
                 

LEI COMPLEMENTAR Nº 001 /2005 

 

Dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Passabém, e 

dá outras providências. 

 

O povo do Município de Passabém, seus representantes, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei:  
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal, regulamentando os direitos e obrigações 
dele emanados e estabelece normas e procedimentos aplicáveis à Administração Tributária Municipal.  
 
Art. 2º. Aplica-se à Administração Tributária Municipal, independentemente de Lei ou  
regulamento, as normas vigentes contidas nas Constituições Federal e Estadual, no Código Tributário 
Nacional, nas demais Leis Complementares e na Lei Orgânica do Município de Passabém. 
 
Art. 3º. Os contribuintes ou quaisquer responsáveis por tributos são obrigados a cumprir as 
determinações desta Lei, das leis subsequentes de mesma natureza, bem como dos atos nelas previstos 
e estabelecidos com o fim de regular os procedimentos inerentes à Administração Tributária Municipal.  

 

TÍTULO II 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

CAPÍTULO I 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 4º. A Legislação Tributária do Município compreende as Leis, os Decretos e as normas 
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos de competência municipal e relações 
jurídicas a eles pertinentes.  
 
§ 1.º São normas complementares das Leis e Decretos:  
I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;  
II – as decisões dos órgãos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia  
normativa;  
III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;  
IV – os convénios celebrados com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.  
§ 2.º Somente a lei pode estabelecer:  
I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;  
II – a majoração de tributos, ou sua redução;  
III – a definição do fato gerador da obrigação tributária principal;  



IV – a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo;  
V – a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias e seus  
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;  
VI – as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução 

de penalidades. 

§ 3.º O conteúdo e o alcance dos decretos restringem–se aos das leis em função das quais sejam 

expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.  

 

SEÇÃO II 

VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Art. 5º. A Legislação Tributária do Município de Passabém vigora em seu território e, fora dele, nos 

limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participa, ou no que disponham 

leis que estabeleçam normas gerais. 

 

SEÇÃO III 

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Art. 6º. A lei aplica–se imediatamente aos fatos geradores futuros e, quanto a ato ou fato pretérito: 

I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à 

infração dos dispositivos interpretados; 

II – tratando–se de ato não definitivamente julgado: 

a) quando deixe de tratá–lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não 

tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; 

b) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 

 

SEÇÃO IV 

INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Art. 7º. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 

utilizará para sua interpretação, sucessivamente, na ordem indicada: 

 

I – a analogia; 

II – os princípios gerais de direito tributário; 

III – os princípios gerais de direito público;  

IV – a equidade. 

§ 1.º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. 

§ 2.º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento tributo devido. 

 



Art. 8º. Utilizam–se os princípios gerais do direito privado para pesquisa da definição, do conteúdo e do 

alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 

Art. 9º. Interpreta–se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

I – suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II – outorga de isenção; 

III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 

Art. 10. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta–se da maneira mais 

favorável ao contribuinte, em caso de dúvida quanto: 

I – à capitulação legal do fato; 

II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; 

III – à autoria, imputabilidade ou punibilidade; 

IV – à natureza da penalidade aplicável ou à graduação. 

 

CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 11. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

 

§ 1.º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de 

tributo ou penalidade pecuária, extingue–se juntamente com o crédito dela decorrente. 

§ 2.º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações nela previstas, 

positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3.º A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte–se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária. 

 

SEÇÃO II 

FATO GERADOR 

 

Art. 12. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à 

sua ocorrência. 

Art. 13. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, 

impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

Art. 14. Considera–se ocorrido o fato gerador e existentes ou seus efeitos: 

I – tratando–se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 



II – tratando–se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos 

termos do direito aplicável. 

 

Art. 15. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo–se: 

I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, 

bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 

II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

 

SEÇÃO III 

SUJEITO ATIVO 

 

Art. 16. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público interno titular da competência 

para exigir o seu cumprimento. 

                                             

SEÇÃO IV 

SUJEITO PASSIVO 

 

Art. 17. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa, física ou jurídica, obrigada ao pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária. 

 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz–se: 

I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 

gerador; 

II – responsável, quando, sem revestir–se da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 

disposição expressa em lei. 

 

Art. 18. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa, física ou jurídica, obriga às prestações que 

constituam o seu objeto. 

Art. 19. As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não se 

opõe, à Fazenda Pública Municipal, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações 

tributárias correspondentes.  

 

SEÇÃO V 

SOLIDARIEDADE 

 

Art. 20. São solidariamente obrigadas as pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como aquelas expressamente 

designadas por lei. 

 

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. 

 



Art. 21. São os seguintes os efeitos da solidariedade: 

I – o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 

II – a isenção remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um 

deles, substituindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; 

III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. 

 

SEÇÃO VI 

CAPACIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Art. 22. A capacidade tributária passiva independe: 

 

I – da capacidade civil das pessoas naturais; 

II – de achar–se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de 

atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens e negócios; 

III – de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade 

econômica ou profissional. 

 

SEÇÃO VII 

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 23. Considera–se como domicílio tributário: 

I – quando às pessoas naturais, a sua residência habitual ou, sendo esta fora do Município, o centro 

habitual de sua atividade; 

II – quanto às pessoas jurídicas ou firmas individuais, o lugar de cada estabelecimento no Município ou, 

na falta, o de sua sede.   

Parágrafo único. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste 

artigo, considerar–se–á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos 

bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 

 

Art. 24. Consideram–se estabelecimentos distintos: 

I – os que embora no mesmo local, ainda que com idênticas atividades, pertençam a diferentes pessoas 

físicas ou jurídicas; 

II – os que, embora com idêntico ramo de atividade e pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, 

estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, ainda que no mesmo prédio. 

  

SEÇÃO V 

RESPONSABILIDADE 

 



Art. 25. Será atribuída, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 

vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou 

atribuindo–a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

 

Art. 26. Poderá ser atribuída ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo 

pagamento de imposto cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 

preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

 

Art.27. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou 

posse de bens imóveis, assim como os relativos a taxa pela prestação de serviços referentes a tais bens, 

ou a contribuição de melhoria, sub–rogam–se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando 

conste do título a prova de sua quitação. 

Parágrafo único – No caso de arrematação em hasta pública, a sub–rogação ocorre sobre o respectivo 

preço. 

Art. 28. São pessoalmente responsáveis: 

I – o adquirente, ou remitente ou remidos, pelos tributos relativos aos bens adquiridos; 

II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge ou companheiro(a) meeiro(a), pelos tributos devidos pelo 

de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, 

do legado ou da meação; 

III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. 

 

Art. 29. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de 

outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos, até a data do ato, pelas pessoas jurídicas 

fusionadas, transformadas ou incorporadas.    

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica–se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito 

privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, 

ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 

 

Art. 30. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo 

de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva 

exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, 

relativos ou fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato: 

 

I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 

II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 (seis) 

meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria 

ou profissão. 

 

§ 1.º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial: 

I – em processo de falência; 

II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial. 

§ 2.º Não se aplica o disposto no § 1.º deste artigo quando o adquirente for: 

I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido 

ou em recuperação judicial; 



II – parente, em linha reta ou colateral até 0 4° (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido 

ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios;  

III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar 

a sucessão tributária. 

§ 3.º Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva 

isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do Juízo de Falência pelo prazo de 1 (um) ano, 

contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extra 

concursais ou de créditos que preferem ao tributário. 

 

Art. 31. Na impossibilidade de exigir o cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem 

solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 

 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;  

II – os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 

III – os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 

IV – o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio; 

V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; 

VI – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de oficio, pelos tributos devidos sobre os atos 

praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica–se somente às penalidades de caráter moratório. 

 
Art. 32. A responsabilidade por infrações à legislação tributária municipal independe da intenção do 
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 
 
Art. 33. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o 
caso, do pagamento do tributo devido, atualizado monetariamente, e da multa e juros moratórios 
previstos na legislação pertinente. 
 
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 
 
Art. 34. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto: 
 
I – as pessoas referidas no artigo anterior; 
Il – os mandatários, os prepostos e empregados; 
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 
 
Art. 35. O sujeito passivo, quando convocado, fica obrigado a prestar as declarações 
solicitadas pela autoridade administrativa que, quando julgá–las insuficientes ou imprecisas, pode exigir 
que sejam completadas ou esclarecidas. 
 
§ 1.º A convocação do contribuinte será feita por quaisquer dos meios previstos em Lei. 
§ 2.º Feita a convocação do contribuinte, terá ele o prazo de 20 (vinte) dias para prestar os 

esclarecimentos solicitados, pessoalmente ou por via postal, sob pena de que se proceda o lançamento 

de oficio, sem prejuízo da aplicação de penalidades legais cabíveis. 

 



CAPÍTULO III 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 36. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. 

Art. 37. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus 

efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam 

a obrigação tributária que lhe deu origem. 

Art. 38. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 

dispensadas a sua efetivação ou as respectivas garantias, sob pena de responsabilidade funcional. 

 

SEÇÃO II 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 39. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

 

§ 1.º A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. 

 

§ 2.º Quando o valor tributário estiver expresso em moeda estrangeira, no lançamento far–se–á sua 

conversão em moeda nacional ao câmbio do dia cia ocorrência do fato gerador. 

 

Art. 40. O lançamento e o pagamento de tributos não importam no reconhecimento da regularidade da 

atividade exercida. 

Art. 41. Quando o lançamento das taxas se fizer juntamente com o IPTU, adotar–se–ão as mesmas 

condições de pagamento para ambos os tributos. 

Art. 42. O lançamento reporta–se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e 

rege–se pela legislação então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

 

§ 1.º Aplica–se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato 

gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, 

ampliados os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores 

garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a 

terceiros. 

§ 2.º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde 

que a data de ocorrência do fato gerador seja expressamente fixada em lei. 



 

Art. 43. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: 

I – impugnação do sujeito passivo; 

II – recurso de oficio; 

III – iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no art. 47 desta Lei; 

 
Art. 44. O lançamento será efetuado: 
I – com base em declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma 
regulamentar, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à 
sua efetivação; 
II – com base nas informações constantes dos Cadastros Municipais; 
III – mediante a atribuição legal ao sujeito passivo do dever de antecipar o pagamento 
sem prévio exame da autoridade administrativa, sujeito a posterior homologação pela autoridade fiscal 
competente, no prazo de 5 (cinco), anos contados da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada 
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
IV – mediante arbitramento efetuado pela autoridade competente, sempre que forem omissos ou não 
merecerem fé as declarações, esclarecimentos, livros e documentos expedidos pelo sujeito passivo ou 
pelo terceiro legalmente obrigado; 
V – por meio de estimativa, mediante requerimento do sujeito passivo ou quando o mesmo, 
reiteradamente, ¡incorrer em ¡infração à legislação tributária visando dificultar a apuração do valor do 
tributo, sempre a critério da autoridade competente. 
 
§ 1.º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a 
reduzir ou a excluir tributo, só será admissível mediante comprovação do erro em que se fundou, e antes 
de notificado o lançamento. 
§ 2.º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição 
resolutória da ulterior homologação do lançamento. 
§ 3.º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados peto 
sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito, os quais serão, porém, 
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou 
sua graduação. 
 
Art. 45. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, 
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode 
ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à 
sua introdução. 
 
Art. 46. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de 
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 
judicial. 
 
Art. 47. O lançamento será efetuado e revisto pela autoridade competente nos seguintes casos: 
I – quando houver determinação legal; 
II – quando a declaração não for prestada por quem de direito, na forma e prazos regulamentares; 
III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração, deixe de atender, na 
forma e prazos regulamentares, a pedido de esclarecimento formulado por autoridade administrativa, 
recuse–se a prestá–lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; 



IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 
V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte do sujeito passivo, em relação aos 
procedimentos de apuração e antecipação de pagamento de tributo; 
VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro obrigado, que dê lugar à 

aplicação de penalidade pecuniária; 

Art. 44. O lançamento será efetuado: 

I – com base em declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma 

regulamentar, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à 

sua efetivação; 

II – com base nas informações constantes dos Cadastros Municipais; 

III – mediante a atribuição legal ao sujeito passivo do dever de antecipar o pagamento 

sem prévio exame da autoridade administrativa, sujeito a posterior homologação pela autoridade fiscal 

competente, no prazo de 5 (cinco), anos contados da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada 

a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

IV – mediante arbitramento efetuado pela autoridade não competente, sempre que forem omissos ou 

não merecerem fé as declarações, esclarecimentos, livros e documentos expedidos pelo sujeito passivo 

ou peto terceiro legalmente obrigado;  

V – por meio de estimativa, mediante requerimento do sujeito passivo ou quando o mesmo, 

reiteradamente, incorrer em infração à legislação tributária visando dificultar a apuração do tributo, 

sempre a critério da autoridade competente. 

 

§ 1.º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a 

reduzir ou a excluir tributo, só será admissível mediante comprovação do erro em que se fundou, e antes 

de notificado o lançamento. 

§ 2.º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição 

resolutória da ulterior homologação do lançamento. 

§ 3.º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo 

sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito, os quais serão, porém, 

considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou 

sua graduação. 

 

Art. 45. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão 

administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do 

lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador 

ocorrido posteriormente à sua introdução. 

Art. 46. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de 

bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 

aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 

esclarecimentos prestados, ou os do documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 

legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 

judicial. 

 

Art. 47. O lançamento será efetuado e revisto pela autoridade competente nos seguintes casos: 

I – quando houver determinação legal; 



II – quando a declaração não for prestada por quem de direito, na forma e prazos regulamentares; 

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração, deixe de atender, na 

forma e prazos regulamentares, a pedido de esclarecimento formulado por autoridade administrativa, 

recuse–se a prestá–lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; 

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 

tributária como sendo de declaração obrigatória; 

V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte do sujeito passivo, em relação aos 

procedimentos de apuração e antecipação de pagamento de tributos; 

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro obrigado, dê lugar à 

aplicação de penalidade pecuniária; 

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude 

ou simulação; 

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior; 

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade 

que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial. 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só poderá ser iniciada enquanto não extinto o direito da 

Fazenda Pública. 

Art. 48. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue–se após 5 (cinco) anos, 

contados: 

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 

II – da data em que se torna definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 

anteriormente efetuado. 

 

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue–se definitivamente com o decurso do 

prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela 

notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 

 

SEÇÃO III 

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 49. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I – a moratória; 

II – o depósito do seu montante integral; 

III – as reclamações e os recursos administrativos; 

IV – a concessão de medida liminar em mandato de segurança; 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 

VI – o parcelamento. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 

dependentes ou consequentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso. 

 

Art. 50. Constitui moratória a concessão de novo prazo ao sujeito passivo, após o vencimento do prazo 

originalmente assinalado para o pagamento do crédito tributário. 

 



§ 1.º A moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da Lei ou do despacho 

que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado 

ao sujeito passivo. 

 

§ 2.º A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de 

terceiros. 

 

Art. 51. A moratória somente poderá ser concedida: 

I – em caráter geral: por Lei, que pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada 

região do território do Município ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos; 

II – em caráter individual, por despacho fundamentado da autoridade administrativa, a 

requerimento do sujeito passivo, desde que autorizado por lei. 

Art. 52. A Lei que concede moratória em caráter geral ou autorize a sua concessão em 

caráter individual, especificará sem prejuízo de outros requisitos: 

I – o prazo de duração do favor; 

II – as condições de concessão do favor em caráter individual; 

III – os tributos a que se aplica; 

IV – o número de prestações e os seus vencimentos; 

V – as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado, no caso de concessão em caráter individual. 

 

Art. 53. A concessão de moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de 

ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou 

no cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando–se o crédito 

acrescido de juros de mora, atualizado monetariamente: 

I – com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo, fraude ou benefício, ou de terceiros em 

benefício daquele; 

II – sem imposição de penalidade, nos demais casos. 

 

§ 1.º No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação 

não se computa para efeito de prescrição de direito à cobrança do credito. 

§ 2.º No caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. 

 

Art. 54. O depósito do montante integral da obrigação tributária poderá ser efetuado pelo sujeito passivo 

e suspenderá a exigibilidade do crédito tributário a partir da data de sua consignação judicial. 

Art. 55. A impugnação, a defesa e o recurso apresentados pelo sujeito passivo, no prazo regulamentar, 

bem como a concessão de medida liminar em mandado de segurança, suspendem a exigibilidade do 

prévio depósito. 

Art. 56. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações 

acessórias dependentes da obrigação principal ou dela consequentes. 

Art. 57. Os efeitos suspensivos cessam pela extinção ou exclusão do crédito tributário, pela decisão 

administrativa desfavorável, no todo ou em parte, ao sujeito passivo e pela cassação da medida liminar 

concedida em mandado de segurança. 

 



SEÇÃO IV 

EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 58. Extinguem o crédito tributário: 

I – o pagamento; 

II – a compensação; 

III – a transação; 

IV – a remissão; 

V – a prescrição e a decadência; 

VI – a conversão de depósito em renda; 

VII – o decurso do prazo para homologação, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 

simulação; 

VIII – a consignação em pagamento julgada procedente com a importância consignada convertida em 

renda; 

IX – a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não 

mais possa ser objeto de ação anulatória; 

X – a decisão judicial passada em julgado; 

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condição estabelecidas nesta Lei. 

 

Art. 59. O Secretário Municipal da Fazenda poderá autorizar a compensação de créditos tributários e 

fiscais com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda 

Pública Municipal somente mediante Processo Tributário Administrativo. 

Art. 60. O pagamento de crédito tributário não importa em presunção de pagamento: 

I – quando parcial, das prestações em que se decomponha; 

II – quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou outro tributos. 

 

Art. 61. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo, relativos 

ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a 

autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, 

obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas: 

I – em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria; em segundo lugar, aos decorrentes de 

responsabilidade tributária; 

II – quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. 

 

Art. 61. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo, relativos 

ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a 

autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, 

obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas; 

I – em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria; em segundo lugar, aos decorrentes de 

responsabilidade tributária; 

II – primeiramente, à contribuição de melhoria; depois, às taxas e, por fim, aos impostos: 

III – na ordem crescente dos prazos de prescrição; 

IV – na ordem decrescente dos montantes. 

 



Art. 62. O pagamento dos tributos só pode ser efetuado em moeda corrente ou cheque, nos 

estabelecimentos previamente autorizados, na forma e condições regulamentares. 

 

§ 1.º O pagamento através de cheque somente extingue o crédito tributário com o resgate deste pelo 

sacado. 

§ 2.º O Município poderá firmar contratos com estabelecimentos bancários, oficiais ou não, com sede, 

agência ou escritório no território do Município, visando ao recebimento de tributos e penalidades 

pecuniárias, vedada a atribuição de qualquer parcela da arrecadação a título de remuneração, 

observada a legislação pertinente. 

 

Art. 63. O Poder Executivo poderá: 

I – mediante autorização legislativa, conceder remissão total ou parcial de crédito tributário e fiscal, 

atendendo: 

a)  à situação econômica do sujeito passivo; 

b) ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; 

c) à diminuta importância do crédito tributário; 

d) a considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso; 

e) a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante; 

f) demonstração da repercussão da remissão na receita e a sua respectiva compensação; 

II – independente de autorização legislativa, cancelar administrativamente, de ofício, o crédito tributário 

e fiscal quando: 

a) estiver prescrito; 

b) o sujeito passivo houver falecido, deixando unicamente bens que, por força de lei, não sejam 

susceptíveis de execução; 

c) quando o montante do débito seja inferior aos dos respectivos custos de cobrança, tornando a 

cobrança ou execução antieconômica; 

d) comprovadamente, ficar demonstrado que houve erro da Fazenda Municipal na constituição do crédito 

tributário e fiscal. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos da alínea “c” do inciso II deste artigo, considera–se valor ínfimo o crédito 

tributário, inscrito ou não em Dívida Ativa, cujo somatório nos últimos 5 (cinco) anos não alcançar o valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), promovendo–se o cancelamento apenas dos débitos prescritos nos 

termos desta lei. 

 

Art. 64. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da 

sua constituição definitiva. 

 

§ 1.º a prescrição se interrompe: 

I – pelo despacho do Juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

II – pelo protesto judicial; 

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor. 

§ 2.º Suspendem a contagem do prazo prescricional: 



I – a revogação de moratória ou parcelamento em razão de dolo ou simulação do beneficiado ou de 

terceiros em beneficio daquele; 

II – a inscrição do crédito em Dívida Ativa. 

 

Art. 65. Fica o Poder Executivo autorizado a receber bens imóveis para a extinção de créditos tributários, 

inscritos ou não em dívida ativa. 

 

§ 1.º A repartição competente instaurará Processo Tributário Administrativo ao qual serão juntados 

oportunamente: 

I – requerimento do contribuinte ou responsável, pleiteando a extinção de crédito tributário pelo instituto 

da dação em pagamento, contendo pedido de apuração total da dívida, de avaliação dos bens imóveis 

oferecidos em pagamento e especificando: 

a) o registro do imóvel ofertado; 

b) as medidas e respectivas confrontações de cada imóvel, mediante apresentação de planta e memorial 

descritivo, assinados por profissional legalmente habilitado: 

II – certidão negativa de ônus, expedida pelo Registro de Imóveis da Comarca de Santa Maria do Itabira, 

de cada bem dado em pagamento; 

III – levantamento de todos os créditos tributários apurados até a data da instauração do processo: 

IV – comprovação de pagamento das custas processuais, honorários e demais encargos decorrentes 

das ações de Execução Fiscal, se houver; 

V – comprovação de pagamento das despesas de escritura e registro; 

VI – outros documento necessários.  

§ 2.º A autoridade competente designará Comissão Especial com finalidade com a finalidade de avaliar 

os bens imóveis dados em pagamento. 

§ 3.º A Comissão designada na forma do parágrafo anterior deverá proceder à avaliação de cada bem 

imóvel e lavrar o respectivo Laudo de Avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação 

do ato de designação, admitida uma única prorrogação, de igual prazo, desde que devidamente 

comprovada e fundamentada a necessidade da dilação temporal. 

§ 4.º Emitido o laudo, será dada ciência ao contribuinte ou responsável para manifestar sobre sua 

aceitação. 

§ 5.º O contribuinte ou responsável poderá: 

I – aceitar o valor constante da avaliação, ocasião em que será autorizada a dação em pagamento e 

providenciada a transferência do domínio e propriedade de cada bem ao Município de Passabém, 

mediante instrumento público, na forma da lei, respondendo o contribuinte ou responsável, pelas 

despesas de escritura e registro; 

II – não aceitar o valor constante da avalição, situação em que será arquivado o respectivos processo e 

provida a cobrança do tributo devido, na forma da lei. 

§ 6.º Havendo eventual saldo entre o valor da avaliação dos bens dados em pagamento e o valor 

atualizado da dívida: 

I – se positivo, ou seja, se o valor da avaliação for superior ao da dívida, o contribuinte ou responsável 

poderá utilizá–lo para a quitação de qualquer tributo municipal até o término do exercício financeiro em 

que se concluir o processo; ultrapassado este prazo o valor reverterá ao Município; 

II– se negativo, ou seja, se o valor da avaliação for inferior ao da dívida, o contribuinte ou responsável 

deverá complementá–lo de uma única vez, em espécie, ocasião em que será emitida guia específica. 

 

 

 



SEÇÃO V 

RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO 

 

Art. 66. O sujeito passivo tem direito, mediante requerimento, à restituição total ou parcial do tributo 

indevidamente pago, apurado pelo órgão competente, nos seguintes casos: 

I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação 

tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 

II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do 

montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

 

Art. 67. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de 

mora, da correção monetária e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes infrações de caráter 

formal não prejudicadas pela causa da restituição. 

