefone , füc-~lmile. i111en1e1 e 1dex, aceso;o a 1~m1UU1is de atendi mento, inclu$ive
vin1c e quatro horas: acesso a outro banco e a rede compartilhada: fomecimCfltO dé ~ ldo. exumo e:
dema,s infommções rol111i,·as a contas cm i;cr~I, por qWilquer meio Oú processo.
IS.OS - ·mis!;.'lo, reern i~<3o. altomção,, cess;!.o. substitu.içlo. canoclamento e ..:çístro de onntro10
de crédito; esmdo. análise e avallaç!o de oper11çoes de cd-d iio: emissão. concess:ilo .. alt<"raçll.o ou
comrataçào de aval. lia nça, onuênci.-. e ccmgcnere~: ser iços relati,•os a a.benum de crédito. para
qu isqucr fins.
IS..09 - Arre11da.mento mercantil {leasing) ele quaisq uer bens. indusive cessao de . dír-eltos ~
obrigaçóes_ substtmiçâo de g;iranda, aheraç. o. canceh1memo" registro de contrnto. e àema,s SCl'\oços
relacionados "" arrendamento mercwnil(/u,sing),
1S.10 - Serviços relac ionados n cobranç3s, recebimento• ou l"ll>"mcn1os em gero 1, de t:itulos
quaisquer. de cont~s ou camês. de câmbio. de uibmos e por conta de terce,ros.. inclusive os e fe tuad os
por meio,elcttôn.ioo. autom:il ico ou por máqui nas de iiCendimento; fomecimtnto de pos1ç o d cobrnn,;,a.

recebimento ou pagamemo: enússão de carnes, ficnas de compensação. nnpressos e documemos em
geral .
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1S.1 1 - Devo!IIÇl!o de 1lrulos. ptOll!,$10 de titulos. s~,taçào de pro lesto, milnutcnção ele titul.os.
ttap,,,~toçlo de tílul"". e dic,mai• OttVi90, a de, ttlaclono<lo1.
IS. 12 -Cust6dia em ~I. inolusivc de tirulo, e vnlatts mot>lllalrlos.
1S. 11 - Serviços relacionados a opençóes de c4mbio cm v,,,i . cdiçlQ. al~raçw. prorropç;io,
c11ncelamento e baixa de cor,trato de c4mbio: emissão de rcgistn;, de e ~ ou de crldito: cobnni"
ou depc»ito no C111Crior; emi#lo, fomecimenro e caru:elamcoro de cheques de Í.lla=: fomecimtnto.
lnlm!edncia, cancelamento e demais serviços relruivos a carta de crédito d.e imporuiç3o, expo,t'<IÇllo e
g&nmtias .-bidas; mvio e """"bimento de mensagens cm geral n: lacionaflu a opcraçoes de c"1nbio,
15, 14 - Fornecimento, ....,;$8llo, -.oiss4g, reno,"Çlo e mamnençllo de eartllo magnético. cmao
de cttdiio. cmtdo de: dtbito, cnrtao ~ário e oongo!ucrc:s.
1S. I S - Compc,maç!Q de che<j,Uei e lílul~ quaisquer; serviço.! rclàcionados a dq,6$il0, indusi"-e
d.e pósi10 Identificado, a saque de contas quaisquer. por qualquer melo 011 proc,esso. inclU5lve cm
1cnntnai$ cletrõnicos e de atendimento.
15.16 - Em.i sslo, rurnisslo, liquld:açao. .al~o. CilnCclom..nto e baixa de orden, d.o
pagamen.to, ordens de crédito e 1;imilares, por qualquer melo ou pr0ec,iso, áérviço• r,:-l acio~ â
transferência de: va lores, dados... fund.o s... ~:Cato:& e similm5, indu51.VC c-·ntre conta! cm geral.
1S.17 - Emisslo, fornecimento. dcvoltlÇliO, SWtilÇilO. caacelilmcnto e OpMiç;to de cheques
quaisquer, 11vubo ou por tallo.
IS.li - ~MQ()S rclac-ionados a crédito imobiliário. avaliaç~ e vistoriá de ímów.l ou obra.
análise ttcnica e juridics., emusllo. reemisdo. altetaçào, lnnsferêruai,a e rcnegocil!Ç~ de con!l'ato,
em.t sslo e rccmisslo do tc,1DJO do quitação e demais serviços rel11c,onados a ct6dito imobíli4tl<>,.