§ 1.º O valor a ser restituído será atualizado monetariamente a partir da data do pagamento indevido. 

§ 2.º Nos casos de taxa de expediente pela emissão da guia não haverá devolução. 

 

Art. 68. O direito de pleitear a restituição extingue–se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, 

contados: 

I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 66, da data da extinção do crédito tributário; 

II – na hipótese do inciso III do art. 66, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou 

passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão 

condenatória. 

 

Art. 69. Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a 

restituição. 

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu 

curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda 

Pública Municipal. 

 

Art. 70. O pedido da restituição será feito à autoridade administrativa, através de requerimento da parte 

interessada, que apresentará prova de pagamento e as razões de ilegalidade ou irregularidade do 

crédito. 

 

Art. 71. A importância será restituída dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do 

deferimento do pedido. 

Parágrafo único. A não–restituição no prazo definido neste artigo implicará, a partir de então, em 

atualização monetária da quantia em questão e na incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

sobre o valor atualizado. 

 

Art. 72. Só haverá restituição de quaisquer importâncias após decisão definitiva, na esfera administrativa, 

favorável ao contribuinte. 

 

 

SEÇÃO VI 

PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO 



  

 

Art. 73. Os créditos tributários e fiscais, inclusive os denunciados espontaneamente pelo contribuinte, e 

os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, poderão ser parcelados em até 24 (vinte e quatro) 

parcelas mensais e consecutivas, nunca inferiores a R$ 30,00 (trinta reais) com incidência de juros e 

atualização monetária nos termos estabelecidos nesta Lei. 

 

§ 1.º O pedido de parcelamento será acompanhado de Termo de Confissão de Débito, implicando na 

confissão irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso ou ação, nas 

áreas administrativa ou judicial. 

§ 2.º O crédito tributário decorrente da denúncia espontânea de tributos, cuja forma de lançamento é por 

homologação, se não cumprido integralmente o parcelamento, será inscrito em Dívida Ativa 

independente de qualquer ato homologatório ou autuação. 

§ 3.º No caso de parcelamento, o não–pagamento de quaisquer das parcelas, até a data de seu 

vencimento, provocará o vencimento antecipado das demais parcelas e a imediata inscrição em Dívida 

Ativa. 

§ 4.º Para o deferimento de pedido de reparcelamento de dívida, o contribuinte deverá comprovar a 

quitação de 20% (vinte por cento) do parcelamento original, para que seja deferido o novo parcelamento, 

decorrente do somatório de todos os débitos fiscais do contribuinte. 

 

SEÇÃO VII 

EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 74. Excluem o crédito tributário: 

I – a isenção; 

II – a anistia. 

 

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 

dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. 

 

Art. 75. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as 

condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o 

prazo de sua duração. 

 

Art. 76. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a 

concede, não se aplicando aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, 

mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou 

por terceiro em benefício daquele. 

 

SEÇÃO VIII 

GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 77. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, responde pelo pagamento do 

crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, 

seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 

impenhorabilidade, seja qualquer for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados 

unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. 



Art. 78. Presume–se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito 

passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida 

ativa. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo 

devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. 

 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

SEÇÃO I 

CADASTRO FISCAL 

 

Art. 79. O Cadastro Fiscal do Município de Passabém compreende: 

I – o Cadastro Imobiliário; 

II – o Cadastro Mobiliário; 

III – o Cadastro de Anúncios. 

 

§ 1.º O cadastro imobiliário conterá todas as informações de interesse do fisco relativas aos imóveis 

situados no Município. 

§ 2.º O cadastro mobiliário conterá todas as informações de interesse do fisco relativas aos contribuintes 

do Município. 

§ 3.º O cadastro de anúncios conterá as informações de interesse do fisco relativas aos anunciantes, 

anúncios e seus beneficiários. 

 

Art. 80. Serão obrigatoriamente inscritos no Cadastro Imobiliário os imóveis existentes na zona urbana 

do Município e os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que 

sejam beneficiados com isenções ou imunidades, relativamente ao imposto. 

 

Parágrafo único. A inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário deverá ser promovida: 

I – pelo proprietário ou seu representante legal; 

II – por qualquer dos condôminos, em se tratando de condomínio indiviso; 

III – através de cada um dos condôminos, em se tratando de condomínio diviso; 

IV – pelo compromissário vendedor ou comprador, no caso de compromisso de compra e venda; 

V – pelo inventariante, síndico, liquidante, ou quanto se tratar de imóveis pertencentes a espólio, pessoa 

falida ou sociedade em liquidação ou sucessão; 

VI – pelo possuidor a legítimo título; 

VII – de ofício. 

 

Art. 81. A pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita à incidência do ISSQN, inclusive na 

condição de responsável, ainda que imune ou isenta, é obrigatória a inscrever cada um dos seus 

estabelecimentos autônomos no Cadastro Mobiliário de Contribuintes, antes do início de suas 

atividades. 



Parágrafo único. Será também obrigado a se inscrever no Cadastro Mobiliário aquele que, mesmo não 

possuído estabelecimento fixo, exerça no Município atividades sujeitas ao imposto. 

 

Art. 82. Os contribuintes da TFA são obrigados a se inscreverem no cadastro de Anúncios de Passabém 

(CADAN–J), em condições, forma e prazos estabelecidos em regulamento.  

 

Art. 83. Todas as pessoas sujeitas à incidência de tributos municipais, assim como aquelas imunes, são 

obrigadas a proceder à inscrição, alteração ou baixa de seus imóveis, suas atividades e seus anúncios 

no respectivo cadastro fiscal, na forma e prazos regulamentares.  

 

§ 1.º A inscrição, alteração ou baixa poderão ser procedidas de ofício pela autoridade competente, 

sempre que julgar necessário à agilização da administração tributária. 

§ 2.º As alterações dos dados cadastrais devem ser comunicadas à repartição competente, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data da ocorrência. 

 

SEÇÃO II 

FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 84. Todas as funções referentes ao cadastramento, lançamento, arrecadação e fiscalização dos 

tributos municipais, aplicação de sanções por infração à legislação tributária, bem como as medidas de 

prevenção e repressão às fraudes contra os interesses tributários, serão exercidas pela Secretaria 

Municipal da Fazenda através de suas repartições, segundo suas atribuições, em conformidade com a 

legislação aplicável. 

 

Art. 85. Não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 

bens, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, ou da obrigação de exibi–los. 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal, assim como os comprovantes 

dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários 

decorrentes das operações a que se refiram. 

 

Art. 86. A autoridade administrativa terá amplo poder de fiscalização, podendo, especialmente: 

I – exigir do sujeito passivo a exibição de livros comerciais e fiscais e documentos em geral, bem como 

solicitar seu comparecimento à repartição competente para prestar informações e declarações; 

II – apreender livros e documentos fiscais nas condições e formas definidas nesta Lei; 

III – fazer inspeções, vistorias, levantamentos, onde se exerçam atividades passíveis de tributação ou 

nos bens que constituam matéria tributável. 

 

Art. 87. A autoridade administrativa que proceder a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os 

termos necessários para que se documente o início do procedimento, fixando o prazo máximo para a 

sua conclusão. 

 

Art. 88. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as 

informações de que disponha, com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 

I – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofícios; 

II – os bancos, caixas econômicas e demais instituições financeiras; 

III – as empresas de administração de bens; 

IV – os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 



V – os inventariantes; 

VI – os síndicos, comissários e liquidatários; 

VII – quaisquer entidades ou pessoa em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou 

profissão. 

 

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a 

fatos sobre os quais informantes estejam legalmente obrigados a observar segredo em razão de cargo, 

ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

 

Art. 89. Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de títulos e 

documentos, ficam obrigados a facilitar à fiscalização da Fazenda Municipal, exame, em cartório, dos 

livros, registros e outros documentos e a lhe fornecer, quando solicitadas, certidões de atos que foram 

lavrados, transcritos, averbados ou inscritos, em razão de seu ofício. 

 

Art. 90. É vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, 

de qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 

passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. 

 

Parágrafo único. Excetuam–se do disposto neste artigo a permuta de informações entre os órgãos 

fiscalizadores dos entes federados, as informações de interesse da Justiça e aquelas inerentes ao pleno 

exercícios da Administração Tributária. 

 

Art. 91. As autoridades administrativas e em especial os fiscais tributários poderão requisitar o auxílio 

da Polícia Militar, quando forem vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou 

quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure 

fato definido em lei como crime ou contravenção. 

 

Art. 92. Aqueles que reiteradamente infringirem a legislação tributária municipal poderão ser submetidos 

a regime especial de fiscalização, na forma regulamentar. 

 

 

SEÇÃO III 

INFRAÇÕES 

  

Art. 93. Constitui infração qualquer ação ou omissão, voluntária ou não, que importe inobservância, por 

parte do sujeito ou de terceiros, de normas estabelecidas na legislação tributária. 

Art. 94. Constitui omissão de receita: 

I – suprimir ou reduzir tributo mediante qualquer das condutas definidas em Lei Federal como crime 

contra a ordem tributária. 

II – qualquer entrada de numerário, de origem não comprovada por documento hábil; 

III – a escrituração de suprimentos sem documentação hábil, idônea ou coincidente, em datas e valores, 

com as importâncias entregues pelo supridor, ou sem comprovação de disponibilidade financeira deste; 

IV – a ocorrência de saldo credor nas contas do ativo circulante ou realizável; 

V – a efetivação de pagamento sem a correspondente disponibilidade financeira; 

 



VI – qualquer irregularidade verificada em máquinas registradoras, relógios, hardwares, softwares, ou 

similares, utilizados pelo contribuinte em regime especial, que importe em supressão ou redução de 

tributo, ressalvados os casos de defeitos devidamente comprovados por oficinas ou profissionais 

habilitados, na forma regulamentar. 

 

Art. 95. Constitui apropriação indébita o não–recolhimento, na forma e prazos regulamentar, no Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza retido na fonte. 

 

SEÇÃO IV 

PENALIDADES 

 

Art. 96. Os infratores sujeitar–se–ão às seguintes penalidades: 

I – multas nos termos desta lei; 

II – proibição de transacionar com os órgão integrantes da Administração Direta e Indireta do Município. 

Parágrafo único. A autoridade responsável pelo planejamento e execução de operações fiscais poderá, 

em caráter geral, através de ato normativo, dispensar a aplicação de penalidades por descumprimento 

de obrigação acessória, em razão do objetivo pedagógico da operação. 

 

Art. 97. A imposição de penalidades; 

I – não exclui a obrigação do pagamento do tributo com incidência de multa moratória, juros de mora e 

atualização monetária; 

II – não exime o infrator do cumprimento das obrigações tributárias e acessórias e de outras sanções 

cíveis, administrativas ou criminais que couberem. 

 

Art. 98. O sujeito passivo inadimplente com a Fazenda Pública Municipal não poderá receber créditos 

ou restituição, salvo se por compensação. 

 

Parágrafo único. Os pedidos de aprovação de planta, habite–se e placas de numeração somente serão 

deferidos se o contribuinte estiver em dia com os tributos relativos ao imóvel. 

 

Art. 99. As multas serão calculadas em reais, tomando–se como base: 

I – o valor da multa vigente na data da autuação; 

II – o preço do serviço atualizado monetariamente; 

III – o valor do tributo atualizado monetariamente. 

 

Art. 100. As multas serão cumulativas quando resultarem, concomitantemente, do não–cumprimento de 

obrigação tributária acessória e principal. 

 

Parágrafo único. Apurando–se, na mesma ação fiscal, o descumprimento de mais de uma obrigação 

tributária acessória pela mesma pessoa, em razão de um conjunto de fatos conexos, impor–se–á 

penalidade somente à infração que corresponder à multa de maior valor. 

 

 



 

 

Art. 101. Com base no inciso I do art. 99 desta Lei, serão aplicadas as seguintes multas: 

I – COM RELAÇÃO AOS CADASTROS MUNICIPAIS: 

a) quando a pessoa física deixar de inscrever–se nos Cadastros Mobiliário, Imobiliário e de Anúncios, 

na forma e prazos regulamentares: R$ 41,00 (quarenta e um reais); 

b) quando a pessoa física deixar de comunicar a baixa ou quaisquer alterações dos dados constantes 

dos Cadastros Mobiliário, Imobiliário e de Anúncios, na forma e prazos regulamentares: R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais); 

c) quando a pessoa jurídica deixar de inscrever–se nos Cadastros Mobiliário, Imobiliário e de Anúncios, 

na forma e prazos regulamentares: R$ 82,00 (oitenta e dois reais); 

d) quando a pessoa jurídica deixar de comunicar a baixa ou quaisquer alterações dos dados constantes 

dos Cadastros Mobiliário, Imobiliário e de Anúncios, na forma e prazos regulamentares: R$ 50,00 

(cinquenta reais); 

e) quando as pessoas que gozem de isenção ou imunidade deixarem de comunicar a venda de imóvel 

de sua propriedade, na forma e prazos regulamentares: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 

II – EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS FISCAIS: 

a) não possuir ou não exibir documento fiscal na forma regulamentar: R$ 124,00 (cento e vinte e quatro 

reais) por tipo de documento; 

b) imprimir ou mandar imprimir documento fiscal em desacordo com o modelo aprovado: R$ 66,00 

(sessenta e seis reais) por tipo de documento; 

c) imprimir ou mandar imprimir modelo de documento fiscal sem autorização da repartição competente: 

R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) por tipo de documento; 

d) emitir documento fiscal em número de vias inferior ao exigido: R$ 10,00 (dez reais) por documento, 

limitada a R$ 70,00 (setenta reais) numa mesma ação fiscal; 

e) emitir documento fiscal de série diversa da prevista para a operação: R$ 10,00 (dez reais) por 

documento, limitada a R$ 100,00 (cem reais) numa mesma ação fiscal; 

f) emitir documento fiscal com endereço diverso daquele a que se refere o estabelecimento prestador: 

R$ 10,00 (dez reais) por documento, limitada a R$ 100,00 (cem reais) numa mesma ação fiscal; 

g) emitir documento fiscal fora da sequência cronológica e/ou numérica: R$ 16,00 (dezesseis reais) por 

documento, limitada a R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) na mesma ação fiscal;  

h) emitir documento fiscal em desacordo com as normas regulamentares: R$ 10,00 (dez reais) por 

documento, limitada a R$ 70,00 (setenta reais) na mesma ação fiscal; 

i) deixar de emitir na forma e prazos regulamentares, documento fiscal destinado a comprovar o início 

da relação entre o prestador do serviço e seu usuário: R$ 15,00 (quinze reais) por documento. 

j) dar destinação às vias do documento fiscal, diversa daquela indicada nas mesmas: R$ 10,00 (dez 

reais) por documento, limitada a R$ 70,00 (setenta reais) na mesma ação fiscal; 

l) não apresentar documento fiscal à repartição fiscal competente, na forma e prazos regulamentares: 

R$ 30,00 (trinta reais) por tipo de documento; 

m) não manter arquivados os documentos fiscais pelo prazo de cinco anos: R$ 70,00 (setenta reais) por 

tipo de documento; 

n) possuir documento fiscal com numeração e série em duplicidade: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco 

reais) por tipo de documento; 

o) não publicar e/ou deixar de comunicar ao órgão fazendário, na forma e prazos regulamentares, a 

inutilização ou extravio de documentos fiscais: R$ 90,00 (noventa reais) por tipo de documento. 

III – EM RELAÇÃO AOS LIVROS FISCAIS; 



a) por não possuir ou não exibir os livros fiscais, devidamente registrados, na forma regulamentar: R$ 

90,00 (noventa reais) por livro; 

b) escriturar os livros fiscais de forma ilegível ou com rasuras: R$ 70,00 (setenta reais) por livro; 

c) deixar de escriturar o Livro de Registro de Entradas de Serviço, ou equivalente autorizado pelo fisco, 

no prazo regulamentar: R$ 15,00 (quinze reais) por entrada de serviço não escriturada; 

d) deixar de escriturar o Livro de Registro de Serviços Prestados, ou equivalente autorizado pelo fisco, 

no prazo regulamentar: R$ 15,00 (quinze reais) por mês não escriturado; 

e) deixar de escriturar o Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, 

ou equivalente autorizado pelo fisco, no prazo regulamentar: R$ 15,00 (quinze reais); 

f) escriturar os livros fiscais em desacordo com as normas regulamentares: R$ 15,00 (quinze reais) por 

livro; 

g) não manter arquivado os livros fiscais pelo prazo de cinco anos: R$ 70,00 (setenta reais) por livro; 

h) não publicar e/ou comunicar ao órgão fazendário, na forma e prazos regulamentares, a inutilização 

ou extravio de livros fiscais: R$ 90,00 (noventa reais) por livro; 

i) não reconstituir, na forma e prazos regulamentares, a escrituração fiscal: R$ 70,00 (setenta reais) por 

livro. 

IV – EM RELAÇÃO A LIVROS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS: 

a) contabilizar indevidamente documento que gere redução de base de cálculo de imposto: R$ 70,00 

(setenta reais). 

V – EM RELAÇÃO À AÇÃO FISCALIZATÓRIA: 

a) não atender à notificação do órgão fazendário para declarar os dados necessários ao lançamento do 

IPTU, ou oferece–los incompletos: R$ 30,00 (trinta reais); 

b) fornecer ao fisco informações ou documentos incompletos, inexatos ou inverídicos: R$ 125,00 (cento 

e vinte e cinto reais); 

c) deixar de prestar informações, exibir livros e documentos contábeis, ou quaisquer outros elementos, 

quando solicitados pelo fisco: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 

d) impedir ou embaraçar a ação do fisco ou, ainda, desacatar o agente ou autoridade fiscal: R$ 125,00 

(cento e vinte e cinco reais); 

VI – EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

a) por deixar de cumprir exigências previstas em despacho concessório do regime especial: R$ 125,00 

(cento e vinte e cinco reais); 

b) não apresentar, na forma e prazos regulamentares, a declaração acerca dos bens ou direitos 

transmitidos ou cedidos: R$ 30,00 (trinta reais); 

c) não apresentar, na forma e prazos regulamentares, o demonstrativo de inexistência de 

preponderância de atividades: R$ 30,00 (trinta reais); 

d) ao contribuinte cujos documentos instituídos pela administração tributária forem objeto de falsificação: 

R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 

e) quando as pessoas que gozem de isenção ou imunidade deixarem de cumprir qualquer obrigação 

inerente à concessão ou manutenção do benefício: R$ 30,00 (trinta reais). 

 

Art. 102. Com base no inciso II do art. 99 desta Lei, serão aplicadas as seguintes multas: 

I – por emitir documento diverso daquele exigido para a operação: 

a) Se escriturado contabilmente: 1% do valor do serviço, atualizado monetariamente, e nunca inferior a 

R$ 70,00 (setenta reais); 

b) se não escriturado contabilmente: 4% do valor do serviço, atualizado monetariamente, e nunca inferior 

a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 



II – por não utilizar ingressos, previamente autorizados pela repartição fiscal, para a entrada em eventos 

de qualquer natureza: 4% do valor do serviço, atualizado monetariamente, e nunca inferior a R$ 125,00 

(cento e vinte e cinco reais) por evento; 

III – destinar a tomadores de serviços diferentes as vias de um mesmo documento fiscal: 4% do valor 

do serviço omitido, atualizado monetariamente, e nunca inferior a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 

IV – utilizar documento fiscal com numeração e série em duplicidade: 4% do valor do serviço, atualizado 

monetariamente, e nunca inferior a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 

V – por escriturar os livros fiscais com dolo, fraude ou simulação: 4% do valor do serviço omitido, 

atualizado monetariamente, e nunca inferior a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 

VI – por consignar em documento fiscal importância inferior ao efetivo valor da operação: 4% do valor 

do serviço omitido, atualizado monetariamente, e nunca inferior a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 

VII – por consignar valores diferentes nas vias do mesmo documento fiscal: 4% do valor do serviço 

omitido, atualizado monetariamente, e nunca inferior a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 

VIII – por qualquer omissão de receita, definida no art. 94 desta Lei: 4% do valor do serviço, atualizado 

monetariamente, e nunca inferior a R$ 125,00 (cento e vinte e cinto reais); 

IX – emitir modelo de documento fiscal impresso sem autorização do órgão competente: 4% do valor do 

serviço, atualizado monetariamente, e nunca inferior a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) 

X– emitir documento fiscal dado como extraviado, desaparecido ou inutilizado, assim como, após o 

encerramento de atividade: 4% do valor do serviço, atualizado monetariamente, e nunca inferior a R$ 

125,00 (cento e vinte e cinco reais); 

XI – por descrever, em qualquer das vias do documento fiscal ou contábil, serviço diferente daquele 

efetivamente prestado, que resulte em benefício de alíquota reduzida, isenção, não incidência ou 

imunidade: 4% do valor do serviço, atualizado monetariamente, e nunca inferior a R$ 125,00 (cento e 

vinte e cinco reais). 

 

Art. 103. Com base no inciso III do art. 99 desta Lei, em razão do não–recolhimento de tributo na forma 

e prazos regulamentares, serão aplicadas as seguintes multas: 

I – por atraso no pagamento dos tributos: 

a) de 5% (cinco por cento) quando o pagamento for efetuado até 30 (trinta) dias após o vencimento; 

b) de 10 (dez por cento) quando o pagamento for efetuado até 30 (trinta) dias após o vencimento; 

II – sobre o total do débito relativo ao tributo inscrito em dívida ativa será aplicada a multa de 20% (vinte 

por cento); 

III – 50% do valor do tributo atualizado monetariamente, e nunca inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), 

ao contribuinte em cujas guias de recolhimento de tributo ocorrer falsificação de autenticação bancária. 

 

Parágrafo único. No caso de apropriação indébita, definida no art. 95 desta Lei, a multa prevista no inciso 

III deste artigo será cominada em dobro. 

 

Art. 104. Não havendo legislação específica, as multas por infrações aos dispositivos dos Códigos de 

Obras e Posturas Municipais e aquelas para as quais não haja penalidade específica serão punidas com 

multa de R$ 10,00 (dez reais) até R$ 400,00 (quatrocentos reais) nos termos do regulamento. 

 

Art. 105. Será concedido um desconto de 20% (vinte por cento) sobre o Imposto Predial e Territorial 

Urbano, quando o pagamento for efetuado, integralmente, até a data prevista para quitação da 1ª 

parcela. 

 



Art. 106. A interposição de recurso, administrativo ou judicial, assim como o cancelamento do 

parcelamento em razão do descumprimento de suas condições, implicará a perda do benefício de 

redução das multas previsto nesta Lei.  

 

Art. 107. Todo tributo não quitado até o seu vencimento fica sujeito à incidência de: 

I – multa moratória sobre o valor atualizado do tributo, nos termos do art. 103 desta Lei; 

II – juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, sobre o valor atualizado do tributo, contados 

da data de vencimento da obrigação; 

III – atualização monetária, utilizando–se o IGP–M ou outro índice estabelecido pelo Governo Federal 

que venha a substituí–lo. 

Parágrafo único. Em se tratando de crédito tributário, cuja modalidade de lançamento não seja por 

homologação, o pagamento no prazo previsto na notificação do lançamento dispensa a incidência da 

multa e dos juros de mora, sujeitando–se apenas à atualização monetária. 

 

Art. 108. Os créditos tributários e fiscais decorrentes de penalidade aplicada pelo descumprimento da 

legislação municipal ficam sujeitos à incidência de: 

I – juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o valor atualizado do débito, contados 

da data do vencimento da obrigação; 

II – atualização monetária, utilizando–se a IGP–M ou outro índice estabelecido pelo Governo Federal 

que venha a substituí–lo. 

 

SEÇÃO V 

DÍVIDA ATIVA 

Art. 109. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública do Município aquela de origem tributária e a não–

tributária definida na legislação específica, regularmente inscrita na repartição administrativa 

competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, pela legislação ou por decisão final 

proferida em processo regular. 

§ 1.º Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída ao Município e suas autarquias, será considerado 

como Dívida Ativa da Fazenda Pública do Município. 

§ 2.º A Dívida Ativa da Fazenda Pública do Município abrange a atualização monetária, juros e multa de 

mora e demais encargos previstos na legislação ou contrato. 

§ 3.º A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão 

competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos 

de direito, por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes 

de findo aquele prazo. 

§ 4.º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa, autenticado pela autoridade competente, conterá 

obrigatoriamente: 

I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o 

domicílio ou residência de um de outros; 

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais 

encargos previstos na legislação ou contrato; 

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a atualização monetária, bem como o respectivo 

fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 

V – a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa; 



VI – sendo o caso, o número do processo administrativo ou do documento específico que originar a 

dívida. 

§ 5.º A Certidão de Dívida Ativa conterá, além dos elementos do Termo de Inscrição, a indicação do livro 

e da folha, e será autenticada pela autoridade competente. 

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

processo manual, mecânico ou eletrônico. 

 

Art. 110. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem efeito de 

prova pré–constituída. 

 

§ 1.º A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo 

do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. 

§ 2.º A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. 

 

SEÇÃO VI 

CERTIDÕES NEGATIVAS 

 

Art. 111. A prova de quitação dos tributos será feita através de Certidão Negativa, expedida mediante 

requerimento do interessado contendo todas as informações necessária à identificação do sujeito 

passivo e do tributo, na forma regulamentar. 

§ 1.º A expedição de Certidão Negativa não impede a cobrança de débito anterior, posteriormente 

apurado. 

§ 2.º Tem os mesmos efeitos previstos no caput, a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em cursos de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa. 

§ 3.º A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por 

certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações 

necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o 

período a que se refere o pedido. 

§ 4.º A Certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida 

dentro de 10 (dez) dias a contar da data de protocolo do requerimento no Protocolo Geral da Prefeitura. 

Art. 112. A Certidão Negativa expedida de forma dolosa ou fraudulenta, contendo erro contra a Fazenda 

Pública Municipal, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expediu pelo pagamento do crédito 

tributário suprimido, acrescido de juros de mora e correção monetária. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade civil, criminal e administrativa que 

couber, e é extensiva a todas as pessoas que participaram, por ação ou omissão, do cometimento do 

erro contra a Fazenda Pública Municipal. 

 

Art. 113. Os escrivães, tabeliães e demais serventuários de ofício não poderão lavrar, inscrever, 

transcrever ou averbar quaisquer atos ou contratos relativos a imóveis, sem a apresentação de prova 

de quitação dos tributos incidentes sobre os mesmos, através de Certidão Negativa e/ou declaração de 

isenção ou imunidade, que serão mencionadas nos respectivos atos ou contratos. 



 

TÍTULO III 

SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

SEÇÃO I 

TRIBUTOS 

 

Art. 114. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda corrente ou cujo valor nele se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

 

Art. 115. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

 

Art. 116. As taxas cobradas pelo Município, no âmbito de suas atribuições, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico 

e divisível, prestando ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam a 

imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. 

 

Art. 117. A Contribuição de Iluminação Pública cobrada pelo Município, no âmbito de suas atribuições, 

é instituída para fazer face ao custeio do serviço de iluminação pública. 

 

Art. 118. A Contribuição de Melhoria cobrada pelo Município, no âmbito de suas atribuições, é instituída 

para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total 

a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel 

beneficiado. 

 

Art. 119. Integram o Sistema Tributário do Município de Passabém: 

I – Os seguintes impostos: 

a) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; 

b) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; 

c) Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos – ITBI. 

II – As seguintes taxas: 

a) Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos; 

b) Taxa de Expediente; 

c) Taxa de Fiscalização Sanitária; 

d) Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento; 

e) Taxa de Fiscalização de Anúncios; 

f) Taxa de Fiscalização de Obras; 

g) Taxa de Fiscalização Ambiental; 

h) Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte Urbano Coletivo ou Individual; 

III –  Contribuição de Iluminação Pública; 



IV – Contribuição de Melhoria. 

 

 

SEÇÃO II 

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

Art. 120. O Município de Passábem, ressalvadas as limitações de competência tributária constitucional 

e as contidas em sua Lei Orgânica, tem competência legislativa plena quanto à incidência, lançamento, 

arrecadação e fiscalização dos tributos municipais. 

Art. 121. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar 

tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida 

por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos da Constituição. 

§ 1.º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica 

de direito público que a conferir. 

§ 2.º A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito 

público que a tenha conferido. 

§ 3.º Não constitui delegação o cometimento, a pessoa de direito privado, do encargo ou da função de 

arrecadar tributos, na forma regulamentar. 

 

SEÇÃO III 

LIMITAÇÕES DA COMEPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

Art. 122. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Município: 

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 

qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente 

da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III – cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 

aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos 90 (noventa) dias data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou, observado o disposto na alínea “b”; 

IV – utilizar tributo com efeito de confisco; 

V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada a cobrança 

de pedágio por vias conservadas pelo Município; 

VI – instituir imposto sobre: 

a) Patrimônio ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei;  



d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 

 

§ 1.º O disposto no inciso VI não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de 

responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos 

em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. 

§ 2.º A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo 

Pode Público, no que se refere ao patrimônio e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais 

ou às delas decorrentes. 

§ 3.º As vedações do inciso VI, “a”, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio e aos serviços 

relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 

empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo 

usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem 

imóvel. 

§ 4.º As vedações expressas no inciso VI, “b” e “c”, compreendem somente o patrimônio e os serviços 

relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 

§ 5.º A vedação do inciso III, “c”, não se aplica à fixação da base de cálculo do IPTU. 

 

Art. 123. Considera–se imunidade condicionada a não–incidência tributária suscetível de prova quanto 

ao atendimento dos requisitos da lei, na forma regulamentar. 

  

§ 1.º A imunidade condicionada será reconhecida pela autoridade administrativa competente, mediante 

requerimento, após comprovado o atendimento aos requisitos quanto à pessoa, ao patrimônio e aos 

serviços. 

§ 2.º Tratando–se de instituição de educação ou de assistência social, o reconhecimento da imunidade 

dependerá de prova de que a entidade: 

I – não distribui, direta ou indiretamente, qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título 

de lucro ou de participação no seus resultado; 

II – aplica, integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 

III – mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão. 

§ 3.º Na falta de cumprimento do disposto neste parágrafo e no § 1.º do artigo anterior, a autoridade 

competente poderá suspender a aplicação do benefício. 

 

Art. 124. A imunidade não exclui o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação 

tributária, sujeitando–se, em caso de descumprimento, à aplicação das penalidades cabíveis. 

 

 

CAPÍTULO II 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 

SEÇÃO I 

Incidência 

 

Art. 125 – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN tem como fato gerador a prestação, 

por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, de serviços constantes da Lista de 

Serviços da Tabela XII desta Lei. 



§ 1.º Ressalvadas as exceções expressas na Lista de Serviços da Tabela XII desta Lei, os serviços nela 

mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda 

que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 

§ 2.º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior do País. 

§ 3.º O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante 

a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão 

ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

§ 4.º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado, ou da conta 

utilizada para registro da receita, mas tão somente de sua identificação, com os serviços prestados na 

lista de serviços. 

 

Art. 126. O contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é o prestador de 

serviço, assim entendido a pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, que exerça, 

habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, as atividades discriminadas na lista de 

serviços constante da Tabela XII desta Lei, a que se refere o art. 125 desta Lei. 

 

 

 

Art. 127. O contribuinte que exercer mais de uma atividade de prestação de serviços definidas em Lei 

Complementar ficará sujeito à incidência do imposto sobre todas elas, inclusive quando se tratar de 

profissional autônomo. 

 

 

                                                       SEÇÃO III 

                                       BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA 

 

Art. 130. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§ 1.º Considera–se preço do serviço o valor total recebido ou devido em consequência da prestação de 

serviço, vedadas quaisquer deduções. 

§ 2.º Incorporam–se à base de cálculo do imposto: 

I – os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza; 

II – os descontos e abatimentos concedidos sob condição. 

§ 3.º As empresas pagarão ISSQN com base na receita bruta e de conformidade com as alíquotas da 

tabela. 

§ 4.º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.03 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta 

Lei forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme 

o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer 

natureza, ou ao número de postes existentes em cada Município. 

§ 5.º Quando a prestação de serviços envolver fornecimento de materiais pelo próprio prestador dos 

serviços, deverão ser observadas as exceções previstas nos itens 7.02, 7.05, 14.01, 14.03 e 17.10 da 

Lista de Serviços anexa a esta Lei. 

§ 6.º No caso de incidência do imposto sobre o valor econômico do serviço, poderá a Fazenda Municipal 

estabelecer os níveis mínimos para cada caso, bem como a forma de pagamento. 



§ 7.º Quando se tratar de contraprestações, sem prévio ajuste do preço, ou quando o pagamento do 

serviço for efetuado mediante o fornecimento de mercadorias, a base de cálculo do ISSQN será o preço 

do serviço corrente na praça. 

§ 8.º Os sinais e adiantamentos recebidos pela prestação de serviço integram a base de cálculo do mês 

de seu recebimento. 

§ 9.º Quando a prestação do serviço for subdividida em partes, considera–se devido o ISSQN no mês 

em que for concluída qualquer etapa contratual a que estiver vinculada a exigibilidade do preço do 

serviço. 

§ 10.º As diferenças resultantes do reajustamento do preço dos serviços integrarão a base de cálculo do 

ISSQN no mês em que sua fixação se tornar definitiva. 

§ 11.º Considera–se preço do serviço, para efeito de cálculo do ISSQN, na execução de obra de 

construção civil por administração, apenas o valor da comissão cobrada a título de taxa de 

administração. 

§ 12.º No caso de declaração de preços notoriamente inferiores aos vigentes no mercado local, o Fisco 

arbitrará a importância a ser paga, sem prejuízo da cominação das penalidades legais cabíveis. 

§ 13.º O disposto no parágrafo anterior aplica–se, também, aos casos de inexistência de declaração nos 

documentos fiscais. 

 

 

 

 

§ 14.º Para os casos em que a apuração do valor da prestação do serviço seja difícil ou onerosa e, 

ainda, quando o contribuinte não preste a declaração regulamentar, a Fazenda Municipal disporá, em 

regulamento a ser baixado, sob solução adotável em caráter precário, até que o contribuinte esteja 

aparelhado para atender à exigência legal. 

 

Art. 131. Quando os serviços forem prestados sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte – 

profissional autônomo, constante da lista de serviços da Tabela XII desta Lei, o ISSQN será exigido 

anualmente na forma e prazo regulamentares, à razão de: 

I – profissionais liberais de nível superior R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); 

II – demais profissionais: R$ 60,00 (sessenta reais). 

Parágrafo único. Entende–se por profissional autônomo a pessoa física que, sem vínculo empregatício, 

prestar serviços valendo–se de seu próprio esforço. 

 

Art. 132. A alíquota do ISSQN é a constante da Tabela XII, que integra esta Lei. 

 

                                                            SEÇÃO IV 

                                                      ARBITRAMENTO 

 

Art. 133. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal competente, quando: 

I – não puder ser conhecido o valor efetivo do preço do serviço; 

II – os registros fiscais ou contábeis, bem como as declarações ou documentos fiscais exibidos pelo 

sujeito passivo forem insuficientes ou não merecerem fé; 

III – o sujeito passivo, depois de intimado, recusar–se a exibir à fiscalização os elementos necessários 

à comprovação do valor efetivo dos serviços prestados; 



IV – for constatada a existência de fraude ou sonegação, pelo exame dos livros ou documentos, fiscais 

ou comerciais, exibidos pelo sujeito passivo, ou, ainda, por qualquer outro meio direto ou indireto de 

verificação. 

 

                                                        SEÇÃO V 

                                                      ESTIMATIVA 

 

Art. 134. A base de cálculo do ISSQN poderá ser fixada por estimativa, a critério da autoridade 

competente, quando: 

I – a atividade for exercida em caráter provisório; 

II – o contribuinte possuir organização rudimentar;  
III – a espécie, modalidade ou volume de negócio e de atividades do contribuinte aconselhem tratamento 
fiscal específico;  
IV–o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais.  
§ 1.º A estimativa será fixada, de oficio, pela autoridade competente, quando  
reiteradamente o contribuinte incorrer em descumprimento de obrigações acessórias,  
§ 2.º Na fixação da base de cálculo. por estimativa, serão considerados, dentre outros, os seguintes 
elementos:  
I – o preço corrente do serviço na praça;  
II – o tempo de duração e a natureza especifica da atividade exercida;  
 
III – as dimensões do estabelecimento e a frequência das prestações de serviço;  
IV – o valor das despesas gerais do contribuinte,  
§ 3.º O regime de estimativa será estabelecido para um período de até 24 (vinte e quatro) meses, com 
a base de cálculo do ISSQN fixada em Real, podendo a autoridade competente, a qualquer tempo, 
suspender sua aplicação ou rever os valores estimados.  
                                                                       
                                                           SEÇÃO VI  
                                      LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
  
Art. 135. O serviço considera–se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, 
na falta do estabelecimento, no local do domicilio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XX, quando o imposto será devido no local:  
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de  
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 2.º do art. 125 desta Lei;  
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos  
serviços descritos no subitem 3.04 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei;  
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.17 da Lista de Serviços 
constante da Tabela XII desta Lei;  
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da Lista de Serviços constante da 
Tabela XII desta Lei;  
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congéneres, no caso dos  
serviços descritos no subitem 7.05 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei;  
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,  
separação e destinação final de lixo, rejeitas e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos 
no subitem 7.09 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei;  



VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, 
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da 
Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei;  
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores. no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.11 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei;  
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos,  
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da Lista de Serviços constante 
da Tabela XII desta Lei;  
X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.14 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei;  
XI – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.15 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei; 
XII – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da Lista de Serviços 
constante da Tabela XII desta Lei;  
XIII – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no  
subitem 11.01 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei;  
 
 
 
XIV – dos bens ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no  
caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei; 
XV – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no  
caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei; 
XVI – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços 
descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta 
Lei; 
XVII – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços  
descritos pelo subitem 16.01 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei; 
XVIII – do estabelecimento do tomador da mão–de–obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele 
estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da Lista de Serviços constante 
da Tabela XII desta Lei;  
XIX – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e 
administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.09 da Lista de Serviços constante da 
Tabela XII desta Lei;  
XX – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no  
caso dos serviços descritos pelo item 20 da Lista de Serviços constante da Tabela XII desta Lei.  
§ 1.º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da Lista de Serviços constante da Tabela XII 
desta Lei, considera–se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território 
haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de 
locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.  
§ 2.º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da Lista de Serviços  
constante da Tabela XII desta Lei, considera–se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada 
Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.  
§ 3.º Considera–se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento  
prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 
20.01.  
§ 4.º Para efeito deste artigo, considera–se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade 
econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá–lo as denominações de sede, filial, 



agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras 
que venham a ser utilizadas.  
§ 5.ºQuando a atividade tributável for exercida em estabelecimentos distintos, o Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISSQN será calculado e cobrado por estabelecimento. observadas sempre as 
alíquotas estabelecidas na Tabela XII desta Lei. 
 
Art. 136. Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado autônomo para  
efeito de cumprimento das obrigações acessórias e principal decorrentes de suas atividades, 
respondendo a empresa pelos débitos e penalidades referentes a qualquer um deles. 
  
                                                               SEÇÃO VII  
                                         LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO  
  
Art. 137. O lançamento do imposto será:  
I – de oficio, quando se tratar de ISSQN devido por profissional autônomo;  
 
II – por homologação, nos demais casos.  
Parágrafo único. O sujeito passivo será notificado do lançamento, através da remessa da guia do 
imposto ou por meio de edital.  
 
Art. 138. A apuração do valor do ISSQN será feita mensalmente, sob a responsabilidade do contribuinte, 
através dos registros em sua escrita fiscal, e deverá ser recolhido na forma e prazos regulamentares, 
sujeita a posterior homologação pela autoridade fiscal competente, exceto quando se tratar de 
profissional autónomo.  
Parágrafo único. Quando da homologação, não será notificado crédito tributário cujo  
montante seja inferior a R$ 20,00 (vinte reais). 
 
Art. 139. O lançamento de Ofício será feito. anualmente, com base nos dados constantes do Cadastro 
Mobiliário, e o imposto deverá ser recolhido na forma e prazos regulamentares.  
Parágrafo único. Quando o lançamento da taxa de fiscalização de localização e  
funcionamento ocorrer juntamente com o ISSQN, esta deverá ser recolhida na mesma forma e prazo 
estabelecidos para o referido imposto. 
 
                                                            SEÇÃO VIII  
                                            OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS  
 
Art. 140. Todas as pessoas enquadradas no campo de incidência do imposto, assim  
como aquelas imunes, estão sujeitas ao cumprimento das obrigações acessórias, na forma e prazos 
regulamentares, instituídas com o objetivo de possibilitar a caracterização da ocorrência do fator gerador, 
a determinação do valor do Tributo e a fiscalização do cumprimento da obrigação principal.   
 
                                                            SUBSEÇÃO I  
                                                     DOCUMENTO FISCAL  
 
Art. 141. É obrigatória, por parte dos contribuintes sujeitos ao regime de lançamento por homologação, 
a emissão de nota fiscal, em todas as operações que constituam ou possam a vir constituir fato gerador 
do imposto, na forma estabelecida neste Código.  
 
Art. 142. A nota fiscal obedecerá aos requisitos fixados em regulamento, não podendo ser emanada ou 
rasurada de modo que lhe prejudique a clareza ou veracidade.  



 
Art. 143. A impressão das notas fiscais dependerá de prévia autorização da repartição  
fazendária competente. 
§ 1.º A nota fiscal terá o prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses a contar de sua autorização de 
impressão.  
§ 2.º Somente será autorizada nova impressão de notas ficais se o contribuinte estiver em dia com o 
pagamento de tributos. 
§ 3.º As tipografias e estabelecimentos congéneres são obrigados a manter, na forma e nos prazos 
previstos no regulamento, registro das notas fiscais que imprimirem.  
  
                                                          SUBSEÇÃO II  
                                                        ESCRITA FISCAL 
  
Art. 144. Os contribuintes de imposto sobre serviço sujeito a regime de lançamento por  
homologação são obrigados, além de outras exigências estabelecidas em Leis, à escrituração dos 
seguintes livros: 
I – Livro de Registro de Serviços Prestados;  
 
II – Livro de Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência;  
Parágrafo único. Os livros a que se refere este artigo obedecerão aos modelos  
estabelecidos no regulamento. 
 
Art. 145. Constituem instrumentos auxiliares da escrita fiscal os livros da contabilidade  
geral do contribuinte, tanto os de uso obrigatório quanto os auxiliares, documentos fiscais, as guias de 
recolhimento do imposto e demais documentos, ainda que pertencentes ao arquivo de terceiros, que se 
relacionem, direta ou indiretamente, com os lançamentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do 
contribuinte ou responsável.  
 
Art. 146. Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depósito, sucursal, agência ou  
representação, terá, no referente à competência do Município, escrituração fiscal própria, vedada a sua 
centralização na matriz ou estabelecimento principal. 
  
Art. 147. Nenhum livro da escritura fiscal poderá ser utilizado sem prévia autenticação  
pela repartição competente.  
 
                                                                SEÇÃO IX  
                                           CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS  
 
Art. 148. As empresas estabelecidas no Município, na condição de tomadoras de serviços de pessoas 
físicas ou jurídicas sediadas dentro ou fora da circunscrição do Município, ficam sujeitas ao regime de 
responsabilidade tributária integral, quando o tributo for devido no Município de Passabém, nos termos 
que esta Lei estabelece.  
§ 1.º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados à retenção e ao  
recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido 
efetuada sua retenção na fonte.  
§ 2.º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1.º deste artigo, são responsáveis:  
I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja  
prestação se tenha iniciado no exterior do País;  



II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos 
subitens 3.04, 7.02, 7,04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7,15, 7.17, 11.02, 17.05 e 17.09 da Lista de 
Serviços constante da Tabela XII desta Lei.  
III – o tomador de serviço, quando o prestador não comprovar sua inscrição no Cadastro Mobiliário;  
IV – o tomador, quando o prestador do serviço for obrigado a emissão de nota fiscal, mas deixar de 
emiti–la;  
V – a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, na qualidade de tomadora de  
serviços, cujo ISSQN deve ser recolhido no Município.  
§ 3.º O Município, mediante lei complementar, poderá atribuir, de modo expresso, a  
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo–a a este em caráter supletivo do 
cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos 
legais.  
 
                                                             SEÇÃO X  
                                                   RETENÇÃO NA FONTE  
 
Art. 149. A retenção do imposto na forma do artigo anterior caberá ao tomador do serviço. 
 
 
 
§ 1.º A retenção de que trata o caput deste artigo será consignada no documento fiscal  
emitido pelo prestador do serviço e comprovada mediante aposição de carimbo ou declaração do 
tomador em uma das vias pertencentes ao prestador, admitida, em substituição, a declaração em 
separado do tomador.  
§ 2.º Para a retenção do imposto, a base de cálculo é o preço dos serviços, aplicando–se a alíquota 
correspondente, prevista na tabela XII desta Lei.  
§3.º O imposto devido deverá ser retido no momento do pagamento do serviço prestado, devendo ser 
recolhido aos cofres municipais até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao mês da retenção. 
§ 4.º Os tomadores de serviço alcançados pelo sistema de arrecadação através da  
retenção na fonte manterão controle em separado das operações sujeitas a esse regime para exame 
periódico da fiscalização municipal, na forma regulamentar.  
§ 5.º Em caso de não–retenção do imposto devido na fonte ou de ausência de  
comprovação da retenção do crédito tributário, fica o tomador do serviço obrigado a pagar o valor do 
crédito apurado acrescido de multa, juros e correção monetária, conforme disposto no art. 107 desta Lei.  
§ 6.º O disposto no caput deste artigo não exclui a responsabilidade supletiva do  
contribuinte ou prestador de serviços, no caso de descumprimento, total ou parcial, da obrigação pelo 
responsável.  
§ 7.º Aplica–se ao descumprimento das obrigações tributárias previstas neste artigo o  
disposto nos art. 93 e seguintes desta Lei, sem prejuízo do disposto no parágrafo 6º deste artigo.  
  
Art. 150. A Administração direta e indireta do Município procederá à retenção e  
recolhimento do ISSQN devido, na forma e prazos regulamentares, sempre que o prestador, em razão 
do serviço prestado, sujeitar–se à incidência do imposto no Município.  
Parágrafo único. Em se tratando de profissional autônomo, a retenção só se efetivará se o mesmo não 
comprovar sua inscrição, como tal, no Cadastro Mobiliário.  
 
Art. 151. As alíquotas para retenção na fonte são as constantes da Tabela XII desta Lei.  
Parágrafo único. Quando se tratar de retenção decorrente de serviço prestado por  



profissional autônomo, serão aplicadas as alíquotas constantes do art. 132, limitando–se, cada retenção, 
aos valores previstos no art. 131, ambos desta Lei.  
 