16 - Serviços de transporte de natureza municipal.
16.0 1 - Serviços de transporte coletl\•() muoicipe.l ,Qdovill,rio. ,n~vími.o. f(ITOvilifi.o e
(1Quavi"'1o de J>A.!1$'11lCiros.
t 6.02 - Outros seTVÍÇO$ de tnut.sporte de ~ t = m11nicipill .

17 - Serviços de apoio técnico, adm.i.nistrativo, jurídico,
contábil, comercial e congêneres.

nar-

17..O1 - Assessoria ou consultoria de qualquer nanucu, 11110 comida em outros itens dm.a lista:
anilise. exame. pesquis:a. co\eu,,. ctm'\Pilaçil.ô e fornecimento de dado$ e informaç,Oe, de qualqlli:r
i.oclusM" ~ e simiJ-$,

17.02 - Dati.lografia,. digi.m çlo, ,,,a-.nQgrafis., cx~i.cnte, ~w,ria em geral, respnsm audivcl.
re&.,10. tdiçlo. interprcmçlo, revi$1o. trad.u ção, apoio e infra...,.tru.lurll admini.ltn.tiva ~ cong~ncrco.
17.0J - Pl11J1Cjamen10, coordenaçllo. programação ou or~ização lkn.lca. finanoeira ou

adrninistrativa.
17.04 - Recruwnenlo. agellciameDto. scl.cçto e coloeaçao de mão-de-obra.
17.0S - Fomecimento de m~•-<>bnt. mcs,:no em CJU'iler temp<mírio. in.dusive de cmpKg""os
ou ttllbalhadores, avulsos ou temponlrios. oontn11ados pelo prestador de serviço.
17.06 - Propagando e publicidade, inclusiYc promoção d.e vendas, planej amento de can1panl:uls
ou sistemas de publicidade,, clabonç!o de de..,.,l,os. lc,ctos e demais nutlcrillis publicilirios,
17.07 - Frnnquia ifra111:l1ls/ng).
17.0S - Pericias, laudOis. exames técni.cos e análises tkmcas.
17.09 - Planejamento. oraanização e admínJSU'a(ão de feiras. exposições. conl!,TeSsos e
con11etieres.
17. 10 - Organização de festas e recepções: bura (exctlQ o ton>e>cimcnlo d« al ímentoçdo e
bebida~. que fico sujeito ao ICMS).
17, 11 - Adminis1rnçilo ,,,,, geral. inolmi"c de, b<,ns e neçocios de 1ereeiros.
17.12 - Leilão e t'OJ1Çcneres.
17, l l - Advor:.i.lcia.
17, 1..J - Arbitragem de qualquer espk:ie. iuc]usi, ·e j uridica.
17, 1S- Auditoria.
17. 16 - Análi:;e de Orc1111izaçAo e M~todos.
17. t 7 - A1u;lri~ e ,-.ilculos técnicos de qualq uer na,ureza,
17. U - Conrabil.idad<e. ln<elusivc serviç<>s técnicos e auxiliares..
17. 19 - Con.sultQria e nss<:ssori~ econômica ou financei ra.
11.20 -4!..slat Lstica.
17.2 1 - o bmnça em eeral.
17.22 -Assessoria, :ináJise.. ;)valiij)Ç.il:0. a.l cndmmc-nto. COMll lu1. cada.~lt'Q. :sclcç-Ao, s crenci;;:s.;n ié lll,O
4-e hi fo.rmoçõcs. iidminislrn.ç:lo die- contas a t't'Cébcr' ou ~ 1K1.g.~,- (: cm gc:rn. L~ r-ela.cionados n opernçôe:s de
faturiZllçlio ifactoring).
17.23 - Aprcs,mtaç~o de pales,rns. col\ferer,cia,, seminários e eongfoeres..
17.l~ • lnse,çao do léx tos. dos,nhos e o utros ma lerfai 11 de propa11ando e public idodo. em
qualqu.e-r meio (ex.e-eco em livro.s... jomài.s.. pt-riódicos e n11.~ nlQdalid:1c;les de scnfiços Qe r~dioditl,.1~
.sonora e de :sons é Ãmagcms de n:cepçl.o l.i vrc e g:rntuil.a),

18 erviços de regulação de sinistros vincula.dos a
contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para
cobertura de contratos de séguros; prevenção e gerência de riscos
seguráveis e congêneres.
l :R . I

• S-1!-nfiços. dé tt!$i.Jl:t.ç11.o di: .si11i$1t0s: vine ukidos: o oon1 mto.s de SéSlJros; in:s~çdo ,e

uvnHaçào de riscos pam c-0bc:mi:ra de- co.nu-ino.s. d sc-suros: pr,cvç11i;ao e 11:erêucfo, Jc tlscos .segurávci e
congênc.rcs.