                                                                 SEÇÃO XI  
                                                                ISENÇÕES  
 
Art. 152. Ficam isentas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:  
I – as pessoas físicas, que, sob a forma de trabalho pessoal, prestam os serviços de  
profissões não regulamentadas e que não exijam habilitação profissional.  
II – diversão pública com fins beneficentes ou considerados de interesse da comunidade pelo órgão de 
Educação e Cultura do Município;  
III – espetáculos artísticos de fins culturais prestados por associações culturais.  
 
 
Art. 125. O Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISSQN, tem como fato gerador a prestação 
de serviços constantes da Lista de Serviços - Tabela XII, ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

§ 1º. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se 
tenha iniciado no exterior do País. 
 
§ 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista de serviços, os serviços nela mencionados não 
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que sua 
prestação envolva fornecimento de mercadorias. 
 

§ 3º. O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados 
mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, 
permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 
 

§ 4º. A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. 



 

§ 5º. O imposto incide sobre os serviços constantes da Tabela XII. Art. 126. 

O imposto não incide sobre: 

I - as exportações de serviços para o exterior do País; 

II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e 
membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos 
sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
 
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, 
o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições 
financeiras. 
 

Parágrafo Único: Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, 
cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. 

Art. 127. O fato gerador do imposto ocorre no momento da prestação do serviço, sendo irrelevantes 
para sua caracterização: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017) 

I - a natureza jurídica da operação de prestação do serviço; 

II - a validade jurídica do ato praticado; 

III - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos; 

IV - o Resultado financeiro obtido no exercício da atividade, do pagamento ou não do preço do 
serviço. 

Parágrafo Único: Quando os serviços de diversões públicas forem prestados mediante a venda de 
bilhetes, entradas ou ingressos de qualquer tipo, presume-se, para todos os efeitos legais, ocorrido 
o fato imponível no momento de sua chancela na repartição pública, na forma que dispuser o 
regulamento. 

 

Seção II 
 

DA SUJEIÇÃO PASSIVA E DO CONTRIBUINTE 

 

Art. 128. Contribuinte é o prestador do serviço. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 

08/2017). 

 

SEÇÃO III 

DO RESPONSÁVEL 

 



Art. 129. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: (Redação conferida pela Lei 

Complementar nº 08/2017).



 

I - o prestador do serviço; 

II - a pessoa jurídica que resulte de fusão, transformação ou incorporação pelo débito fiscal da pessoa 
jurídica fusionada, transformada ou incorporada; 
 
III - o espólio, pelo débito do "de cujus", até a data da abertura da sucessão e o inventariante pelos 
tributos devidos pelo espólio; 
 

IV - o sócio remanescente ou seu espólio, pelo débito fiscal da pessoa jurídica extinta, caso continue 

a respectiva atividade, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. 

§1º Sem prejuízo do disposto no caput e nos incisos deste artigo, são responsáveis: 

I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior do País; 

II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos 
nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 
da lista anexa. 
 
III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese 
prevista no § 4o do art. 129 desta Lei Complementar. 
 

§ 2º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao 
Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, 
conforme informação prestada por este. 
 

§ 3º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos 
no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser 
registrados no local do domicílio do tomador do serviço. 
 

Art. 130. São solidariamente responsáveis: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

I - o proprietário do imóvel, o dono da obra e o empreiteiro, solidariamente com o contribuinte, em 
relação aos serviços de construção civil e congêneres, que lhes forem prestados, sem a 
documentação fiscal correspondente e sem prova de pagamento do imposto devido pelo prestador 
de serviço; 

II - a pessoa natural ou jurídica que se utilizar de serviços de empresa, empresário, ou profissional 
autônomo, quando dele não exigir: 
 

a) Emissão de nota fiscal, nos casos em que o prestador de serviço esteja obrigado a emiti-
la por disposição legal; 
 

b) nos demais casos, comprovação da inscrição no cadastro de contribuintes mobiliários do 
município de Passabem; 



 

III - a pessoa natural ou jurídica que tenha interesse comum na situação que tenha dado origem à 
obrigação principal; 
 

IV - todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto; 

V - o proprietário, o locador ou o cedente de locais, dependências ou espaço em bem imóvel, ainda 
que pertencentes ou compromissados à sociedades civis sem fins lucrativos, utilizados para a 
realização de feiras, exposições, bailes, shows, concertos, recitais ou quaisquer outros eventos de 
diversões públicas que deixar de comprovar o pagamento ou caução do valor do tributo devido pela 
realização do evento. 

VI - a pessoa natural ou jurídica, pelo imposto devido pelo alienante, quando venha a adquirir fundo 
de comércio ou estabelecimento prestador de serviços, na hipótese de cessação por parte deste da 
exploração da atividade; 

VII - a pessoa natural ou jurídica, pelo imposto devido pelo alienante, até a data do ato, quando 
adquirir fundo de comércio ou estabelecimento prestador de serviços e continuar a respectiva 
exploração, sob a mesma ou outra denominação ou razão social, ou sob firma ou nome individual, 
na hipótese do alienante prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 (seis) meses, a contar da 
data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de atividade; 

VIII - a pessoa jurídica que tenha absorvido patrimônio de outra em razão de cisão, total ou parcial, 
pelo débito fiscal da pessoa jurídica cindida, até a data do ato; 

IX - o sócio, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, pelo débito fiscal da sociedade; 

X - os pais o tutor ou curador, respectivamente pelo débito fiscal de seus filhos menores, tutelado ou 
curatelado; 

XI - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior do País; 

XII - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos 
nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 
da lista constante da Tabela XII. 

 

SEÇÃO IV 

DA RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Art. 131. Na condição de substitutos tributários são responsáveis pela retenção e pagamento do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN: (Redação conferida pela Lei 
Complementar nº 08/2017). 

I - as companhias de transportes, pelo imposto incidente sobre as comissões pagas às agências e 
operadoras turísticas relativas às vendas de passagens, realizadas no município de Passabém; 



 

II - os bancos e demais entidades financeiras, pelos impostos devidos sobre os serviços de guarda e 
vigilância, de conservação e limpeza e de transporte, coleta e remessa ou entrega de valores; 
 

III - as agências de propaganda, pelo imposto devido pelos prestadores de serviços de produção e 
arte-finalização; 
 

IV - Qualquer entidade pública ou privada, responsável direta pelo estabelecimento em que ocorrer 

a realização de eventos e ou serviços, que configurem fato gerador de imposto no Município, bem 

como, os órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, autarquias e fundações, nos seguintes casos: 

a) Quando da não emissão da Nota Fiscal pelo prestador dos serviços no caso em que 
esteja obrigado a emiti-la por disposição legal. 
 

b) Quando o prestador dos serviços não estiver estabelecido neste Município e prestar os 
serviços descritos no art.134 desta lei. 
 

c) Quando o Profissional Autônomo não comprovar inscrição no cadastro de contribuintes 
mobiliários do município de Passabem. 
 

V - a empresa ou entidade que administre ou explore loterias e outros jogos, apostas, sorteios, 
prêmios ou similares, pelo imposto devido sobre as comissões e demais valores pagos a qualquer 
título, aos seus agentes revendedores ou concessionários, inclusive quando sob a forma de desconto 
sobre o valor de face do produto; 

VI - a empresa concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, de água ou de 
telecomunicações, pelo imposto devido decorrente da cobrança de prestação de serviços de 
cobrança ou recebimento de suas contas, prestados por agente estabelecido no município, exceto as 
instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar pelo banco central; 

VII - a empresa de plano de saúde pelo imposto devido sobre as comissões e demais valores pagos 
a seus agentes e representantes estabelecidos no Município; 

VIII - Todos os tomadores de serviços, inclusive os órgãos, empresas e entidades da Administração 
Pública direta e indireta, quando o prestador não estiver formalmente estabelecido neste Município e 
prestar no seu território os serviços previstos no art. 134, bem como aqueles, em que para prestação 
do serviço o prestador necessite se estabelecer neste Município conforme critérios estabelecidos no 
§ 1º do art. 134 e art. 135; 

IX - a instituição financeira ou equiparada autorizada a funcionar pelo Banco Central, pelo imposto 
devido pelos serviços a ela prestados por agente não financeiro estabelecido no Município, que 
desempenhe a função de correspondente. 

§ 1º. Quando o prestador de serviço inscrito nesse município não emitir ou estiver impedido de emitir 

documento fiscal próprio autorizado pela Prefeitura Municipal de Passabem, a 



 

fonte pagadora do serviço reterá o montante do imposto devido e recolherá no prazo fixado para seu 
pagamento. 

 

§ 2º. Para efeitos desta lei, os substitutos tributários equiparam-se aos contribuintes do imposto no 
que tange às obrigações principal e acessória. 
 

§ 3º. A responsabilidade de trata este artigo será satisfeita mediante o pagamento do imposto retido, 
calculado sobre o preço do serviço prestado, aplicada a alíquota correspondente à atividade exercida. 
 

§ 4º. O ISSQN retido deverá ser recolhido pelo substituto tributário até o dia 5 (cinco) do mês seguinte 
ao da competência, ficando sujeito, a partir desta data à incidência de juros e multa na forma da 
legislação em vigor. 
 

§ 5º. Ainda que não haja a retenção do ISSQN, os responsáveis serão obrigados ao seu recolhimento 
na forma disciplinada nesta lei. 
 

§ 6º. A substituição tributária prevista neste artigo não exclui a responsabilidade solidária do prestador 
do serviço. 
 

Art. 132. Os tomadores de serviço, inclusive os órgãos, empresas e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta, deixarão de reter o ISSQN na fonte quando:  

I - o prestador, nos serviços isentos, informar em todas as vias do documento fiscal emitido, os 
fundamentos legais indicativos desta situação; 

 

II - o prestador de serviço imune apresentar o despacho de reconhecimento da imunidade tributária 
fazendo constar do documento fiscal emitido o número do respectivo processo administrativo; 
 

III - o prestador do serviço autônomo ou empresário, inscrito no cadastro de Contribuintes de Tributos 
Municipais fornecer cópia da guia de recolhimento devidamente autenticada do ISSQN - Autônomo 
do último trimestre imediatamente anterior à data do pagamento do serviço prestado; 
 

IV - o prestador de serviço fornecer ao tomador do serviço, cópia da guia quitada do recolhimento do 
imposto-ISSQN, referente ao mês em que o serviço foi prestado, ficando para todos os efeitos a cargo 
do tomador a comprovação do recolhimento do imposto, devendo esta ser anexada junto com a 
Declaração Mensal de Retenção do ISSQN na Fonte. 

Parágrafo Único: Até que seja instituído modelo de Declaração Mensal de Retenção do ISSQN na 
Fonte através de decreto, fica a critério do tomador dos serviços a instituição de modelo de declaração 
que terá no mínimo: os dados do responsável pela retenção, dados dos prestadores dos serviços, 
descrição dos serviços com seu respectivo valor, alíquota incidente e valor do imposto retido. 

 



 

 

Art. 133. Ressalvado o previsto no inciso IV do artigo 132, os responsáveis tributários estão obrigados 

ao recolhimento integral do imposto devido, acrescido de juros, multa e atualização monetária, se for 

o caso, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, sujeitando-se ainda às 

penalidades cabíveis pela infração a legislação tributária do Município. (Redação conferida pela Lei 

Complementar nº 08/2017). 

 

§ 1º. Os contribuintes alcançados pela retenção do imposto manterão controle em separado das 
operações a esse regime, para exame posterior da fiscalização municipal. 
 
§ 2º. Decreto do executivo poderá estabelecer em regulamento novos critérios para a retenção e 
pagamento do imposto. 
 

SEÇÃO V 
 

DO ESTABELECIMENTO 

 

Art. 134. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador 

ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas 

nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação conferida pela Lei 

Complementar nº 08/2017). 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde 
ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 125 desta Lei Complementar; 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos 
no subitem 3.04 da lista anexa; 
 
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.17 da lista anexa; 
 

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; 

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos 
no subitem 7.05 da lista anexa; 

VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e 
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.09 da lista anexa; 

VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, 
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 
da lista anexa; 

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.11 da lista anexa; 



IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e 
biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; 

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, 
colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres 
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer 
meios; 

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; 

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa; 

XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 
da lista anexa; 

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, 
no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 

XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos 
serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; 

XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos 
serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; 

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 
16 da lista anexa; 

XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele 
estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa; 

XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e 
administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa; 

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos 
serviços descritos pelo item 20 da lista anexa; 
 

XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; 

XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de 
cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01; 

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09; 

§ 1º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato 
gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, 
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, 
arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. 
 

§2º.  No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se 



 

ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de 
rodovia explorada. 

§ 3º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos 
serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. 
 

§ 4º. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1o, ambos do art. 8o-A da Lei 
Complementar Nacional n. 116/03, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou 
intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. 
 

Art. 135. A existência do estabelecimento prestador é identificada pela conjugação, parcial ou total, 
dos seguintes elementos: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

I - manutenção de pessoal, material, máquinas, veículos, instrumentos ou equipamentos necessários 
à execução dos serviços; 

II - estrutura organizacional ou administrativa;  

III - inscrição nos órgãos previdenciários; 

 

IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 

V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica de atividade de 
prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, formulários, 
correspondência, contrato de locação do imóvel, contas de telefone, de energia elétrica, água, gás, 
propaganda e publicidade, em nome do prestador, seu representante ou preposto, por qualquer outro 
meio de prova que possa caracterizar a existência do estabelecimento prestador; 

VI - local da realização de eventos que configurem fato gerador do imposto, quando for o caso; 

Art. 136. Para efeito de cumprimento da obrigação tributária, entende-se autônomo cada 
estabelecimento do mesmo titular. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

§ 1º. O contribuinte, por meio de requerimento, poderá solicitar regime especial para cumprimento, 
de forma centralizada, da obrigação tributária referente às unidades econômicas que funcionem em 
local diverso do estabelecimento principal, desde que não sejam filiais. 
 

§ 2º. O processamento e a concessão do referido regime especial serão definidos em regulamento. 
 

SEÇÃO VI 
 

DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 



 

SUBSEÇÃO I 
 

DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E DA BASE DE CÁLCULO 

 

Art. 137. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. (Redação conferida pela Lei 

Complementar nº 08/2017). 

§ 1º. Incluem-se na base de cálculo todas as importâncias, despesas acessórias, juros, acréscimos, 
bonificações ou outras vantagens a qualquer título recebidas pelo contribuinte e que integrem o preço 
do serviço, excluídos os descontos ou abatimentos incondicionalmente concedidos, vedadas 
quaisquer deduções exceto as expressamente autorizadas em Lei. 
 

§ 2º. Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de 
mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, 
rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de 
postes, existentes em cada Município. 
 

§ 3º. Quando os serviços descritos no subitem 17.06 da lista anexa forem executados por terceiros 
que emitam notas fiscais, faturas ou recibos em nome do cliente e aos cuidados da agência, o preço 
do serviço desta será a diferença entre o valor de sua fatura ao cliente e o valor dos documentos 
do(s) executor (es) à agência, desde que devidamente comprovados. 
 

§ 4º. Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, o valor 
dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de 
serviços anexa a esta Lei Complementar. 
 

Art. 138. Na falta do preço a que se refere o artigo anterior, a base de cálculo é o valor corrente de 
serviço similar, vigente no mercado de serviços do Município à época da prestação do serviço 
correspondente. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

Art. 139. O valor mínimo da prestação de serviços poderá ser fixado em pauta expedida pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, sujeita a modificações a qualquer tempo, para inclusão ou exclusão 
de serviços, inclusive atualização de valores. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 
08/2017). 

Parágrafo Único: Havendo discordância em relação ao preço fixado em pauta, caberá ao prestador 
ou tomador do serviço comprovar a exatidão do valor por ele declarado. 

Art. 140. O valor da prestação de serviço, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, poderá 
ser arbitrado pela autoridade fiscal na ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: 
(Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

I - não colocação à disposição da autoridade fiscal, dos elementos necessários à comprovação do 
preço, incluídos os casos de perda ou extravio de livros ou documentos fiscais; 

 



II - fundada suspeita de que os documentos fiscais não reflitam o preço real da prestação dos 
serviços; 



 

III - declaração nos documentos fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente dos 
serviços prestados. 
 

Parágrafo Único: O lançamento decorrente de arbitramento será realizado mediante procedimento 
administrativo, estabelecido em regulamento e prevalecerá até que, através de avaliação 
contraditória, venha a ser modificado em razão de decisão processual. 

 

Art. 141. O montante do imposto integra sua própria base de cálculo, constituindo-se eventuais 
destaques mera indicação para fins de controle. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 
08/2017). 

 

SUBSEÇÃO II 
 

DAS ALÍQUOTAS 

 

Art. 142. A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por 
cento), conforme preceitua a Lei Complementar Federal número 157/2016. (Redação conferida pela 
Lei Complementar nº 08/2017). 

 

§ 1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou 

financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob 

qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente 

da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os 

subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar, conforme preceitua a Lei 

Complementar Federal número 157/2016. 
 

Art. 143. Quando a prestação de serviço ocorrer sob a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, o valor do imposto será fixo e trimestral não compreendida a importância paga a título 
de remuneração do trabalho profissional do próprio prestador de serviços, na seguinte conformidade: 
(Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

I - atividade para a qual se exija escolaridade de nível superior: R$ 115,00 (cento e quinze reais) por 
trimestre; 

 

II - atividade para a qual se exija escolaridade de nível médio: R$ 80,00 (oitenta reais) por trimestre; 
 

III - Atividade que não se exija escolaridade, não constante neste artigo: R$ 40,00 (quarenta reais) 
por trimestre. 
 



§ 1º. Entende-se por profissional autônomo a pessoa física que exerça profissão intelectual, científica, 
literária ou artística, sem vínculo empregatício, que preste serviço valendo-se do seu próprio esforço, 
desde que para o exercício da profissão não estejam presentes os elementos de empresa previstos 
no Código Civil Brasileiro. 
 

§ 2º. Equipara-se ao autônomo para fins de tributação o empresário que exerça profissionalmente 
atividade econômica valendo-se do seu próprio esforço, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa. 



 

§ 3º. Para efeito deste artigo, considera-se prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal 
aquela em que todas as etapas de elaboração e execução de seu objeto sejam efetuadas diretamente 
pelo contribuinte. 
 

§ 4º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o profissional autônomo possua 
estrutura ou organização equivalente à de empresa, nos termos da legislação vigente. 
 

Art. 143-A. Quando os serviços de médicos, enfermeiros, obstetras, ortopédicos, fonoaudiólogos, 
protéticos, médicos veterinários, contabilidade, técnicos em contabilidade, agentes da propriedade 
industrial, advogados, engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos, dentista, economistas, 
psicólogos, forem prestados por sociedades profissionais, estas ficarão sujeitas ao ISSQN devido, 
calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em 
nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. 
(Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

Parágrafo Único: O disposto neste artigo não se aplica à sociedade que apresente qualquer uma 
das seguintes características: 

 

I - natureza comercial, quando o objetivo passa a ser a remuneração do capital investido para 
obtenção de ganhos em virtude de compra e venda ou mesmo manufatura de mercadorias e outros 
bens; 

II - sócio pessoa jurídica; 

III - atividade diversa da habilitação profissional dos sócios; 

IV - sócio não habilitado para o exercício de atividade correspondente ao serviço prestado pela 
sociedade; 

V - sócio que não preste serviço em nome da sociedade, nela figurando apenas com aporte de capital; 

VI - caráter empresarial, ou seja, quando houver a terceirização dos trabalhos que constituam o 
próprio objeto social da Sociedade, quando a magnitude de sua estrutura organizacional e o volume 
dos serviços por ela prestados forem de tal monta fazendo que o trabalho pessoal dos sócios seja 
elemento secundário. 

VII - existência de filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou 
contato ou qualquer outro estabelecimento descentralizado. 

Art. 144. São equiparados a empresas, para fins de tributação: (Redação conferida pela Lei 

Complementar nº 08/2017). 

I - os permissionários do Transporte Público Alternativo; 

II - o profissional autônomo que para o exercício da sua atividade possua estrutura organizacional 
equivalente a empresa. 



 

 

SUBSEÇÃO III 
 

DO LANÇAMENTO 

 

Art. 145 - O lançamento do imposto far-se-á: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

I - por homologação, mediante recolhimento pelo contribuinte do imposto correspondente às 
operações tributadas em cada mês, independente de qualquer aviso, notificação ou prévio exame da 
autoridade administrativa; 

II - de ofício, uma única vez, por trimestre a que corresponder o tributo, para as ocorrências previstas 
no artigo 143 desta lei. 
 

§ 1º. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá proceder ao lançamento de ofício para cobrança do 
imposto devido por contribuinte com responsabilidade solidária. 
 

§ 2º. No caso do inciso I, o lançamento do imposto será feito nos livros e documentos fiscais, com a 
descrição da prestação de serviços, na forma prevista em Regulamento e sob exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, ficando sujeito a posterior homologação pela autoridade 
administrativa. 
 

Art. 145-A. O imposto devido na forma do inciso II do artigo anterior e correspondente ao exercício 
em que ocorrer a abertura ou cancelamento de inscrição, bem como a exercícios anteriores à 
abertura, deve ser recolhido pelo contribuinte, no ato da inscrição ou do cancelamento no cadastro, 
em tantos duodécimos da alíquota anual quantos forem os meses de atividade no ano da inscrição, 
cancelamento ou, ainda, referente aos exercícios anteriores, considerando-se mês a fração ainda 
que de 01 (um) dia. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

Art. 145-B. O Lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes 
casos: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

I - quando a lei assim o determine; 

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação 
tributária; 
 
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso 
anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a presta-lo ou não o preste satisfatoriamente, a 
juízo daquela autoridade; 
 

IV - quando comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 

V - quando comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada; 



 

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, 
que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; 

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio daquela, agiu com dolo, 
fraude ou simulação; 

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não aprovado por ocasião do lançamento 
anterior; 

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade 
que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial. 

Parágrafo Único: A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da 
Fazenda Pública. 

 

SUBSEÇÃO IV 
 

DOS REGIMES DE PAGAMENTO DO IMPOSTO 

 

Art. 146. O contribuinte sujeito ao lançamento por homologação fará o recolhimento do imposto de 
conformidade com os seguintes regimes: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

I - regime de apuração mensal; 

II - regime de estimativa. 

Art. 146-A. O prazo para recolhimento do imposto de que trata o inciso I e II do artigo 146, bem como 
a escrituração das operações, será até o dia 5(cinco) do mês subsequente ao fato gerador e o prazo 
para recolhimento de que trata o inciso I,II, III e IV do art. 143 será até o dia 20 do último mês do 
trimestre. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

Parágrafo Único: O executivo através de decreto poderá alterar o prazo de recolhimento do imposto 
de que trata este artigo. 

Art. 146-B. O valor do imposto a recolher pelo estabelecimento enquadrado no regime de estimativa 
será determinado pelo fisco. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

§ 1º. O imposto será estimado por período certo e prevalece enquanto não revisto. 
 

§ 2º. O sujeito passivo será enquadrado no regime de estimativa segundo critérios fixados em 
regulamento, que poderá levar em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas. 
 

§ 3º. Os valores das prestações de serviços e o montante do imposto a recolher no período 
considerado serão estimados em função dos dados declarados pelo contribuinte ou apurados de 
ofício. 



 

Art. 146-C. As reclamações e recursos relacionados com o enquadramento ou fixação da estimativa 
não suspende a exigibilidade do crédito tributário. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 
08/2017). 