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais
produtos de loteria bin os, cartõe , pules ou cupons de apostas,
sorteios, prêmios, inclusive os decorrente de títu los de
capitalização e congêneres.
19.l - Scr-.'lçOS de d.islribuiç.ilo e ,·cnda de bilhc•r:-s e dcmai.s prod u1os de loteria. bingos.
CMlõc:$. pult--S ou (.· upO ns d.é' áposlns • .sor1iti~. prêmios.. inc lLL~i vc o5 d~eorrcntcs d:c- t ilulos d ie
ci\pitaliZá~o é: 0ongênc:rcs.

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários,
de terminais rodovhirios, ferroviários e metro iários.
20.01 - Serviços pon uàrios, ferroponuári~ . utili ~ção de porto, movlmen1açao de passageiros.
reboque de e m l,areaçõcs. rt-oocador c,;cc:,leiro. atracação, de,alrn.c,açi!o. ,.,,viços do prt11 ic.ogem.

105

capatazÚI, armazenagem de qualquer namreza. serviços acessórios. m.ovimcnração de m ercadorias,
ser\'iços de a poio marilimo. de movimemação ao largo. serviços de amladores. estiva. confer.:nci11.
logistica e congêru:rcs.

20.0l - Serviços aeroportuários. uti lização de acropono. mo,ci.mcntação de passageiros.
annuona em de qualquer natul't'.za. capalazía. movímentaçào de aerona\'es. seF\•lços de apoio
aeroponuários. serviços ace$$6rios. mo,~ menrnção de mercadorias, logiuic-a e congêneres.
20.03 - Serviços ~ terminru.s rodoviários. fcrro,ió.rios movimemaçao de l)ílSsagoi,os.
ercadorias. inclusi,,e suas o~ro~s.. logística e congêneres.

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
21.01- Serviços de ,egislros público~. corionirios e nowinis.

22 - Serviços de exploração de rodovia.
22.01 - Ser-.-iços de ex pioração ele roclovia me.:I iante cobl'3J'<ça d.e preço ou pedágio do$ U$u,\rios.
,mvo lvendo execução de serviços de conservação. manulcnçào. melhoramentos J'IITa adequação de
capacidade e segur.mp de lrànsito. operação. moniloraçao. assistência a05 \ISll.irios e outros serviços
definidos em cootni1os. atos de coricessão ou de permissão ou em normas oficiais.

23 - e1-viços de programação e comunicação visual, desenho
industrial e congêneres.
U.01 -

et\'iços de programaç3o e oomunicaçm viS1.Ja l. desenho industrial e congéncrts.

24
erviços de chaveiros, confecção de carirnbo
placas, sinalizaç.ão visual, banners, ade ivos e congêneres.
24.0 1 - ServiÇQS de cha veiros. confecção de carimbos. placas. SJnal izcçft.o ,~~lllll. bamrcrs.
adesivos e congêneres,

25 - Serviços funerário
25.01 - Funerais. ínclu,i vt fom~cimcn,o de cai:clo .. uma ou esquifes: oluguol de capeln:
cadavérico ; fomccimcn10 de ílorcs. coroas e oulros paramen10s; d~embaraço de
oertidão de óbito: fomecimcolo de véu, essa e outros adornos: embalsamenro. embelezamento.
conservaçi!o ou restauração e cad,h·cn: .
25.02 - Translado in1ramunicipal e cremação ele corpo e panes de corpos cada\'éricos.
2S.03 - Planos ou convénio funerários.
25.0.1 - l\l!amt1etlÇ3o e conservação ck jazi,;os e oemit&ios.
2S,0S .
·o de U$0 de cs~s em cemitério:. para sep1.1ltomcn10.

transporte do corpo

e~

26 - Senriços de coleta, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelo correios e suas agências franqueadas; courrier e
congêneres.
26.0 1 - Serviços de coleta. rem.essa ou enttega de tom,spondênci•,. d,;,cumenlos. objetos. bens
ou valo~~ inclul\l'é p,eloi Córrcios e suas i.g&ic:ias íranqucad ~ co11ff'lt.r e congl:ne~,.

27 - Serviços de assistência social
27.01 - Sel'\i ÇOS de &Mi.nê,;eia Mléi..l.

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer
natureza.
l8.01 - Serviços de av~façilo de bens e serviços de qualquer natureza.

29 - Serviços de biblioteconomia.
29.01 - Serviços de bibliou,co,10mi11..

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.
10.01 -

ScrvÍ9QS de bic;,logto. biotccoologia e qwmjca.

31 - Serviç-0s técnicos em edificações, eletrônica,
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.
31.0 1 • .S«viços técn icos c,m
'teJCO(lmunicà,QÕC:$

~

cdifica96<c, .

d<-trónica.

cle1rotécnico..

mcc4nica.

congêne:ré-$.

32 - Serviços de desenhos técnicos.
32.01 - Scrvi90, dedc,cnbos tb:lliooS-

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários,
despachantes e congêneres.
JJ.O1 - Serviços de desc:mbaraço aduaneiro, comís:s4rios. despachantes e congeneres.

34 - Se.-viços de investigações particulares, detetives e
congêneres.
l4.0l -Serviços de invcstiga<;6cs partlculan,,. detetives e con~neres.

35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa,
jornalismo e relações públicas.
lS.O1 - Serviços de rcport.a.i:cm. asscssori.o de impre.nsa. j omolisrno e rei.~ póblieas,

36 - Serviços de meteorologia.
16.01 - Scrvi9os de metcorol.o gia.
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TAXA DE LICENÇA E "1SCALIZACAO DE OBRAS - U ,FO

e..P..J

Item

37 - Serviços de artistas! atletas! modelos emanequins.
3 .OI - Serviços deartistas. atlet&li. modelos e manequins.

38 - Serviços de mu cologia.
3&.01 - Serviços de museologia.

Dlscrimia.a.çlo

URM

1

Aprovaç-ão de plantas. inclusive alinhamento e nivelamento.
oo.r m'

1.1

Pr6:lios residenciais

0.8

1.2

Prédios industriais e comerciais

1.2

1.3

Oalpa,es e alwnbrados

0.5

Demolições. por m•

1

J

Licença para habitar, por m'

1

4

legalização de eo1JS!l'U9ões não licenci.adas. por m2

2

s

Outras obras particulares dhecrsas não espccificad0$
anteriormente, oor m'

2

2

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de 011rivesaria e lapidação {quando o malerial for fomccido pelo tomador do
serviço).

40 - Serviços re1ativos a obras de arte sob encomenda.

1

40.01- Obras de arte sob eOOJmend!a.

ANEXO V

TAXA DE LICE.NCIAME.NTO AMBIENTAL- TLA

ANEXO Ili
TABELA II

TAB"ELA lV
CLASsIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE SEGUNDO O PORTE

TAXA DE LICENÇA DELOCAUZAÇÃO, INSTALAÇÃO, FUtiClONAMEi'lTO E
FISCALlZAÇÃO- TLIF
Item
Discrimina.çio
VALOR

de

(URMI

1

Ex:pediçào de licença. quando da loeafü.açâo, instalação, füncionamen10 e
fiscalização de pessoa jurídica ou de pessoa

PEQUENO
Mt::D10

física, quando for ocaso.

GRANDE

1.1.

Es1abelecime1110 imlUSlrial. produ or, comercial e pre~tador de

serviços. inclush·e pessoa itsica que desenvohre a1h~dades. na fonna da Lei.
oor classe de área (m\ 001 ano ou fração:

1.4.

1.4.1.
l.41-

1.4.3.
1.4.4
1.4.5

De 1000a
10.000

At~S

De Sa lO0
De IOOa 1.000

OBS:

!. O ponc do empreendimento/atividade Sérã definido pelo pw'âmetto qu.e der

15

maior dimensão dentre os disponíveis no momento do ~querimento;
li. CoR$ide.ra-se insecs1imen10 total o somatório o faturamento dos últimos doie

275

rn. Área Total produtiw é todo o espaço que for utiliiado ptu11 geração de riquezu

meses

495

TABELA V

..

S25

Acima de 750,01 até 100),00
Acima de 1.000,00
Exercício do comércio e\'entual 011 ambulante, por ano

645
1000

Licença para ocupação do solo nas \1~ elogradouros
Púbticoo
Bairacas de feira livre. eodas ou similares, por ano
Circor., parques de di,·mões. por aoo
Feiras li\~ eiposições, feiras de amostra 011 similares,.por üccnça
Festcj~ eventos cultwais. anístioos,esportivos esimilares,
cor dia
Trailers, bmiracas memllcas, fix&s ou mó\'eis, barracas de

Outros não enquadrados acima

.