 

Art. 146-D. A parcela de estimativa não paga no prazo de 30 (trinta) dias da data do vencimento fica 
sujeita a inscrição na dívida ativa, independentemente de outras formalidades. (Redação conferida 
pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

Art. 146-E. Poderá ser exigido, na forma disposta em regulamento, o recolhimento antecipado ou 
caução do imposto devido, com a fixação do valor estimado, quando ocorrer prestação de serviços 
de diversões públicas quaisquer, desde que essa prestação ocorra de forma eventual, em 
estabelecimento próprio ou de terceiro, ainda que provisório. (Redação conferida pela Lei 
Complementar nº 08/2017). 

 

SEÇÃO VII 
 

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

 

Art. 147. As pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à inscrição no cadastro mobiliário como contribuintes, 
conforme as operações de prestação de serviços que realizarem, ainda que não tributadas ou isentas 
do imposto, devem, relativamente a cada inscrição, emitir documentos fiscais, manter escrituração 
fiscal destinada ao registro das operações de serviços realizadas e atender as exigências da 
administração tributária, inclusive para a emissão de documentos por cupom fiscal. (Redação 
conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

§ 1º. Novos modelos de documentos, cupons e livros fiscais, bem como as disposições sobre 
dispensa ou obrigatoriedade de sua manutenção, poderão ser estabelecidas em Regulamento ou em 
normas complementares expedidas pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
 

§ 2º. Nos casos em que a prestação de serviços esteja desonerada do pagamento do imposto em 
decorrência de não incidência ou isenção ou em que tenha sido atribuída à outra pessoa a 
responsabilidade do pagamento do imposto, a circunstância deve ser mencionada no documento 
fiscal, indicando-se o dispositivo da legislação que autorizou a desoneração. 
 

§ 3º. Os documentos, os impressos de documentos, os livros das escritas fiscal e comercial, os 
programas e arquivos magnéticos são de exibição obrigatória ao fisco, devendo ser conservados pelo 
prazo estabelecido na legislação tributária. 
 

§ 4º. O Contabilista ou Escritório de Contabilidade regularmente inscrito no cadastro mobiliário poderá 

manter sob sua guarda livros e documentos fiscais de seus clientes, desde que cientificada a 

Secretaria Municipal da Fazenda através do Documento de Inscrição Cadastral, devendo coloca-los 

à disposição da fiscalização quando por ela solicitados. 



 

§ 5º. O contabilista ou escritório de contabilidade fica obrigado a, no prazo de 60 dias da publicação 
desta, protocolar na Superintendência de Rendas Mobiliárias, declaração contendo a relação de 
todas as pessoas jurídicas, sob sua responsabilidade técnica até a data do protocolo da declaração, 
cujas atividades estejam sujeitas à incidência de tributos Municipais, inclusive as que gozam de 
imunidade e/ou isenção, de modo a identificá-la, informando o nome empresarial, inscrição no CNPJ 
e municipal, endereço e ramo de atividade. 
 

§ 6º. O contabilista ou escritório de contabilidade deverá manter atualizada, trimestralmente, a 
declaração disposta no parágrafo anterior, protocolizando até o dia 10 (dez) do 1º mês do trimestre 
subsequente ao da ocorrência, as exclusões ou inclusões de pessoas jurídicas sob sua 
responsabilidade técnica. 
 

§ 7º. Os contribuintes de tributos municipais estão obrigados a apresentar declaração de inexistência 
de fato gerador de tributo à Superintendência de Rendas Mobiliárias até o dia 5 (cinco) do mês 
subsequente a sua ocorrência. 
 

§ 8º. Ficam obrigados a apresentar a Declaração Mensal de Serviços (DMS), até o dia 5 (cinco) do 
mês subsequente ao mês da ocorrência do fato gerador, as instituições financeiras e as 
assemelhadas, que possuam estabelecimento neste município assim consideradas as pessoas 
jurídicas que tenham como atividade principal ou acessória os serviços relacionados ao setor 
bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a 
funcionar pela União ou por quem de direito, especialmente: 
 

a) os bancos múltiplos; 
 

b) os bancos comerciais; 
 

c) os bancos de desenvolvimento; 
 

d) as caixas econômicas; 
 

e) os bancos de investimento; 
 

f) as sociedades de crédito, financiamento e investimento; 
 

g) as sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo; 
 

h) as sociedades de arrendamento mercantil; 
 

i) as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e câmbio; 
 



j) as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários; 
 

k) as cooperativas de crédito; 
 

l) as companhias hipotecárias; 
 

m) as agências de fomento e desenvolvimento; 
 

n) as administradoras de consórcio. 



 

§ 9º. A Declaração Mensal de Serviços (DMS) de que trata o parágrafo anterior será preenchida 
segundo a forma abaixo descrita: 
 

I - Mês e exercício; 

II - Dados Cadastrais (Razão ou denominação Social, Número do CNPJ, Número da inscrição 
Municipal, Endereço completo, Código e denominação da Agência); 
 

III - Demonstrativo das receitas de Serviços:  

a) Coluna Código de Serviço; 

 

b) Coluna Código do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional "COSIF"; 
 

c) Coluna Número da conta Contábil; 
 

d) Coluna Título da conta; 
 

e) Coluna Receita do Período; 
 

f) Coluna Alíquota; 
 

g) Coluna ISS devido. 
 

IV - Responsabilidade do Contribuinte e do informante (Nome, CPF, assinatura, data e telefone de 
contato do responsável pelo preenchimento da DMS). 

V - Numeração das folhas que compõem a DMS, no rodapé de cada folha deverá constar o número 
de cada página em ordem sequencial crescente, ao lado, precedida do sinal "/" (barra), o total de 
páginas; 

VI - Quando não houver movimento econômico preencher no Demonstrativo das Receitas a 
observação "sem movimento". 

§ 10. Fica autorizado ao Superintendente de Rendas Mobiliárias instituir a Declaração Mensal de 
Serviço (DMS) ou outro documento, através de portaria, para outras categorias, grupos ou setores 
de atividade econômica. 
 

§ 11. Na ausência ou falta do Superintendente de Rendas Mobiliárias fica autorizado o Secretário de 
Fazenda Municipal instituir a Declaração Mensal de Serviço (DMS), conforme disposto no parágrafo 
anterior. 
 

§ 12. Os contribuintes de Taxa de Fiscalização do Funcionamento ficam obrigados a comunicar a 
sua inatividade ou paralisação no prazo de 30 dias da sua ocorrência. 
 



§ 13. É vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva prestação de 
serviço. 



 

 

Art. 147-A. O estabelecimento gráfico, quando confeccionar impressos para fins fiscais, deles deve 
fazer constar a sua firma ou denominação, endereço e número da inscrição municipal, bem como a 
data, quantidade de cada impressão e a autorização expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
(Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

Parágrafo Único: O disposto neste artigo aplica-se também ao contribuinte que confeccione seus 
próprios impressos para fins fiscais. 

Art. 147-B. A aplicação de penalidade em razão do extravio, perda ou inutilização de nota fiscal ou 
documento fiscal será relevada ao contribuinte que comprovar perante o fisco a ocorrência de caso 
fortuito ou força maior, bem como a inexistência de dolo ou culpa como motivos do extravio, perda 
ou inutilização, mediante as seguintes condutas, cumulativamente: (Redação conferida pela Lei 
Complementar nº 08/2017). 

I - publicação de editais de extravio de documentos fiscais, em jornal de grande circulação no 
município de Passabem, e no órgão de publicação oficial do Município; 

II - comunicação à Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo máximo de (30) dias após a ocorrência 
do fato, para os fins de providências e reconstituição da escrita fiscal, nos termos do regulamento; 
 

III - apresentação de Boletim de Ocorrência Policial, nas hipóteses em que a autoridade policial puder 
expedir este documento ou declaração circunstanciada do contribuinte sob pena de responsabilidade 
civil, administrativa e criminal, do fato e de suas justificativas; 
 

IV - apresentação, pelo contribuinte, de meios e provas hábeis a possibilitar a apuração, lançamento 
e quitação dos tributos decorrentes dos documentos extraviados. 

 

§ 1º. Não serão considerados para efeitos de exclusão de penalidades, os Editais de Extravio 
publicados, que tratarem de simples comunicados à Praça. 
 

§ 2º. As hipóteses previstas neste artigo deverão ser formalizadas em Processo Tributário 
Administrativo. 
 

Art. 147-C - A. Fica instituída a comunicação eletrônica entre a Secretaria Municipal de Fazenda e o 
sujeito passivo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por meio do Domicílio 
Eletrônico do Contribuinte - DEC, sendo obrigatório o credenciamento para as pessoas jurídicas e 
físicas, observadas a forma, condições e prazos previstos em regulamento. (Redação conferida pela 
Lei Complementar nº 08/2017). 

Art. 147-D. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá utilizar a comunicação eletrônica para: 
(Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos; 
 

II – encaminhar notificações, intimações e autos de infração, formalizando lançamento de tributos e 
multas;  

III – expedir avisos em geral. 



 

Parágrafo único. A expedição de avisos por meio do DEC, a que se refere o inciso III do “caput” 
deste artigo, não exclui a espontaneidade da denúncia nos termos do art. 138 do Código Tributário 
Nacional. 

Art. 147-E. O recebimento da comunicação eletrônica pelo sujeito passivo dar-se-á após seu 
credenciamento na Secretaria Municipal de Fazenda, na forma prevista em regulamento. (Redação 
conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

Parágrafo único. Ao credenciado será atribuído registro e acesso ao sistema eletrônico da Secretaria 
Municipal de Fazenda, através de senha e login ou por certificação digital, de forma a preservar o 
sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de suas comunicações. 

Art. 147-F. O credenciamento será obrigatório aos contribuintes e responsáveis, conforme dispuser 
regulamento, e as comunicações da Secretaria Municipal de Fazenda ao sujeito passivo serão feitas 
preferencialmente por meio eletrônico, em portal próprio denominado “DEC”, dispensando-se neste 
caso, a sua publicação no Diário Oficial, a notificação ou intimação pessoal, ou o envio por via postal. 
(Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

§ 1º A comunicação feita na forma prevista no “caput” deste artigo será considerada pessoal para 
todos os efeitos legais. 
 

§ 2º Considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta 
eletrônica ao teor da comunicação. 
 

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a 
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 
 

§ 4º A consulta referida nos §2º e §3º deste artigo, deverá ser feita em até 10 (dez) dias contados da 
data do envio da comunicação, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do 
término desse prazo. 
 

§ 5º No interesse da Administração Pública, a comunicação poderá ser realizada mediante outras 
formas previstas na legislação. 
 

Art. 147-G. A recusa ou ausência de credenciamento ao DEC, nos termos e prazos estipulados em 
regulamento, ensejará multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras de medidas 
administrativas cabíveis. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

SEÇÃO VIII 

 

Art. 148. Em casos especiais e para facilitar ou compelir à observância da legislação tributária, as 
autoridades fiscais poderão determinar, a requerimento do interessado ou de ofício, a adoção de 
regime especial para o cumprimento das obrigações fiscais seja de natureza principal e/ou acessória, 
na forma a ser definida em regulamento. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 



SEÇÃO IX 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

SUBSEÇÃO I 
 

EFEITOS DO NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 149. Sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta ou atraso no 
pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza - ISSQN, implicará na cobrança dos 
seguintes acréscimos: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

I - multa de mora de 0,033% (trinta e três milésimos), por dia, sobre o valor do crédito devido e não 
pago, ou pago a menor, atualizado monetariamente, a partir do dia imediatamente seguinte ao de 
seu vencimento até o limite de 15% (quinze por cento); 

 

II - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor do crédito devido e não 
pago, ou pago a menor, atualizado monetariamente, a partir do mês imediatamente seguinte ao de 
seu vencimento, considerado como mês completo qualquer fração dele. 
 

Parágrafo Único: O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo 
contribuinte, dentro do prazo legal para pagamento do imposto. 

 

Art. 149-A. O crédito tributário fixado na legislação não pago no seu vencimento será corrigido 

monetariamente, mediante aplicação de coeficientes de atualização com base na variação do Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), acumulada no exercício imediatamente anterior. (Redação conferida pela Lei 

Complementar nº 08/2017). 

 

§ 1º. Em caso de extinção do IPCA, a atualização monetária será realizada pelo índice que o substituir 
ou, em não havendo substituto, por índice instituído por Lei federal. 
 

§ 2º Ajuizada a dívida, serão devidos, também, custas e honorários advocatícios, nos termos da 
legislação própria. 
 

§ 3º. Parcelas que ultrapassarem o exercício em que foi firmado o parcelamento, serão reajustadas 
todo 1º de janeiro do(s) exercício(s) seguinte(s), pela variação do IPCA calculada com base no 
acumulado do período de outubro a setembro do exercício imediatamente anterior. 
 

§ 4º. Todo o crédito tributário, especialmente os valores constantes das Tabelas Integrantes do Anexo 
Único desta Lei, serão atualizados monetariamente todo 1º de janeiro mediante aplicação de 
coeficientes de atualização com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acumulada no período de outubro 
a setembro do exercício anterior. 



 

Art. 149-B. Ressalvados os casos de autorização legislativa, não se efetuará o recebimento de 
débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa com dispensa ou redução de multa, juros de 
mora e da correção monetária. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

Parágrafo Único: Verificada, a qualquer tempo, a inobservância do disposto neste artigo, é o 
funcionário responsável obrigado além da pena disciplinar a que estiver sujeito, a recolher aos cofres 
Municipais o valor da Multa, dos juros de mora e da correção monetária que houver dispensado. 



 

SEÇÃO X 
 

INFRAÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL 

 

Art. 150. O descumprimento da obrigação tributária principal, instituída pela legislação do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza fica sujeito às seguintes penalidades, quando exigido através 
de ação fiscal ou efetuada após o seu início: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 
08/2017). 

 

I - multa de 60% (sessenta por cento) sobre o valor atualizado do imposto devido e não pago, ou 
pago a menor, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação; 

II - multa de 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor atualizado do imposto devido e não pago, 
ou pago a menor, quando verificado o emprego, pelo sujeito passivo, ou por terceiro, em benefício 
do sujeito passivo, de dolo, fraude ou simulação, com o intuito de escusar-se do cumprimento, parcial 
ou total, da obrigação; 
 

III - multa de 60% (sessenta por cento) sobre o valor atualizado do imposto retido na fonte e não 
recolhido, ou recolhido a menor, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação; 
 

IV - multa de 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor atualizado do imposto retido na fonte e não 
recolhido, ou recolhido a menor, quando verificado o emprego, pelo sujeito passivo, ou por terceiro 
em benefício do sujeito passivo, de dolo, fraude ou simulação, com o intuito de escusar-se do 
cumprimento, parcial ou total, da obrigação; 

V - multa de 60% sobre o valor atualizado do imposto que deveria ter sido retido na fonte, exceto os 
casos de dolo, fraude ou simulação; 

VI - multa de 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor atualizado do imposto que deveria ter sido 
retido na fonte, quando verificado o emprego, pelo sujeito passivo, ou por terceiro em benefício do 
sujeito passivo, de dolo, fraude ou simulação, com o intuito de escusar-se do cumprimento, parcial 
ou total, da obrigação. 

Parágrafo Único: Considera-se consumado o dolo, a fraude e a simulação, nos casos do inciso II, 
IV e VI, mesmo antes de vencidos os prazos para o cumprimento das obrigações tributárias. 

Art. 150-A. Salvo prova inequívoca feita em contrário, presume-se o dolo em qualquer das seguintes 
circunstâncias: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

I - contradição evidente entre os livros e documentos da escrita fiscal e os elementos das declarações 
e guias apresentadas às repartições municipais; 

II - manifesto desacordo entre os preceitos legais e regulamentares no tocante às obrigações 
tributárias e a sua aplicação por parte do contribuinte ou responsável; 
 

III - remessa de informes ou comunicações falsas ao Fisco, com respeito aos fatos tributários e à 
base de cálculo de obrigações tributárias; 



 

IV - omissão de lançamento nos livros, fichas, declarações ou guias, de bens e atividades que 
constituam fatos imponíveis de obrigações tributárias. 

Art. 150-B. Exclusivamente para o caso de pagamento integral do montante tributário, neste 
compreendidos os acréscimos resultantes da mora, o valor da multa aplicada nos termos do artigo 
266 desta Lei, sofrerá as seguintes reduções: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 
08/2017). 

I - para pagamento à vista efetuado até o 15º (décimo quinto) dia seguinte à intimação: 60% (sessenta 
por cento); 

II - para pagamento à vista efetuado até o 30º (trigésimo) dia seguinte à intimação: 50% (cinquenta 
por cento); 
 

III - para pagamento mediante parcelamento, nos moldes da legislação específica, efetuado até o 30º 
(trigésimo) dia seguinte à intimação: 30% (trinta por cento); 
 

IV - para pagamento, à vista ou mediante parcelamento, efetuado até o 30º (trigésimo) dia seguinte 
à intimação da decisão de primeira instância administrativa: 15% (quinze por cento). 

 

§ 1º. As reduções previstas neste artigo são extensivas às multas equivalentes aplicadas por infração 
ao regime de estimativa do Imposto sobre Serviços, não alcançando as multas aplicadas pela mora. 
 

§ 2º. O pagamento efetuado na conformidade deste artigo implica na desistência da impugnação e 
renúncia aos recursos eventualmente oferecidos, independentemente de requerimento expresso 
nesse sentido. 
 

§ 3º. O disposto neste artigo não se aplica à multa imposta por motivo de dolo, fraude ou simulação. 
 

§ 4º. Consolidado o débito, as prestações deverão ser expressas em Real, atualizadas 
monetariamente conforme legislação vigente. 
 

Art. 150-C. Se o interessado interromper o pagamento das prestações do parcelamento, será 
incorporada ao saldo devedor a redução da penalidade autorizada nos termos do artigo anterior, 
incisos III e IV, corrigida monetariamente. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

Parágrafo Único: O saldo devedor do parcelamento sujeita-se à incidência da correção monetária e 
dos juros de mora até sua efetiva liquidação. 

SEÇÃO XI 
 

INFRAÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA 

 

Art. 151. As infrações às normas estabelecidas nesta lei e pelo Regulamento do Imposto Sobre Serviços 
sujeitam o infrator às seguintes penalidades: (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017).  



 

I - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais: 

a) 5% do valor da operação por deixar de emitir Notas Fiscais na forma e prazos regulamentares ou 
por utilização de documento inábil ou diverso do instituído pela legislação tributária. 
 

b) adulteração, vício ou falsificação de documento fiscal; utilização de documento fiscal falso, de 
documento fiscal em que o respectivo impresso tenha sido confeccionado sem autorização fiscal ou 
que tenha sido confeccionado por estabelecimento gráfico diverso do indicado: multa de R$ 100,00 
(cem reais), por nota fiscal ou outro documento utilizado, independente do seu valor; 
 

c) utilização de documento fiscal com numeração e/ou seriação em duplicidade ou emissão de 

documento fiscal que consigne valores diferentes nas respectivas vias - multa de R$ 100,00 (cem 

reais), por nota fiscal ou outro documento utilizado, independente do seu valor; 
 

d) emissão de documento fiscal que consigne importância inferior ao valor da prestação de serviço: 
multa de R$ 100,00 (cem reais), por nota fiscal ou outro documento emitido, independente do seu 
valor; 
 

e) extravio, perda, desde que não cumprido o disposto no artigo 147-B e seus parágrafos, inutilização, 
permanência fora do estabelecimento prestador de serviços, em local não autorizado, de documento 
fiscal: multa de R$ 50,00 (cinquenta reais), por nota fiscal ou outro documento, independente do seu 
valor; 
 

f) não colocar à disposição da autoridade fiscalizadora de documentos fiscais: multa de R$ 50,00 
(cinquenta reais), por nota fiscal ou outro documento solicitado; 
 

g) por emitir Nota Fiscal de Prestação de Serviço de forma diversa da prevista na legislação: multa 
de R$ 30,00 (trinta reais) por documento emitido de forma irregular. 
 

II - infrações relativas aos livros fiscais e registros magnéticos: 

a) falta de escrituração de documento relativo à prestação de serviço em livro fiscal: multa de R$ 
30,00 (trinta reais), por nota fiscal ou outro documento não escriturado; 
 

b) falta de registro de documento em meio magnético, quando já escrituradas as operações do 
período: multa de R$ 30,00 (trinta reais), por nota fiscal ou outro documento não escriturado; 
 

c) falta de elaboração de documento auxiliar de escrituração fiscal, quando previsto na legislação ou 
sua não exibição ao fisco: multa de R$ 30,00 (trinta reais), por documento; 
 

d) adulteração, vício ou falsificação de livro fiscal: multa de R$ 100,00 (cem reais), por mês em que 
for constatada a ocorrência e por livro fraudado; 
 



e) atraso de escrituração de livro fiscal: multa de R$ 30,00 (trinta reais), por mês ou fração de mês 
em atraso e por livro; 
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f) falta de livro fiscal ou sua utilização sem prévia autorização e autenticação na repartição 
competente, no prazo legal definido pelo regulamento: multa de R$ 50,00 (cinquenta reais), por 
livro faltante ou utilizado sem autorização e autenticação; 
 

g) extravio, perda, desde que não cumprido o disposto no artigo 263 e seu parágrafo, 
inutilização, permanência fora do estabelecimento, em local não autorizado, de livro fiscal ou 
sua não colocação à disposição da autoridade fiscalizadora: multa de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), por livro; 
 

h) utilização em equipamento de processamento de dados de programas para emissão de 
documento fiscal ou escrituração de livro fiscal com vício, fraude ou simulação: multa de R$ 
500,00 (quinhentos reais); 
 

III - infrações relativas à inscrição no cadastro mobiliário, à alteração cadastral e a outras 
informações: 
 

a) falta de inscrição no cadastro mobiliário, no prazo legal, por pessoas jurídica ou equiparada: 
multa de R$ 200,00 (duzentos reais); 
 

b) falta de inscrição no cadastro mobiliário, no prazo legal, por pessoa física, profissional 
autônomo ou equiparado: multa de R$ 100,00 (cem reais); 
 

c) falta de comunicação, no prazo legal, de cessação de atividade ou de mudança de endereço: 
multa de R$ 100,00 (cem reais); 
 

d) falta de comunicação da alteração da atividade econômica, por pessoa jurídica ou 
equiparada: multa de R$ 100,00 (cem reais); 
 

e) falta de comunicação de qualquer modificação ocorrida, relativamente aos dados do 
documento de informação cadastral, por pessoa jurídica ou equiparada: multa de R$ 100,00 
(cem reais); 
 

f) prestação de informação falsa em documento de informação cadastral multa de R$ 300,00 
(trezentos reais); 
 

g) não apresentação de documentos e feitos fiscais, quando exigidos pela fiscalização: multa 
de R$ 30,00 (trinta reais), por documento solicitado e não apresentado; 
 

h) não entrega de formulário de informação quando exigido pela legislação: multa de R$ 30,00 
(trinta reais), por documento não entregue; 
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i) falta de recadastramento para renovação de inscrição, tendo o contribuinte continuado em 
atividade, após o prazo previsto para o recadastramento: multa de R$ 30,00 (trinta reais), por 
mês ou fração; 
 

h) falta de comunicação da inatividade ou paralisação: multa de R$ 30,00 por mês de atraso.  