VALORF.S DA TAXA DE LICENCIAMENTO
AMOI ENTAL-TLA (EM URM)

1

Acima de 500,01 até 750t00

1.6.3

L6.l

Até360.000,00
De RSJ.600.000 OI ate
12.000.000,00.
Superior a R$!2.000.000,0I

150

1.62

1.4.7
1.6

NIÍ!!!.erode

EmpffPd0$

Até5000

lanche ou similares, oor ano
Bancas de revis~ livros,jormisou slnulares_ ?)r ano
Caixas elellônicos edemais serviços bancirios, por ano
Li~ para ocupação de dependências pliblicas. por ano
Q~ues
Box esalas oos mctcados públicos

1.4.6

Án1aTotal
Pr-odutlva
ím'I
Até200
De 200 a 1000

AcimadeS0,01 até 100,00
Acima de 100.0l até 250.00
Acima de 250,01 até 500,00
-

1J.

lnnestlmco.to Tocai (RS)

Porkd.o

Empreendimento/AtividJi

PORTE DO
EMPREENDIMENTOIATIVIOADE

Llcenç■ Prévill

EMPRESA PEQ UENA

180

JOO

:5-00

EMPRESA MÉDlA

220

600

800

EMPRESA GRAN DE

soo

1.199

1.499

CLPI

Liecnç,ade

Licença.de

1nstal■ çlo (l.ll Operaçlo l'LO

200

OBS:

140

J. O valor da Licença Ambienlal Simpli ficada será o somatório dos valo= dns
li.c:enças individuais denlro do porte do empreendimento.
Il. Para a rtno,'UÇ"io da L icc:11ça AIDbienial de {)peJllÇilO com vai idade superior a

100
[40

um ano. o valor da licença ambiental será proporcional ao tempo concedido em
anos.

TA_BELA VI

1.40
ITEM

250

1.1

1000

1.2

.,.,.,., J.IE uc.,..CIA'~ ' "" J o AMBIENTAL DIVERSAS
UNIDADE :1 VALOR
URM/UNID
Porm'
0.30
Autorização pani Lim.pcu de .m-ca (resíduos $61idos.
entulho., vc2clncí'lo suDrimidó).
Por metro
Autoriiaç!o ambiental para eitecuçlo de obras de

DISCRIMINAÇAO

o,so

canaHzacão.
!.) IAutori:iação ambienta para Con M
ubóru.

140,

vegeuç!lo

1

Por unidade

10

Por unidade

:5

Por hectare

40

e

vegetação
1.4 li\111.torização ambienta para poda dt
arbórea.
1
Autorização ambiental para supressllo de vegetação
1.5 i
arbórea
com Levanmmenlo

150
170

1

Linear

Florestal/Fitos:socioló11ico.

www. diarioficialdosmunicipios.org
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1.6

AutorizllçAo nmbientol pata supICSSão de vcgdllção
IICbótt,1 <:om Levanuuni:nto
Florestal!Fit°"sociológi<o
por ll'CCho de intc....,cnçJo cm ruas..a,ecnidas e

Até 15.00 m2
15,011112
a 30.00m2
De
De 30,0l m2 a 50.00rn2
De 50.01m2 a I00.00m2
De 100,0Jm2 a 200,00m2

:?

Por 100m
linC'ar

rodO',Í &S.,

1.7

1.8
1.9
1. 10
1. 11

i:
1.12

Autori:u>cao de 1<8MPliltllC de VCj!,Ct11cilO urbórea.
Autorização parn ulilizaçi!o de som cm \/Ui$
públicas. praças e outros espaços públicos para
...,_liu,çi!o de evenios. sbo= e espetáculos oom
finslucmi\'0$.
ViS'IOria t~nica ambiental .
Vistoria nmbicntal oom medição de ruldoslní\"CI
sonoro e e,coeJJelló d,; seu r,;,i.....,1,vo laudo.
Emissão de parceer t6enico ambientlli de Dispensa
de Liccna Ambienml.
Declarado de Baixo Imnacto Ambiental