IV - infrações relativas ao documento de recolhimento do imposto: 

a) falta de entrega de declaração de inexistência de fato gerador de tributo a recolher: multa de 
R$ 30 (trinta reais), por documento não entregue; 
 

V - outras infrações: 

a) uso de sistema de processamento de dados ou de qualquer outro, para emissão de 
documento fiscal ou escrituração de livro fiscal, bem como alteração de uso, sem prévia 
autorização do fisco: multa de R$ 100,00 (cem reais); 
 

b) uso para fins fiscais de máquina registradora ou qualquer outro processo mecânico ou  
eletrônico, sem prévia autorização do fisco: multa de R$ 200,00
 (duzentos reais); 
 
c) confecção, para si ou para terceiros, de livros fiscais ou de impressos fiscais sem prévia 
autorização do fisco, nos casos em que seja exigida tal providência: multa de R$ 200,00 
(duzentos reais), por livro ou documento aplicado ao impressor; 
 

d) não prestação de informações à fiscalização, quando obrigado por disposição legal: multa 
de R$ 200,00 (duzentos reais); 
 

e) rasura de nos livros, documentos ou impressos fiscais: multa de R$ 100,00 (cem reais), por 
rasura constatada mediante ação fiscal; 
 

f) multa de R$ 100,00 (cem ) reais pelo descumprimento da obrigação prevista no § 5º do art. 
259; 
 

g) multa de R$ 30,00 (trinta) reais, por ocorrência, inclusão ou exclusão, não comunicada 
conforme disposto no § 6º do art. 259; 
 

h) multa de R$ 100,00 (cem) reais pelo descumprimento da obrigação prevista no § 8º do artigo 
259; 
 

§ 1º. A aplicação das penalidades previstas neste artigo será feita sem prejuízo da exigência 

do imposto em auto de infração e imposição de multa e das providências necessárias à 

instauração da ação penal quando cabível, inclusive por crime de desobediência. 
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§ 2º. Ressalvados os casos expressamente previstos, a imposição de multa para uma infração 
não exclui a aplicação de penalidade fixada para outra, acaso verificada, nem a adoção das 
demais medidas fiscais cabíveis. 
 

§ 3º. Não havendo outra importância expressamente determinada, as infrações à legislação do 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza devem ser punidas com multa de R$ 200,00 
(duzentos reais). 
 

§ 4º. Nenhuma multa será inferior ao equivalente a R$ 30,00 (trinta reais). 
 

Art. 151-A. No concurso de infrações, as penalidades serão aplicadas conjuntamente, uma para 
cada infração, ainda que arroladas no mesmo dispositivo legal. (Redação conferida pela Lei 
Complementar nº 08/2017). 

 

Art. 151-B. As multas por infrações às normas estabelecidas nesta lei serão dobradas a cada 
reincidência. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

§ 1º. Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo dispositivo, pela mesma 
pessoa física ou jurídica, depois de transitada em julgado a decisão administrativa referente à 
infração anterior. 
 

§ 2º. Não será considerada reincidência a repetição de fato decorrido após 02 (dois) anos, 
contados do primeiro dia do exercício seguinte à aplicação da penalidade. 
 

Art. 151-C. A imposição de penalidade administrativa, por infração a dispositivo desta lei, não 
ilide a responsabilidade criminal do infrator, inclusive para os casos de desacato e 
desobediência, devendo-se noticiar às autoridades competentes qualquer fato que constitua 
ilícito penal, sempre que possível, acompanhada das provas do delito. (Redação conferida 
pela Lei Complementar nº 08/2017). 

Art. 152. O contribuinte que procurar a repartição fiscal, antes de qualquer procedimento do 
fisco, para sanar irregularidades relacionadas com o cumprimento de obrigação pertinente ao 
imposto, fica a salvo das penalidades previstas, desde que a irregularidade na obrigação 
principal ou acessória seja sanada. (Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

Parágrafo Único: Tratando-se de infração que implique falta de pagamento do imposto, 
aplicam-se as disposições do artigo 149 desta Lei. 

 
                                                              CAPÍTULO III 
                                    IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 
 
 
                                                                 SEÇÃO I 
                                             FATO GERADOR E INCIDÊNCIA 
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Art. 153. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU tem como  
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão 
física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.  
 
§ 1.º Para efeitos do IP TU, considera–se zona urbana a definida e delimitada em Lei  
Municipal, onde existam, pelo menos, 2 (dois) dos seguintes melhoramentos, construídos e 
mantidos pelo Poder Público:  
 
I – meio–fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II – abastecimento de água;  
III – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição domiciliar;  
IV – sistema de esgoto sanitário;  
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel 
considerado.  
§ 2.º Considera–se, também, como zona urbana a que for dotada dos melhoramentos e 
equipamentos mínimos exigidos em lei complementar federal e, ainda, as áreas urbanizáveis ou 
de expansão urbana constantes de loteamentos destinados à habitação ou a quaisquer outros fins 
econômico–urbanos.  
 
Art. 154. O IPTU poderá:  
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel;  
II – ser progressivo no tempo se o imóvel for subutilizado ou não utilizado;  
III – ter alíquotas diferenciadas conforme a localização e o uso do imóvel.  
 
Art. 155. Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o 
parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida 
obrigação.  
 
Art. 156. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos por lei municipal, 
o Município poderá proceder à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos 
consecutivos.  
§ 1.º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado em lei especifica e não  
excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15% 
(quinze por cento).  
§ 2.º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o 
Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, 
garantida a prerrogativa prevista no § 4.º deste artigo.  
§ 3.º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que 
trata este artigo.  
§ 4.º Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha 
cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à 
desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.  
 
Art. 157. O fato gerador do IPTU ocorrerá sempre no dia 1º de janeiro de cada ano.  
 
Art. 158. A incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências  
legais, regulamentares ou administrativas, sem prejuízo das penalidades cabíveis e do  
cumprimento das obrigações acessórias. 
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                                                                   SEÇÃO II  
                                                            CONTRIBUINTE  
 
Art. 159. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu 
possuidor. a critério da autoridade lançadora. 
  
Art. 160. É responsável pelo pagamento do IPTU e das taxas que com ele são cobradas:  
I – o adquirente, pelo débito do alienante;  
II – o espólio, pelo débito do de cujus, até a data da abertura da sucessão;  
 
III – o sucessor a qualquer título, e o meeiro pelo débito do espólio, até a data da partilha ou 
adjudicação.  
 
                                                                SEÇÃO III  
                                                      BASE DE CÁLCULO  
 
Art. 161. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.  
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo não será considerado o valor dos bens 
móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para sua utilização, exploração, 
aformoseamento ou comodidade. 
 
Art. 162. O valor venal do imóvel será determinado em função dos seguintes elementos, tomados 
em conjunto ou separadamente:  
I – zoneamento urbano:  
II – características da região e do logradouro onde se situa o imóvel;  
III – melhoramentos existentes;  
IV – área do terreno e da construção;  
V – topografia, forma e acessibilidade do terreno;  
VI – qualidade, tipo, destinação e idade da construção;  
VII – custos de reprodução;  
VIII – preços correntes das transações no mercado imobiliário. 
§ 1.º As construções, lotes e terrenos situados em logradouros públicos pavimentados,  
pagarão os impostos respectivos e acrescidos de 50% (cinquenta por cento) quando desprovidos 
de muro ou gradil, e igual acréscimo, faltando o passeio. 
§ 2.º Os imóveis dotados apenas parcialmente de muros e passeios, ou quando estes se acharem 
bastante danificados, estarão sujeitos aos acréscimos previstos no parágrafo anterior.  
 
Art. 163. A autoridade administrativa procederá, anualmente, e em conformidade com os critérios 
estabelecidos nesta Lei, à avaliação dos imóveis para fins de determinação do seu valor venal. 
Parágrafo único. O valor venal será atribuído ao imóvel para o dia 1º de janeiro do exercício a que 
se referir o lançamento. 
 
Art. 164. A avaliação dos imóveis será procedida através do Mapa de Valores Genéricos, que 
conterá a Planta de Valores de Terrenos e a Tabela de Valores de Construção e, quando for o 
caso, os fatores de correção que impliquem a depreciação ou valorização do imóvel.  
§ 1.º Não sendo aprovado novo Mapa de Valores Genéricos, os valores venais dos  
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imóveis constantes do Mapa de Valores em vigor, serão atualizados monetariamente pela 
aplicação do índice acumulado nos últimos 12 (doze) meses do IGP–M/FGV, para fins de 
lançamento do IPTU.  
§ 2.º Para fins do disposto no parágrafo anterior, o Chefe do Poder Executivo aprovará, mediante 
Decreto, o Mapa de Valores Genéricos com os valores devidamente atualizados.  
 
Art. 165. A Planta de Valores de Terrenos fixará o valor médio unitário do metro quadrado do 
terreno a lotes, faces de quadras, quadras, logradouros ou a regiões homogéneas.  
§ 1.º O valor do terreno resultará da multiplicação de sua área total pelo correspondente valor 
médio unitário do metro quadrado de terreno e pelos fatores de correção aplicáveis segundo as 
características do terreno.  
 
§ 2.º No cálculo de valor venal de terreno de imóvel em condomínio, será considerada a fração 
ideal correspondente a cada unidade autônoma.  
 
Art. 166. A Tabela de Valores de Construção fixará o valor unitário do metro quadrado de 
construção para cada tipo e padrão de construção.  
§ 1.º O valor da construção resultará da multiplicação da área total edificada pelo valor  
unitário do metro quadrado de construção e pelos 'atores de correção aplicáveis segundo as 
características da construção.  
§ 2.º O valor unitário do metro quadrado de construção será obtido pelo enquadramento da 
construção em um dos tipos e padrões previstos na Tabela de Valores de Construção, de 
conformidade com as características predominantes da construção. 
§ 3.º A área total edificada será obtida através da medição dos contornos externos da  
construção ou da projeção do andar superior ou da cobertura, computando–se também a área das 
sacadas, porões, jiraus, terraços, mezaninos e piscinas, observadas as disposições 
regulamentares.  
§ 4.º No cálculo da área total edificada das unidades autónomas de imóvel em  
condomínio, será acrescida à área privativa de unidade, a parte correspondente das áreas comuns 
em função de sua fração ideal. 
 
Art. 167. O valor venal do imóvel será obtido pela soma do valor do terreno com o valor da 
construção, quando existente. 
Parágrafo único. As obras paralisadas ou em andamento, as edificações condenadas ou em ruínas 
e as construções temporárias não serão consideradas no cálculo do valor venal do imóvel. 
 
Art. 168. Os dados necessários à determinação do valor venal do imóvel serão arbitrados pela 
autoridade competente quando sua coleta for impedida ou dificultada. 
  
Art. 169. Nos casos singulares de imóveis para os quais a aplicação dos procedimentos  
previstos nesta Lei possa conduzir a tributação manifestamente injusta ou inadequada, poderá o 
órgão competente rever os valores venais, mediante a adoção de fatores específicos de correção.  
 
                                                                             SEÇÃO IV  
                                                                           ALÍQUOTA  
 
Art. 170. As alíquotas do IPTU são as constantes da Tabela I anexa a esta Lei, fixadas  
em função de:  
 
I – ocupação das construções;  
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II – padrão de acabamento das construções;  
III – melhoramentos existentes no logradouro de situação do imóvel;  
IV – localização das construções;  
V – uso da construção;  
VI – valor da propriedade territorial urbana;  
§ 1.º Considera–se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo  
definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente.  
§ 2.º As construções serão classificadas nos padrões popular, médio, luxo e alto luxo,  
segundo suas características predominantes.  
§ 3.º As construções também serão classificadas segundo a finalidade de sua utilização  
em residencial, comercial e industrial.  
§ 4.º Considera–se situado o imóvel:  
I – no logradouro correspondente à sua frente efetiva ou principal e, na impossibilidade de 
determiná–la, no logradouro que confira ao imóvel maior valorização;  
II – no caso de terreno interno, no logradouro que lhe dá acesso;  
III – no caso de terreno encravado, no logradouro correspondente à servidão de  
passagem. 
  
                                                                           SEÇÃO V  
                                                                     LANÇAMENTO 
  
Art. 171. O IPTU será lançado anualmente de acordo com a situação fática do imóvel na data da 
ocorrência do fato gerador.  
 
Parágrafo único. As taxas que, direta ou indiretamente, se relacionem com a propriedade ou posse 
do imóvel poderão ser lançadas e cobradas juntamente com o IPTU.  
 
Art. 172. O lançamento do IPTU e das taxas que com ele são cobradas será feito de ofício, com 
base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário.  
 
Parágrafo único. O sujeito passivo será notificado do lançamento, através da remessa da guia do 
imposto ou por meio de edital. 
 
                                                                       SEÇÃO VI  
                                                                  RECOLHIMENTO  
 
Art. 173. O pagamento do IPTU e das taxas que com ele são cobradas será feito no  
prazo e forma estabelecidos em decreto, o qual poderá autorizar o pagamento em parcelas.  
Parágrafo único. O pagamento das parcelas após a data de vencimento e no exercício a que se 
referir o lançamento, sofrerá a incidência de multa, juros e correção monetária.  
 
Art. 174. O IPTU e as taxas que com ele são cobradas, não quitados no exercício a que se referir 
o lançamento, serão inscritos em Dívida Ativa.  
Parágrafo único. Ocorrendo quitação parcial, o crédito remanescente será inscrito pelo  
seu valor originário, sujeitando–se, quando da quitação, à incidência de multa, juros e correção 
monetária, calculados a partir do vencimento dos tributos. 
  
                                                                        SEÇÃO VII  
                                                         OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS  
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Art. 175. O proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, bem  
como o inventariante, o síndico, liquidante ou sucessor em se tratando de espólio, massa falida 
ou sociedade em liquidação ou sucessão, ficam obrigados:  
I – a promover a inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário;  
II – a informar ac Cadastro Imobiliário qualquer alteração na situação cadastral do imóvel, como 
parcelamento, desmembramento, remembramento, fusão, demarcação, divisão, medição judicial 
definitiva, construção, ampliação e reforma, ou qualquer outra ocorrência que possa afetar o valor 
do imóvel;  
III – a exibir os documentos necessários à inscrição ou atualização cadastral, bem como fornecer 
todas as informações solicitadas pelo fisco;  
IV – a franquear ao agente do fisco, devidamente credenciado, as dependências do  
imóvel para vistoria.  
Parágrafo único. As pessoas nomeadas no artigo, quando gozarem de imunidade ou  
isenção do IPTU, ficam obrigadas a apresentar ao órgão fazendário o documento pertinente à 
venda de imóvel de sua propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da expedição do 
documento.  
 
                                                                    SEÇÃO VIII  
                                                                    ISENÇÕES  
 
Art. 176. Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU os imóveis:  
I – tombados pelo Município:  
II – edificados como praça de esporte e, como tal, utilizadas pelo público, de propriedade de 
sociedade desportiva declarada de utilidade pública por lei municipal, que não tenham sócios 
cotistas que remunerem suas diretorias.  
III – pertencentes a sociedades civis sem fins lucrativos e destinados ao exercício de  
atividades assistenciais, culturais, recreativas ou esportivas. 
 
Art. 177. Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, e das taxas que  
com ele são cobradas, os proprietários:  
I – de imóvel cedido gratuitamente, em sua totalidade, para uso do Município;  
II – de imóvel edificado, de ocupação exclusivamente residencial, classificado nos padrões de 
acabamento popular, com área edificada de até 69 m² (sessenta e nove metros quadrados) e cujo 
terreno não ultrapasse 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), desde que seja utilizado 
para sua própria moradia e constitua sua única propriedade imobiliária.  
§ 1.º Fazem jus à isenção de que trata o inciso II deste artigo, os contribuintes  
proprietários cuja renda não seja superior a I (um) salário mínimo mensal, devidamente 
comprovada por folha/recibo de pagamento ou declaração emitida pelo Departamento de Ação 
Social do Município.  
§ 2.º A isenção prevista neste artigo depende de reconhecimento do poder público  
mediante requerimento do contribuinte. 
 
                                                          CAPÍTULO IV  
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO INTER VIVOS  
 
                                                              SEÇÃO I  
                                                      FATO GERADOR  
 
Art. 178, O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos –  
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ITBI tem como fato gerador:  
 
I – a transmissão onerosa, a qualquer título, da propriedade ou domínio útil de bens  
imóveis por natureza ou acessão física, situados no território do Município;  
 
II – a transmissão onerosa, a qualquer título, de direitos reais, exceto os de garantia, sobre imóveis 
situados no território do Município;  
III – a cessão onerosa de direitos relativos à aquisição dos bens referidos nos incisos anteriores. 
  
                                                                 SEÇÃO II  
                                                        SUJEITO PASSIVO  
 
Art.179. Contribuinte do imposto é:  
I – o adquirente ou cessionário do bem ou direito;  
II – na permuta, cada um dos permutantes.  
 
Art. 180. respondem solidariamente pelo pagamento do imposto:  
I – o transmitente;  
II – o cedente:  
III – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por eles ou 
perante eles praticados em razão do seu ofício, ou pelas omissões de que forem responsáveis.  
Parágrafo único. Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de  
registro de títulos e documentos, e quaisquer outros serventuários da Justiça, ficam obrigados, 
quando da prática de quaisquer atos que importem a transmissão de bens imóveis ou de direitos 
a eles relativos, bem como suas cessões, a exigir que os interessados apresentem comprovante 
original do pagamento do imposto, o qual será transcrito em seu inteiro teor no instrumento 
respectivo. 
  
                                                           SEÇÃO III  
                                       INCIDÊNCIA E NÃO INCIDÊNCIA  
 
Art. 181. A incidência do ITBI alcança as seguintes mutações patrimoniais:  
I – compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes;  
II – dação em pagamento; 
III – permuta de bens imóveis e direitos a eles relativos;  
IV – arrematação:  
V – adjudicação, quando não decorrente de sucessão hereditária;  
VI – os compromissos ou promessas de compra e venda de imóveis, sem cláusulas de  
arrependimento, ou a cessão de direitos deles decorrentes;  
VII – mandato em causa própria e seus substabelecimentos, quando estes configurem  
transação e o instrumento contenha os requisitos essenciais à compra e venda;  
VIII – instituição ou venda do usufruto;  
IX – enfiteuse e subenfiteuse;  
X – cessão de direitos reais;  
XI – cessão de direitos relativos a usufrutos, usucapião, permuta e aquisição de bens  
imóveis;  
XII – tornas ou reposições em razão de: 
a) partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou morte, quando o cônjuge 
ou herdeiros receberem, dos imóveis situados no Município, quota–parte de valor maior que o da 
parcela que lhes caberia;  
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b) divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando for recebida, por qualquer  
condômino, quota–parte material cujo valor seja maior que o valor de sua quota ideal;  
 
 
XIII – quaisquer outros atas e contratos onerosos, translativos de propriedades de bens  
imóveis ou de direitos a eles relativos, sujeitos a transcrição na forma da lei.  
 
Art. 182. O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos, quando:  
I – realizada para incorporação ao património de pessoa jurídica em realização de capital;  
II – decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica;  
III – decorrente da transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo 
proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor comprador;  
IV — decorrente do instituto da dação em pagamento em bens imóveis, para extinção do crédito 
tributário perante a Fazenda Pública Municipal.  
§ 1.º O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica  
adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos 
reais, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.  
§ 2.º Caracteriza–se a atividade preponderante, quando mais de 50% (cinquenta por  
cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses 
anteriores à aquisição, decorrerem das transações mencionadas no parágrafo anterior.  
§ 3.º Se a pessoa jurídica adquirente iniciou suas atividades há menos de 24 (vinte e  
quatro) meses antes da aquisição, apurar–se–á a preponderância da atividade em relação aos 24 
(vinte e quatro) meses seguintes ao início de suas atividades.  
§ 4.º A inexistência da preponderância de que trata o § 2.º deste artigo será demonstrada pelo 
interessado, na forma regulamentar, antes do vencimento do prazo para pagamento do imposto.  
§ 5.º Quando qualquer das atividades referidas no § 1.º deste artigo estiver evidenciada no 
instrumento constitutivo da pessoa jurídica adquirente, sujeitando–se à apuração da 
preponderância nos termos do § 3.º deste artigo, o imposto será exigido no prazo regulamentar, 
sem prejuízo do direito à restituição que vier a ser legitimado quando da demonstração da 
inexistência da referida preponderância.  
  
                                                              SEÇÃO IV  
                                                     BASE DE CÁLCULO  
 
Art. 183. A base de cálculo do imposto é o valor dos bens ou direitos transmitidos ou  
cedidos, no momento da transmissão ou cessão.  
§ 1.º valor será determinado pela administração tributária, através de avaliação  
fundada nos elementos constantes do Cadastro Imobiliário, feita por Comissão de Avaliação 
constituída através de Portaria do Prefeito Municipal, levando em consideração o valor declarado 
pelo sujeito passivo, se este for maior.  
§ 2.º As avaliações feitas pela Comissão de Avaliação para apuração do valor venal com a 
finalidade de lançamento do ITBI, terão a validade de 30 (trinta) dias.  
§ 3.º O sujeito passivo fica obrigado a apresentar ao órgão fazendário competente  
declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, na forma e prazos  
regulamentares.  
§ 4.º Serão considerados na avaliação do imóvel, os seguintes elementos:  
I – zoneamento urbano;  
II – características da região, do terreno, das construções e benfeitorias;  
III – culturas permanentes;  
IV – valores aferidos no mercado imobiliário,  
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V – outros dados informativos tecnicamente reconhecidos.  
  
 
§ 5.º Nos casos a seguir especificados, a base de cálculo será:  
I – de 1/3 (um terço) do valor do imóvel:  
a) na transmissão do domínio útil;  
b) na instituição ou venda do direito real de usufruto, uso ou habitação, inclusive  
transferência onerosa ao nu proprietário;  
II – de 2/3 (dois terços) do valor do imóvel:  
a) na transmissão de domínio direto;  
b) na transmissão da nua propriedade;  
c) na instituição de fideicomisso;  
III – o valor da parte excedente da meação ou quinhão, ou da parte ideal consistente em imóveis.  
 
                                                          SEÇÃO V  
                                                         ALÍQUOTA  
 
Art. 184. As alíquotas do imposto são:  
I – nas transmissões e cessões por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação – SFH: 
a) 0.5% (cinco décimos por cento) sobre o valor efetivamente financiado;  
b) 2% (dois por cento) sobre o valor restante;  
II – nas transmissões e cessões de valor até RS 36.000,00 (trinta e seis mil reais), 2%  
(dois por cento);  
III – nas transmissões e cessões de valor superior a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a alíquota 
será de 3% (três por cento).  
 
                                                         SEÇÃO VI  
                                    LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO  
 
Art. 185. O lançamento será efetuado mediante declaração apresentada pelo sujeito  
passivo ou, na falta desta, de oficio pela autoridade competente, na forma regulamentar.  
§ 1.º O sujeito passivo será notificado do lançamento mediante o recebimento da  
respectiva guia de arrecadação do imposto, após avaliação efetuada, como reza o art. 168 desta 
Lei.  
§ 2.º Somente será emitida guia de arrecadação do ITBI, se não houver débito relativo ao imóvel 
objeto de transmissão.  
  
Art. 186. O recolhimento será efetuado:  
I – antecipadamente, até a data da lavratura do instrumento que servir de base à  
transmissão;  
II – no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de transito em julgado da decisão, se o título de 
transmissão for Sentença judicial.  
 
Art. 187. Nas transações em que figurem como adquirentes ou cessionários pessoas  
imunes ou isentas, ou em caso de não incidência, o pagamento do imposto será substituído por 
declaração expedida pela autoridade fazendária competente, comprovando essa condição.  
 
Art. 188. Na aquisição de terreno ou fração ideal de terreno, bem como na cessão dos  
respectivos direitos, cumulados com contrato de construção por empreitada ou administração, 
deverá ser comprovada a preexistência do referido contrato, sob pena de ser exigido o imposto 
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sobre o imóvel, incluída a construção elou benfeitorias, no estado em que se encontrarem por 
ocasião do ato translativo da propriedade. 
  
                                                          SEÇÃO VII  
                                                           ISENÇÃO  
 
Art. 189. Ficam isentos do Imposto sobre Transmissão de Bens (imóveis por Ato Oneroso Inter 
Vivos – ITBI as aquisições:  
I – de imóveis vinculados a programas habitacionais de caráter popular, destinados a  
moradia de famílias de baixa renda, que tenham a participação ou assistência de entidades ou 
órgãos criados pelo Poder Público;  
II – de bens imóveis com área construída de até 69 m² (sessenta e nove metros  
quadrados) destinados à moradia do adquirente, desde que este não possua outro imóvel. 
Parágrafo único. Fazem jus à isenção de que trata o inciso II deste artigo, os adquirentes cuja 
renda não seja superior a 2 (dois) salários mínimos mensais.  
 
                                                          CAPÍTULO V  
                                                              TAXAS  
 
                                                              SEÇÃO I  
                                                   DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art. 190. As taxas de competência do Município decorrem:  
I – do exercício regular do poder de polícia do Município;  
II – da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.  
§ 1.º Considera–se poder de polícia a atividade da Administração Pública Municipal que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, ao meio ambiente, aos 
costumes, à disciplina da produção do mercado, ao uso e ocupação do solo, ao exercício de 
atividades, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos 
no âmbito municipal.  
§ 2.º Considera–se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão 
competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando–se de 
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.  
§ 3.º Consideram–se utilizados pelo contribuinte os serviços públicos:  
I – efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;  
II – potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua  
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento.  
§ 4.º É irrelevante para a incidência das taxas que os serviços públicos sejam prestados 
diretamente.  
 
Art. 191. As taxas serão calculadas com base em Real, conforme alíquotas e valores  
estabelecidos nesta Lei.  
 
Art. 192. O lançamento e o pagamento das taxas não importam no reconhecimento da  
regularidade da atividade exercida.  
 
Art. 193. Ressalvados os serviços que constituem fato gerador das taxas, o Executivo  
fixará preço público para remunerar os serviços não compulsórios prestados pelo Município.  
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                                                               SEÇÃO II  
                     TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  
 
Art. 194. A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – TCR tem como fato gerador a utilização, 
efetiva ou potencial, do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição diretamente pelo Município 
ou através de concessionários.  
 
Art. 195. Contribuinte da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos é o proprietário, o titular do 
domínio útil ou o possuidor do imóvel edificado, localizado em logradouro beneficiado pelo serviço 
que constitui fato gerador da TCR.  
 
Art. 196. A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos será calculada de conformidade com a 
Tabela III anexa a esta Lei, e será lançada anualmente e notificada juntamente com o IP TU, e 
exigida na forma e prazos regulamentares.  
 
                                                               SEÇÃO III 
                                                   TAXA DE EXPEDIENTE  
 
Art. 197. A Taxa de Expediente – TE tem como fato gerador a prestação de serviços  
administrativos específicos a determinado contribuinte.  
 
Art. 198. Contribuinte da Taxa de Expediente é a pessoa que requerer, motivar ou der  
início à prática de quaisquer dos seguintes serviços específicos:  
I – autorizações;  
II – avaliação;  
III – baixa;  
IV – certidões;  
V – inscrição;  
VI – protocolo;  
VII – emissão de guias;  
VIII – termos;  
IX – requerimentos de cópia de documentos.  
 
Art. 199. A Taxa de Expediente será calculada em função da complexidade do serviço  
administrativo a ser prestado, de conformidade com a Tabela IV anexa a esta Lei, e será lançada 
no momento do requerimento ou emissão de documento.  
§ 1.º Ficam isentos do pagamento da taxa de expediente as certidões requeridas para a defesa 
de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada 
ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas 
do Município.  
§ 2.º Ficam também isentos do pagamento da taxa de expediente os pedidos de  
pagamento de despesas previamente ordenadas, bem como os requerimentos de restituição de 
tributos e caução. 
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                                                                SEÇÃO IV  
                                          TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA  
 
Art. 200. A Taxa de Fiscalização Sanitária – TFS tem como fato gerador a fiscalização  
exercida pelo Município sobre locais e instalações onde são fabricados, produzidos, manipulados, 
acondicionados, conservados, depositados, armazenados, transportados, distribuídos, vendidos 
ou consumidos alimentos, bem como onde se exerça quaisquer outras atividades pertinentes à 
saúde pública, em observância às normas vigentes. 
  
Art. 201. Contribuinte da Taxa de Fiscalização Sanitária é a pessoa física ou jurídica titular de 
estabelecimento situado no Município e que exerça qualquer das atividades  
mencionadas no artigo anterior.  
 
Art. 202. A Taxa de Fiscalização Sanitária será lançada anualmente, calculada de conformidade 
com a Tabela V anexa a esta Lei e exigida na forma e prazos regulamentares.  
 
                                                                  SEÇÃO V  
                TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
 
Art. 203. A Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento — TFLF, fundada no poder de 
polícia do Município, concernente ao ordenamento das atividades urbanas e à proteção do meio 
ambiente, tem como fato gerador a fiscalização exercida sobre a localização de estabelecimentos 
comerciais, industriais e de prestação de serviços, bem como sobre o seu funcionamento, em 
observância à legislação do uso e ocupação do solo urbanos, e às posturas municipais relativas à 
segurança, à ordem e à tranquilidade pública e ao meio ambiente.  
 
Art. 204. Contribuinte da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento é a pessoa física 
ou jurídica titular dos estabelecimentos localizados no Município.  
Parágrafo único. O contribuinte, antes do início das atividades, está obrigado à inscrição no 
Cadastro Mobiliário, bem como comunicar as alterações ocorridas.  
 
Art. 205. A Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento será lançada anualmente, 
calculada de conformidade com a Tabela VI, anexa a esta Lei, e exigida na forma e prazos 
regulamentares.  
 
§ 1.º Quando a Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento for lançada juntamente com 
o ISSQN, essa deverá ser paga nas mesmas condições e prazos estabelecidos para o referido 
imposto.  
§ 2.º A aquisição e a revalidação do Alvará de Localização só poderão ser feitas mediante a 
apresentação do recibo de quitação do IPTU do ano findo ou da quitação da parcela vencida do 
IPTU do exercício corrente.  
§ 3.º A Licença para Localização e Funcionamento será concedida desde que as condições de 
higiene, segurança e localização do estabelecimento sejam adequadas à espécie de atividade a 
ser exercida, e sob a condição de que a construção do imóvel seja compatível com a política 
urbanística do Município. 
§ 4.º Efetuada a inscrição e atendido o disposto no § 3.º deste artigo, será expedido o Alvará de 
Localização e Funcionamento.  
§ 5.º A taxa de que trata o art. 203 desta Lei será devida integral e anualmente, na data de abertura 
do estabelecimento, transferência do local ou qualquer alteração contratual ou estatutária.  
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Art. 206. As microempresas, enquanto satisfizerem os requisitos de enquadramento como 
microempresa conforme definida pela legislação federal, terão isenção parcial da Taxa de 
Fiscalização de Localização e Funcionamento nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses como 
microempresa em até 50% (cinquenta por cento).  
 
                                                             SEÇÃO VI  
                                  TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS  
 
Alt. 207. A Taxa de Fiscalização de Anúncios – T FA tem como fato gerador a fiscalização exercida 
pelo Município sobre a utilização e a exploração de anúncios, em observância à legislação 
especifica.  
  
Art. 208. A Taxa de Fiscalização de Anúncios incidirá sobre os anúncios discriminados na Tabela 
VII, anexa a esta Lei, instalados nas vias e logradouros públicos do Município, bem como em locais 
visíveis destes, ou em quaisquer recintos de acesso público.  
 
Art. 209. Contribuinte da Taxa de Fiscalização de Anúncios é a pessoa física ou jurídica 
proprietária do engenho/veículo de divulgação.  
Parágrafo único. Consideram–se engenhos/veículos de divulgação de anúncios:  
I – o painel, engenho fixo ou móvel constituído por materiais que, expostos por longo período de 
tempo, não sofrem deterioração física substancial, caracterizando–se pela baixa rotatividade da 
mensagem;  
II – a tabuleta, engenho fixo destinado à colocação de cartazes em papel, substituíveis  
periodicamente, tipo outdoor; 
III – o dispositivo de transmissão de mensagem, engenho que transmite mensagens publicitárias 
por meio de visores, telas e outros dispositivos afins;  
IV – o letreiro, afixação de signos ou símbolos em fachadas, marquises, toldos ou elementos do 
mobiliário urbano;  
V – a pintura mural, feita em fachada Cega ou muro de vedação. 
 
Art. 210. A Taxa de Fiscalização de Anúncios será lançada anualmente, calculada de 
conformidade com a Tabela VII, anexa a esta Lei, e exigida na forma e prazos regulamentares. 
  
                                                               SEÇÃO VII  
                          TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES  
 
Art. 211. A Taxa de Fiscalização de Obras Particulares – TFOP tem como fato gerador a 
fiscalização exercida pelo Município sobre a execução de obras particulares no Município, 
concernentes à construção e reforma de quaisquer edificações, arruamentos ou loteamentos, em 
observância à legislação especifica. 
  
Art. 212. Contribuinte da Taxa de Fiscalização de Obras Particulares é o proprietário, o  
titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel onde estejam sendo executadas as obras 
mencionadas no artigo anterior.  
  
Art. 213. A Taxa de Fiscalização de Obras Particulares será calculada de conformidade com a 
Tabela VIII, anexa a esta Lei, e será exigida na forma e prazos regulamentares.  
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                                                          SEÇÃO VIII  
                                 TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  
 
Art. 214. A Taxa de Fiscalização Ambiental – TFAM tem como fato gerador a fiscalização exercida 
pelo Município sobre a utilização ou a exploração, por particulares, do meio ambiente, mediante a 
construção de obras de qualquer natureza, inclusive barragens, represas, açudes, poços d'água, 
e serviços de desmatamento, bateção de pasto, queima e demais atividades envolvendo o meio 
ambiente, em obediência à legislação especifica.  
 
Art. 215. Contribuinte da Taxa de Fiscalização Ambiental – TFAM é o proprietário, o titular do 
domínio útil ou o possuidor do imóvel a ser utilizado ou explorado, onde estejam sendo executadas 
as obras e/ou serviços mencionados no artigo anterior. 
 
Art. 216. A Taxa de Fiscalização Ambiental – TFAM será calculada de conformidade com a Tabela 
IX, anexa a esta Lei, e será exigida na forma e prazos regulamentares.  
  
                                                               SEÇÃO IX  
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE URBANO COLETIVO E  
INDIVIDUAL  
 
Art. 217. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte Urbano Coletivo e Individual – TFV tem 
como fato gerador a fiscalização exercida pelo Município sobre os veículos a serem utilizados por 
concessionários ou permissionários na exploração da atividade de transporte urbano coletivo ou 
individual de passageiros.  
 
Art. 218. Contribuinte da Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte Urbano Coletivo e 
Individual – TFV é o concessionário de linhas coletivas urbanas ou permissionário para o 
transporte individual de passageiros, proprietários ou arrendatários dos veículos a serem 
utilizados. 
  
Art. 219. A Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte Urbano Coletivo e Individual – TFV será 
lançada anualmente, após o requerimento da fiscalização do veículo, e calculada de conformidade 
com a Tabela X, anexa a esta Lei, e será exigida na forma e prazos regulamentares. 
  
                                                                SEÇÃO X  
                                                        TAXA DE LICENÇA  
 
Art. 220. A Taxa de Licença – TL é devida em decorrência de atividade da administração pública 
que, no exercício de poder de polícia do Município, regula a prática do ato ou abstenção do fato, 
em razão do interesse público concernente à segurança, à ordem, aos costumes, ao exercício de 
atividades dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou 
ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. 
 
Art. 221. A Taxa de Licença será exigida em conformidade com a Tabela XI desta Lei e será 
exigida na forma e prazo regulamentares. 
  
 
                                                              SEÇÃO XI  
                                        TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS  
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Art. 222. A Taxa de Serviços Diversos – TSD é devida pela execução, por parte dos órgãos 
próprios da municipalidade, dos seguintes serviços:  
I – depósito e liberação de bens, animais e mercadorias apreendidas;  
II – cemitérios.  
Parágrafo único. A taxa a que se refere este artigo é devida:  
I – na hipótese do inciso I deste artigo, pelo proprietário, possuidor a qualquer título ou qualquer 
outra pessoa, física ou jurídica, que requeira, promova ou tenha interesse na liberação dos bens, 
animais ou mercadorias apreendidas;  
II – na hipótese do inciso II deste artigo, pelo ato da prestação de serviços relacionados com 
cemitérios, segundo as condições e formas previstas em regulamento e de acordo com as tabelas 
integrantes deste Código.  
 
Art. 223. A taxa de serviços diversos será calculada em Reais conforme valores estabelecidos na 
Tabela XIII desta Lei. 
  
                                                             SEÇÃO XII  
                                                             ISENÇÕES  
 
Art. 224. Ficam concedidas as seguintes isenções:  
I– das Taxas de Fiscalização e Expediente a órgãos, autarquias e fundações pertencentes à 
União, Estados e Municípios;  
II–da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento aos profissionais  autônomos isentos 
do ISSQN e aqueles sem estabelecimento fixo.  
 
                                                            CAPITULO VI  
                                CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 
Art. 225. A Contribuição de Iluminação Pública – CIP tem como fato gerador os serviços de 
iluminação pública prestados pelo Município, diretamente ou através de concessionários.  
 
Art. 226. Contribuinte da Contribuição de Iluminação Pública é o proprietário, o titular do domínio 
útil ou o possuidor de imóvel, a qualquer título, edificado ou não, situado em logradouros servidos 
por iluminação pública, consumidor de energia elétrica ou não.  
 
Art. 227. A base de cálculo da Contribuição de Iluminação Pública é o valor da tarifa de iluminação 
pública vigente no mês de apuração, estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL ou órgão regulador que ver a substituí–la, ou pelo Ministério de Minas e Energia. 
 
Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel não edificado ou em construção, não consumidor de 
energia elétrica, a base de cálculo da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 
será a tarifa de iluminação pública vigente no mês de janeiro do ano a que se referir, estabelecida 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL ou órgão regulador que vier a substituí–la, ou 
pelo Ministério de Minas e Energia.  
 
 
Art. 228. A Contribuição de Iluminação Pública será lançada mensalmente e cobrada diretamente 
pelo Município ou juntamente com a fatura mensal de consumo de energia elétrica, pela 
concessionária do serviço público de energia elétrica. 
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§ 1.º Quando o contribuinte for proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de imóvel não 
edificado ou contendo edificação em construção, não consumidor de energia elétrica, situado em 
logradouros servidos por iluminação pública, a Contribuição de Iluminação Pública será lançada 
anualmente, juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano.  
§ 2.º Para atender ao disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
convénio com a concessionária dos serviços de energia elétrica.  
§ 3.º Em função do convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, a concessionária de 
exploração de serviços de energia elétrica local contabilizará e recolherá, mensalmente, o produto 
da Contribuição de Iluminação Pública à conta vinculada em estabelecimento de crédito indicado 
por acordo das partes.  
 
Art. 229. As alíquotas da Contribuição de Iluminação Pública são diferenciadas, segundo a classe 
de consumidores, estabelecida conforme a quantidade de consumo mensal em KW/h, de 
conformidade com as alíquotas constantes da Tabela II desta Lei.  
 
                                                           CAPÍTULO VII  
                                           CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  
  
                                                              SEÇÃO I  
                                                      FATO GERADOR  
 
Art. 230. A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a execução, pelo Município, de obra 
pública, mesmo quando resultante de convênios, que beneficie imóvel localizado em sua zona de 
influência.  
Parágrafo único. Considera-se zona de influência a área beneficiada direta ou indiretamente pela 
obra. 
 
                                                             SEÇÃO II  
                                                    SUJEITO PASSIVO  
 
Art. 231. O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou 
o possuidor, a qualquer título, de imóvel beneficiado pela obra pública e situado na zona de 
influência da obra.  
§ 1.º A Contribuição de Melhoria relativa aos bens indivisos será lançada em nome de  
qualquer um dos titulares a quem caberá o direito de exigir dos demais as parcelas que lhes 
couberem.  
§ 2.º Correrão por conta do Município as cotas relativas aos imóveis pertencentes ao seu 
património ou isentos da Contribuição de Melhoria. 
  
                                                              SEÇÃO III  
                                                      BASE DE CÁLCULO  
 
Art. 232. A base de cálculo da Contribuição de Melhoria é a valorização imobiliária decorrente de 
obra pública, tal como definido em Lei Complementar, e terá sua expressão monetária atualizada 
até a data do lançamento.  
 
Parágrafo único. A Contribuição de Melhoria será calculada tendo em vista a valorização 
imobiliária, mas não poderá exceder o total da despesa realizada com a obra.  
  
Art. 233. O cálculo da contribuição de melhoria tem como limite:  
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I – total – a despesa realizada;  
II – individual – o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.  
§ 1.º Na verificação do custo da obra serão computadas as despesas de estudos,  
projetos, –fiscalização, desapropriação, administração, execução e financiamento, inclusive, 
prémios de reembolso e outros de praxe em financiamentos ou empréstimos.  
§ 2.º Serão incluídos nos orçamentos de custo de obra todos os investimentos necessários para 
que os benefícios dela sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados nas respectivas 
zonas de influência.  
 
                                                              SEÇÃO IV  
                                                                 EDITAL  
 
Art. 234. Aprovado pela autoridade competente o plano da obra pública objeto da Contribuição de 
Melhoria, será publicado Edital, na forma regulamentar, contendo, no mínimo, os seguintes 
elementos:  
I – delimitação da zona de influência da obra, índices cadastrais dos imóveis nela compreendidos 
e os respectivos fatores de melhoria e valores venais;  
II – memorial descritivo do projeto;  
III – orçamento total ou parcial do custo da obra;  
IV – percentual do custo da obra a ser exigido através da Contribuição de Melhoria.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também aos casos de lançamento da 
Contribuição de Melhoria decorrente de obras públicas em execução, constantes de projetos ainda 
não concluídos.  
 
Art. 235. Os proprietários de imóveis situados na zona de influência da obra pública têm o prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do edital, para impugnação de qualquer dos 
elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.  
 
Parágrafo único. As impugnações serão apreciadas em conjunto pelo Executivo, que  
poderá rever as matérias impugnadas, sem, contudo, suspender o início ou execução da obra, o 
lançamento e a exigência da Contribuição de Melhoria.  
 
                                                               SEÇÃO V  
                                                          LANÇAMENTO  
 
Art. 236. A Contribuição de Melhoria será lançada de ofício, com base nos dados constantes do 
Cadastro Imobiliário, após concluída a etapa da obra objeto do lançamento.  
Parágrafo único. O contribuinte será notificado do lançamento na forma regulamentar,  
contendo a notificação:  
I – índice cadastral e valor da Contribuição de Melhoria;  
II – prazos para reclamação e pagamento;  
III – local do pagamento. 
  
Art. 237. A Contribuição de Melhoria tem como limite máximo o custo da obra e será exigida, na 
proporção da valorização imobiliária ocorrida em virtude de obra pública, em relação a cada imóvel 
beneficiado situado nas respectivas zonas de influência.  
 
§ 1.º O Executivo, tendo em vista a natureza da obra ou conjunto de obras, a valorização dela 
decorrente, as características da região, a capacidade económica dos contribuintes e os 
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equipamentos públicos existentes, estabelecerá o percentual do custo da obra a ser exigido a título 
de Contribuição de Melhoria.  
§ 2.º Para efeito de cálculo da Contribuição de Melhoria, o valor venal do terreno é o  
constante do lançamento do IPTU.  
§ 3.º Entende–se por fator de melhoria o grau relativo da valorização de um imóvel,  
decorrente da obra pública, em relação aos demais imóveis por ela beneficiados, tomando–se o 
fator igual a 1,0 (uma unidade) para os imóveis que obtiverem o maior grau de valorização.  
 
                                                          SEÇÃO VI  
                                                    RECOLHIMENTO  
 
Art. 238. O valor a ser exigido anualmente de cada contribuinte a título de Contribuição de Melhoria 
não poderá exceder a 2% (dois) por cento do valor venal do imóvel, atualizado até a data do 
lançamento.  
Parágrafo único. Quando o valor total a ser cobrado a título de Contribuição de Melhoria exceder 
o limite previsto no artigo, o valor residual será atualizado monetariamente e será exigido nos 
exercícios subsequentes.  
 
Art. 239. A Contribuição de Melhoria será exigida na forma e prazos regulamentares, facultado ao 
Executivo a concessão de descontos pelo pagamento antecipado e o parcelamento em prestações 
mensais atualizadas monetariamente. 
 
                                                            TÍTULO IV  
                              PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO  
 
                                                          CAPÍTULO I  
                                         DISPOSIÇOES PRELIMINARES  
 
Art. 240. O processo tributário administrativo será regido pelas disposições desta Lei e  
iniciado por petição da parte interessada, ou de oficio pela autoridade competente.  
 
Parágrafo único. Considera–se processo tributário administrativo aquele que verse sobre a 
constituição e exigência de créditos tributários do Município, a interpretação ou aplicação da 
legislação tributária, com trâmite na esfera administrativa.  
  
                                                           CAPÍTULO II  
                                                 DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
                                                            SEÇÃO I  
                                                        POSTULANTE  
 
Art. 241. O contribuinte poderá postular pessoalmente ou através de preposto regularmente 
habilitado mediante mandato expresso. 
  
                                                             SEÇÃO II  
                                                             PRAZOS  
 
Art. 242. Os prazos serão contínuos, excluindo–se na sua contagem o dia do início e incluindo–se 
o do vencimento.  
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Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em 
que corra o processo ou deva ser praticado o ato.  
 
Art. 243. Inexistindo prazo fixado na legislação tributária para a prática de ato a cargo do sujeito 
passivo, será ele de 30 (trinta) dias a contar do fato imponível.  
 
                                                              CAPÍTULO III  
                                                PROCEDIMENTO EM GERAL  
 
                                                                 SEÇÃO I  
                                                    PROCEDIMENTO FISCAL 
  
Art. 244. O procedimento fiscal tem início com:  
I – o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo 
da obrigação tributária ou seu preposto;  
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros.  
§ 1.º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos 
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.  
§ 2.º Para os efeitos do disposto no § 1.º, os atos referidos nos incisos I e II deste artigo valerão 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer 
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.  
  
Art. 245. Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que  
possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo; quando não lavrados em 
livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização.  
 
Art. 246. A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de 
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, 
distintos para cada imposto, taxa, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos 
com todos os termos, depoimentos, laudos demais elementos de prova indispensáveis à 
comprovação do ilícito.  
 
Parágrafo único. Quando, na apuração dos fatos, for verificada a prática de infrações a  
dispositivos legais relativos a um imposto, que impliquem a exigência de outros impostos da 
mesma natureza, taxas ou de contribuições, e a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos 
elementos de prova, as exigências relativas ao mesmo sujeito passivo serão objeto de um só 
processo, contendo todas as notificações de lançamento e autos de infração.  
  
                                                              SEÇÃO II 
                     AUTO DE INFRAÇÀO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO  
 
Art. 247 As ações ou omissões que contrariem o disposto na Legislação Tributária serão, através 
de fiscalização, objeto de autuação com o fim de determinar o responsável pela infração verificada, 
o dano causado ao Município e seu respectivo valor, exigir do infrator tributos não recolhidos e 
aplicar-lhe a pena correspondente.  
 