Por unidade

2

Por evenio

50

Porvist0rni

20 e.S0

Por vistoria

40

Por parecer

50

Porrmecer

so

De 200.01 m2 a 300.00m2
De300,0lm2 a 500,00m2
De SOO.OI m2 a 1.000;00
m2

De 1.000,01 m2 a
2.000,00m2
De 2.000.01 m2 a
3.000.00 m2
Del000.01 m2 a

Al'iEXOVt

4.000,00 m2
Acima de 4.000,00 m.2

TAXA DELICE ÇAE FISCALJZAÇÁODEANO ClOS-TLJi'A
TABELA VII

PUBLICIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O T IPO
E A FORMA DA PUBLICIDADE VEICULADA

o

GRUPO

GRUPO

DE RISCO

DERISCO

DE RISCO

1

I]

Ili

93
104
115
126
138
176
230

79

63

90
101

74

184

85
%
I07
130
153

283

237

207

322

292

245

376

345

284

41 4

398

352

468

4S3

112

123
146

1

422

ANEXO VIU

TAXA UNITARIA EM
URM

TAXA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DIVERSOS-TSM'D

AREADO ANUNCIO

EM
ITÊM

t .O

DISCIUMlNAÇÁO

l uminOSO:$

t.2

UuminAdc,$

1.3

Não luminosos, nem
ilum[nados

2.1
2. 2
2.3

J.O
3. 1
3.2
3.3

4

DE

DE
1
A
9

TABELA IX

M'

9

AClMA

A
:ZO

DE20

ITEM

/\.NT,INCIOS
PRÓPRIOS

1.1

2.0

PElÚODODE
1 CJDt NCl A

ANONCIOS
PRÔPRIOS
C/MENSAGEl\ol
ASSOCIADA
DE TERCEIROS
Luminosos
Iluminados
Nào luminoso. nem
Huminrulos
A"ur,fCIO$ Ot;
TERCEIROS
Luminosos
Iluminados
Nfto luminoso. nem
ilwninados
OUTROS TIJ>OS DE
PUBLICIDAD.E:
E:nsmhos aeoplados a
tc:miõmc:tr(ls ou reló,:rlos
Vei.culo de di'llllgaçllo
colocado na parte
e]uema de ve[culo
motorizado
Publicidade sonora. íi:.u
ou volante: produzida
poc qualquer aparelho

ou inSlrume:nto, cm
qualquer local
ocrmitido
Posl.es de anúncio ou
Dublicidade
Engenhc,s. de d ívulgaçlo
em tapumes de obras.
muro;; de ,'eda.ello

Anual
Anual

20

7S
60

90

IS

An.ual

10

45

60

l.

75

1. 1.
1.2.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1

i

AnuaJ
Anual

30
2S

Anual

20

Anual
Anuti.l

Anu a l

8S
7S

100
90

1.3.

60

75

2.

40
35

ISS
140

310
280

30

110

220

2. 1.1 .
U nida.dclaru;,

50

Unidade/ano

250

Unidade/ano

60

2. 1.2.

U n idade/ ano

40

U n idade/ono

so

TAXA DE REGISTRO E FlSCALIZAÇÃO

VALOR(URM)

ANIT ÁRIA - TRFS

1
1
1

CURMI

Depósitos e liberação de bens, animais e mercadorias
A preend idas

Depósito e liberação de bens. unidade por dia
Depósito e liberação de animais, wtidade por dia
Cães. suinos. caprinos e ovinos
Equ[deos, asininos e muares

30

Bovinos
Depósito e líberação de mercadorias, por dta
lnspeyão anle mor/em e post monem de anímais

10

Em ma1ado mda empresa. por cabeça
· animais de grande porte (bovinos e buvalinos)
• animais de médio porte (suinos. caprinos, ovinos. avestruzes e

30

5
5

1

30

2

05
0,1

5

• animais de pequeno porte (frangos. co ·lhos, codornas e ràs)
Inspeção de produlos derivados do leite (leite. queijo, iogurte e
derivados em~era!)
Leite pasteurizado. por cada 1.000 l
l eite processado, por cada 1.000 kg
Exame deanemia infecciosa equiua (AIE)
Expediente

5.1.

Emissào de 23 via e quaisquer documentos municipais

10

5.2.

Certidões di \'ersas

20

5.3.

Remoção de lixo extra-domiciliar porcarrada de 5m3

4(l

2.1.3.

1

VALOR

perus)

3.

ANEXOVU
TABELA VIU

IÁREADO
ESTABELECIMENTO

2.1.

DISCRI UNAÇ- O

3.1.
3.2.
4,
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