Art. 248. O servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação tributária municipal lavrará 
o auto de infração e a respectiva notificação de lançamento.  
Parágrafo único. Caso o servidor não tenha competência para formalizar a exigência,  
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comunicará o fato, em representação circunstanciada, a seu chefe imediato, que adotará as 
providências necessárias.  
 
Art. 249. O Auto de Infração será lavrado por autoridade administrativa competente e  
conterá:  
 
I – o local, a data e a hora de sua lavratura;  
 
II – o nome, o endereço do infrator e de seu estabelecimento, com a respectiva inscrição, quando 
houver:  
III – a descrição do fato que constituiu a infração;  
IV – a citação expressa do dispositivo legal infringido e a penalidade aplicável;  
V – a referência a documentos que serviram de base à lavratura do auto;  
VI – a intimação para apresentação de defesa ou pagamento do tributo, dentro do prazo de 20 
(vinte) dias, bem como os acréscimos legais, penalidades e/ou atualização;  
VII – a assinatura do agente autuante e a indicação do seu cargo ou função:  
VIII – a assinatura do autuado ou infrator ou a menção da circunstância de que não pode ou se 
recusou a assinar.  
§ 1.º As incorreções ou omissões verificadas no Auto de Infração e Notificação Fiscal não 
constituem motivo de nulidade do processo, desde que do mesmo constem elementos suficientes 
para determinar a infração e o infrator.  
§ 2.º Havendo reformulação ou alteração do Auto, será devolvido ao contribuinte o prazo de 
defesa.  
§ 3.º A assinatura do autuado poderá ser aposta no Auto, simplesmente ou sob protesto e, em 
nenhuma hipótese, implicará em confissão da falta arguida, nem sua recusa agravará a infração 
ou anulará o Auto.  
§ 4.º Nenhum Auto de Infração será arquivado nem cancelada a multa fiscal, sem prévio despacho 
da autoridade administrativa.  
  
Art. 250. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá 
obrigatoriamente:  
I – a qualificação do notificado;  
II – o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;  
III – a disposição legal infringida, se for o caso;  
IV – a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a  
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.  
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por  
processo eletrônico.  
 
Art. 251. Lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal ou o Termo de Apreensão, por esses 
mesmos documentos, será o sujeito passivo intimado a recolher o débito, cumprir o que lhe for 
determinado ou apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias.  
 
Parágrafo único. É assegurado ao sujeito passivo, contribuinte ou responsável, o direito de ampla 
defesa.                                                     
 
                                                             SEÇÃO III  
                                  APREENSÃO DE BENS OU DOCUMENTOS  
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Art. 252. Caso sejam necessários à instauração do Processo Tributário Administrativo, a 
fiscalização poderá apreender bens móveis, inclusive mercadorias, livros e documentos, 
existentes em estabelecimento comercial, industrial, agrícola ou profissional do contribuinte, 
responsável ou de terceiros, ou em outros lugares ou em trânsito, que constituam prova material 
de infração à legislação tributária do Município.  
 
Parágrafo único. Havendo prova ou fundada suspeita de que as coisas se encontram em 
residência particular ou lugar utilizado como moradia, serão promovidas a busca e a apreensão 
judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina por parte do 
infrator. 
 
Art. 253. A apreensão será objeto de lavratura de Termo próprio, devidamente fundamentado, 
observando–se, no que couber, a legislação pertinente.  
 
Parágrafo único. O Termo de Apreensão conterá a descrição dos bens ou documentos  
apreendidos, a indicação do lugar onde ficarão depositados, nome e a assinatura do depositário, 
o qual será designado pelo autuante, podendo a designação recair no próprio detentor, se for 
idóneo, a juízo do autuante.  
 
Art. 254. Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, ser-lhe  
devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o 
original não seja indispensável a esse fim. 
  
Art. 255. As coisas apreendidas serão restituídas, a requerimento, mediante depósito das quantias 
exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade competente, ficando retidos, até decisão 
final, os espécimes necessários à prova.  
 
Art. 256. Se o autuado não provar o preenchimento dos requisitos ou cumprimento das  
exigências legais para liberação dos bens apreendidos, no prazo de 60 (sessenta) dias após a 
apreensão, serão os bens levados a hasta pública ou leilão.  
 
§ 1.º Quando a apreensão recair em bens de fácil deterioração, estes poderão ser  
doados, a critério da administração, a associações de caridade e demais entidades beneficentes 
ou de assistência social.  
§ 2.º Apurando-se, na venda em hasta pública ou leilão, importância superior aos tributos, 
acréscimos legais e demais custos resultantes da modalidade de venda, será o autuado notificado 
para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, receber o excedente, se já não houver comparecido 
para fazê-lo. 
  
                                                           SEÇÃO IV  
                                       ATOS E TERMOS PROCESSUAIS  
 
Art. 257. Os atos e termos processuais, quando não previstos em regulamento, conterão somente 
o indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas 
não ressalvadas. 
  
Art. 258. A Administração Tributária utilizará os seguintes atos e termos:  
I – Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF;  
II – Termo de Verificação Fiscal - TVF;  
III – Auto de Infração e Termo de Intimação - ATI;  
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IV – Auto de Infração - AI;  
V – Termo de Intimação - TI;  
VI – Termo de Apreensão - TA.  
Parágrafo único. O modelo, a finalidade, o preenchimento e a instituição de novos atas e termos 
serão disciplinados em regulamento.   
  
                                                                  SEÇÃO V  
                                                                INTIMAÇÃO  
 
Ad. 259. Os interessados deverão ter ciência dos atos que determinarem o início do processo 
tributário administrativo, bem como de todos os demais de natureza decisória ou que imponham a 
prática de qualquer ato.  
 
Art. 260. O sujeito passivo ou seu representante será intimado:  
I – pessoalmente, pela autoridade fiscal competente, comprovada com a assinatura, ou, no caso 
de recusa, com a declaração escrita de quem fizer a intimação;  
II – por via postal, com a prova do recebimento;  
 
 
III – através de edital publicado em periódico de circulação local ou, na falta, no órgão  
oficial do Estado.  
Parágrafo único. A intimação, na forma prevista no inciso III deste artigo, considera-se  
ocorrida 15 (quinze) dias após a publicação do edital.  
 
                                                                  SEÇÃO VI  
                                                                NULIDADES 
  
Art. 261 - São nulos:  
I – os atos praticados e os termos lavrados por pessoa incompetente;  
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente;  
III – as decisões não fundamentadas;  
IV – os atos ou decisões que impliquem em preterição ou prejuízo ao direito de defesa.  
Parágrafo único. A nulidade do ato somente prejudica os posteriores dele decorrentes ou que lhe 
sejam consequentes. 
 
                                                                 CAPÍTULO IV  
                                  CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO 
  
                                                                      SEÇÃO I  
                                                                       LITÍGIO  
 
Art. 262. Considera-se instaurado o contencioso tributário administrativo, para os efeitos legais, 
com a apresentação, pelo sujeito passivo, de impugnação ou defesa contra:  
I – auto de infração ou auto de infração e termo de intimação;  
II – lançamento de tributos;  
III – indeferimento de restituição de tributos e seus acréscimos;  
IV – termo de apreensão.  
Parágrafo único. Põe fim ao contencioso tributário administrativo:  
I – a decisão irrecorrível para ambas as partes:  
II – o término do prazo sem interposição de recurso;  
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III – a desistência de reclamação ou recursos;  
IV – o ingresso em juízo antes de proferida ou de tornada irrecorrível a decisão  
administrativa;  
V – a extinção do crédito tributário objeto do litigio. 
 
Art. 263. A impugnação ou defesa deverá ser formalizada por escrito e instruída com os 
documentos necessários para a prova das alegações do contribuinte e deverá mencionar:  
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;  
II – a qualificação do interessado e o endereço para intimação;  
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões 
e provas que possuir;  
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, e a  
exposição dos motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames 
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do 
seu perito,  
 
§ 1.º Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de  
atender aos requisitos previstos no inciso IV deste artigo.  
§ 2.º É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões  
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de oficio ou a  
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.  
§ 3.º Quando o impugnante alegar direito federal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a 
vigência, se assim o determinar o julgador.  
§ 4.º Considerar–se–á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente  
contestada pelo impugnante.  
§ 5.º A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o  
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:  
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de  
força maior;  
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;  
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.  
§ 6.º A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade  
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das 
condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.  
§ 7.º Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos 
autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda 
instância.  
 
Art. 264. A impugnação ou defesa, apresentada na forma do art. 263 desta Lei, datada e assinada 
pelo sujeito passivo ou seu representante legal, deverá ser protocolizada no prazo de 20 (vinte) 
dias contados do recebimento da notificação de lançamento ou da intimação do ato impugnado, 
acompanhada da documentação na qual se fundamentou. 
 
§ 1.º É vedado reunir na mesma petição de impugnação ou defesa, matéria referente a  
tributos diversos, a mais de uma autuação ou lançamento, exceto quando forem conexos.  
§ 2.º O autuado poderá recolher os tributos referentes à parte do Auto de Infração que for 
inconteste e apresentar defesa em relação à outra.  
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Art. 265. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do agravamento da exigência 
inicial, decorrente de decisão de primeira instância, o prazo para apresentação de nova 
impugnação começará a fluir a partir da ciência dessa decisão.  
 
                                                                SEÇÃO II  
                                                      PRIMEIRA INSTÂNCIA  
 
Art. 266. Compete ao Secretário Municipal da Fazenda julgar, em primeira instância administrativa, 
as impugnações ou defesas.  
 
§ 1.º Todos os meios legais são hábeis para provar os fatos arguidos.  
§ 2.º Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo 
determinar a produção das que entender necessárias, inclusive a pericial.  
§ 3.º A prova pericial será realizada por servidor fazendário, indicado pela autoridade  
competente, facultando ao impugnante a indicação de assistente.  
§ 4.º Da decisão do Secretário Municipal da Fazenda caberá recurso em última instância ao 
Prefeito Municipal. 
  
Art. 267. A autoridade julgadora terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do 
recebimento da impugnação ou defesa, para proferir sua decisão.  
 
 
 
 
 
Art. 268. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e 
ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e 
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo 
impugnante contra todas as exigências, justificando-se:  
 
I – a recusa dos argumentos invocados pelo impugnante:  
II – a decisão, com a citação dos dispositivos legais que lhe dão sustentação. 
  
Art. 269. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração. 
  
                                                           SEÇÃO III  
                                              SEGUNDA INSTÂNCIA  
 
Art. 270. Da decisão de primeira instância caberá recurso ao Prefeito:  
I – de oficio;  
II – voluntário.  
 
Art. 271. O recurso de oficio será interposto, obrigatoriamente, no ato da decisão de primeira 
instância quando esta, total ou parcialmente, cancelar, modificar ou reduzir créditos tributários em 
valor igual ou superior a R$ 30,00 (trinta reais).  
 
§ 1.º O disposto neste artigo não se aplica às retificações decorrentes de erro de fato.  
§ 2.º Enquanto não interposto o recurso de oficio, a decisão não produzirá efeito.  
§ 3.º A autoridade fiscal que teve seu ato revisto pela decisão de primeira instância  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM 
                ESTADO DE MINAS GERAIS 

   28 
 

poderá interpor recurso de oficio, independentemente do valor da alçada, no prazo de 20 (vinte) 
dias contados da data da decisão recorrida. 
  
Art. 272. O recurso voluntário será interposto no prazo de 20 (vinte) dias contados da publicação 
ou afixação, em quadro próprio, da decisão da primeira instância.  
 
§ 1.º recurso tem efeito suspensivo. 
§ 2.º O recurso voluntário pode ser interposto independentemente de apresentação de  
garantia a instância. 
 
Art. 273. A decisão, na instância superior, deve ser proferida no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data do recebimento do processo.  
  
                                                               
                                                                SEÇÃO IV  
                                   EXECUÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRA TIVAS  
 
Art. 274. As decisões administrativas irrecorríveis serão cumpridas pelos contribuintes no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da decisão definitiva.  
 
Parágrafo único. Quando a decisão administrativa referir-se a crédito tributário oriundo de tributo 
cuja modalidade de lançamento não seja por homologação, o pagamento no prazo previsto no 
artigo dispensa a incidência de multa e juros de mora, sujeitando-se apenas à atualização 
monetária.  
 
 
                                                             CAPÍTULO V 
                                                PROCESSO NORMATIVO  
 
                                                               SEÇÃO I  
                                                             CONSULTA  
 
Art. 275. É assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária ou ao seu representante legal o 
direito de formular consulta sobre a interpretação e a aplicação da Legislação Tributária Municipal, 
em relação a fato concreto de seu interesse, na forma regulamentar.  
 
§ 1.º Também poderão formular consulta os órgãos da administração pública e as entidades 
representativas de categorias econômicas ou profissionais.  
§ 2.º Se o assunto versar sobre ato ou fatos já ocorridos, essa circunstância deverá ser esclarecida 
na consulta.  
 
Art. 276. Nenhum procedimento fiscal deverá ser promovido em relação à espécie  
consultada:  
 
I – se protocolada a consulta dentro do prazo legal para o cumprimento da obrigação a  
que se refira;  
II – quando o sujeito passivo proceder de conformidade com a solução dada à consulta por ele 
formulada;  
III – durante a tramitação da consulta ou enquanto a solução não for reformulada.  
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§ 1.º A observância, pelo consulente, da resposta dada à consulta, enquanto prevalecer o 
entendimento nela consubstanciado, eximirá o contribuinte de qualquer penalidade e o exonerará 
do pagamento do tributo considerado não devido no período.  
§ 2.º A mudança de orientação adotada em solução de consulta anterior prevalecerá, em relação 
ao consulente, após ser este dela cientificado,  
§ 3.º Sobre o tributo, considerado devido pela solução dada à consulta, não incidirá  
qualquer penalidade, se recolhido monetariamente atualizado, dentro de 10 (dez) dias, contados 
da data em que o consulente tiver ciência da resposta.  
§ 4.º A não-incidência de penalidade prevista no parágrafo anterior só se aplicará no caso em que 
a consulta tiver sido protocolada antes de vencido o prazo para o pagamento do tributo a que se 
refere. 
  
Art. 277. A consulta não produzirá os efeitos previstos no artigo anterior e deverá ser  
declarada ineficaz, se:  
 
I – for meramente protelatória, assim entendida a que verse sobre disposição claramente expressa 
na legislação tributária ou sobre questão de direito já resolvida por ato normativo ou por decisão 
administrativa ou judicial;  
II – não descrever, exata e completamente, o fato que lhe deu origem;  
III – formulada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de  
fiscalização, relacionados com o seu objeto, ou após vencido o prazo legal para cumprimento da 
obrigação a que se referir. 
  
Art. 278. Compete ao Secretário Municipal da Fazenda responder às consultas formuladas, assim 
como, se for o caso, declará-las ineficazes. 
  
Art. 279. Na hipótese de mudança de orientação fiscal, a nova orientação atingirá todos os casos, 
ressalvado o direito daqueles que anteriormente procederam de acordo com a orientação vigente, 
até a data da modificação.  
 
Parágrafo único. Enquanto o contribuinte, protegido por consulta, não for notificado de  
qualquer alteração posterior no entendimento da autoridade administrativa sobre o mesmo 
assunto, ficará amparado em seu procedimento pelos termos da resposta à sua consulta.  
 
Art. 280. A formulação da consulta não terá efeito suspensivo da cobrança de tributos e respectivas 
atualizações e penalidades.  
 
Art. 281 A autoridade administrativa dará resposta à consulta no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data de apresentação do pedido.  
 
                                                               SEÇÃO II  
                                           PROCEDIMENTO NORMA TIVO  
 
Art. 282 A interpretação e a aplicação da legislação tributária serão, Sempre que possível, 
definidas em instrução normativa a ser baixada pelo Secretário Municipal da Fazenda.  
Parágrafo único. Os órgãos da administração tributária, em caso de dúvida quanto à interpretação 
e aplicação da legislação tributária, deverão solicitar a expedição da instrução normativa a que se 
refere o caput deste artigo.  
 
                                                              TÍTULO V  
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                                    DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 
Art. 283. As isenções previstas neste Código serão requeridas e reconhecidas, na forma do 
regulamento.  
 
Parágrafo único. A isenção dos tributos não exime o contribuinte ou responsável do  
cumprimento das obrigações acessórias.  
 
Art. 284. Nenhuma atividade poderá ser exercida no Município sem o prévio licenciamento pelo 
órgão municipal competente. 
  
Art. 285. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação. 
 

Art. 286. Revogam-se expressamente a Lei Complementar nº 001/2005 

Prefeitura Municipal de Passabém, 20 de dezembro de 2005. 

 

                                                                            José Miguel de Sá 

                                                                    Prefeito Municipal 

 
 
 
 
                                                               TABELA I – ALÍQUOTA DO IPTU 
 
I – IMÓVEIS EDIFICADOS EM TERRENOS DE ATÉ 400 M²: 
          1.1 – OCUPAÇÃO RESIDENCIAL: 
          1.1.1 – padrão popular .............................................. 0,6% 
          1.1.2 – padrão médio ................................................. 0,7% 
          1.1.3 – padrão luxo .................................................... 0,8% 
          1.1.4 – padrão alto luxo ............................................. 1,0% 

 
1.2 – OCUPAÇÃO INDUSTRIAL: 
          1.2.1 – padrão popular ............................................... 0,6% 
          1.2.2 – padrão médio ................................................. 0,8% 
          1.2.3 – padrão luxo .................................................... 1,0% 
 
1.3 – DEMAIS OCUPAÇÕES: 
          1.3.1 – padrão popular ................................................. 0,6% 
          1.3.2– padrão médio .................................................... 0,8% 
          1.3.3– padrão luxo ....................................................... 1,0% 
 
 
II – IMÓVEIS EDIFICADOS EM TERRENOS ACIMA DE 400 M²: 
2.1 – OCUPAÇÃO RESIDENCIAL: 
          2.1.1 – padrão popular ...................................................... 0,8% 
          2.1.2 – padrão médio ........................................................ 1,0% 
          2.1.3 – padrão luxo ........................................................... 1,2% 
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          2.1.4 – padrão alto luxo .................................................... 1,5% 
 
 
III – LOTES OU TERRENOS NÃO EDIFICADOS: 
3.1 – SITUADOS EM LOGRADOUROS COM PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ESGOTO: 
          3.1.1 – até 2.000 m² ........................................................ 2,0% 
          3.1.2 – acima de 2.000 m² .............................................. 2,2% 
 
3.2 – SITUADOS EM LOGRADOURO SÓ PAVIMENTADO OU SÓ COM REDE DE ESGOTO: 
          3.2.1 – até 2.000 m² ........................................................ 1,7% 
          3.2.2 – acima de 2.000 m² .............................................. 1,9% 
 
3.3 – SITUADOS EM LOGRADOURO COM REDES DE ÁGUA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 
SEM PAVIMENTAÇÃO OU REDE DE ESGOTO: 
          3.3.1 – até 2.000 m² ........................................................ 1,5% 
          3.3.2 – acima de 2.000 m² .............................................. 1,7% 
 
3.4 – DEMAIS LOTES OU TERRENOS NÃO EDIFICADOS: 
          3.4.1 – até 2.000 m² ........................................................ 1,2% 
          3.4.2 – acima de 2.000 m² .............................................. 1,5% 
 
 
               
 
 
 
 
 TABELA II – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
I – IMÓVEIS EDIFICADOS, POR MÊS: 
 
 
                  Faixas de Consumo (KWH)                              Alíquota 
  

                                0 a 90         Isento 

                               91 a 100 4,0% 

                              101 a 200 7,0% 

                              201 a 300 8,0% 

                              Acima 300                                            10,0% 

 

II – IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS OU COM EDIFICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO, POR ANO: 

 

               Faixas de Consumo (KWH)                                 Alíquota 

  

                                     0 12% 
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TABELA III – TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS POR ANO, E 

POR UNIDADE: 

 

1.1 – RESIDENCIAL 

1.1.1 – até 69 m² ..................................................... R$ 23,00 

1.1.2 – acima de 69 até 100 m² .............................. R$ 34,00 

            1.1.3 – acima de 100 m² ......................................... R$ 46,00 

 

1.2 – EDIFICADOS NÃO RESIDENCIAIS 

            1.2.1 – até 69 m² ..................................................... R$ 46,00 

            1.2.2 – acima de 69 até 100 m² .............................. R$ 68,00 

            1.2.3 – acima de 100 m² ......................................... R$ 92,00 

 

 

                               TABELA IV – TAXA DE EXPEDIENTE 

 

1 – AUTORIZAÇÕES                                                    P/ AUTORIZAÇÃO 

 

1.1 – Autorização de qualquer espécie: 

I – De pequena repercussão financeira .................... R$ 13,00 

II – De média repercussão financeira ....................... R$ 26, 00 

III – De grande repercussão financeira ..................... R$ 52,00 

 

 

 

 

2 – AVALIAÇÃO:                                                          P/ AVALIAÇÃO 

    

1.2 – Avaliação de bens imóveis feita por  

funcionário municipal, para qualquer fim ............... R$ 25,00 

 

  

3 – BAIXAS: P/ BAIXA 

 

3.1 – De qualquer natureza, exceto quando às 

exibições de créditos tributários ................................... R$ 12,00 

 

 

4 – CERTIDÕES:                                                         P/ CERTIDÃO 

 

4.1 – Negativas ......................................................... R$ 12,00 

4.2 – Reconhecimento de isenções ......................... R$ 12,00 

4.3 – De despachos, pareceres, informações 

e demais atos ou fatos administrativos, por  
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lauda ou fração ......................................................... R$ 15,00 

4.4 – Buscas por ano ................................................ R$ 3,00 

 

 

5 – INCRIÇÃO:                                                            P/ INCRIÇÃO 

 

            5.1 – De contribuinte em Dívida Ativa ...................... R$ 1,65 

            5.2 – No cadastro de contribuintes do Município ..... R$ 2,50 

            5.3 – No cadastro de divulgadores de anúncios do  

            Município................................................................... R$ 2,50 

 

 

6 – PROTOCOLO:                                                      P/ PROTOCOLO 

 

            6.1 – Recepção de papéis e documentos 

e formação de processo em geral ............................ R$ 5,00 

6.2 – Guias de transmissão ...................................... R$ 4,00 

 

 

7 – EMISSÃO DE GUIAS:                                           P/ GUIA 

 

            7.1 – Guia de Transmissão ....................................... R$ 1,65 

7.2 – Guia de Lançamento de IPTU .......................... R$ 3,73 

7.3 – Guia de Lançamento de ISSQN ...................... R$ 3,73 

7.4 – Guia de Lançamento de ITBI ........................... R$ 1,65 

7.5 – Guia de Lançamento de Taxa .......................... R$ 1,65 

7.6 – Guia de Lançamento de Contribuição de Melhoria......R$ 1,65 

7.7 – Guia de IPTU/ISSQN p/ parcelamento ............ R$ 1,65 

 

 

 

8 – Termos:                                                                  P/ TERMOS 

 

8.1 – Termos lavrados pela Prefeitura para 

efeito de fiança, caução, depósito e outros 

fins quando de interesse das partes.......................... R$ 32,00 

 

 

9 – REQUERIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS:         P/ FOLHA 

 

9.1 – Cópias de documentos (por folha) ..................... R$ 0,10 

 

 

                     TABELA V – TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 
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 POR ANO E POR ESTABELECIMENTO: 

 

Microempresas, tal como definido nesta Lei ........................... R$ 16,00 

Pequenas, médias e grandes .................................................. R$ 66,00 

 

 

 

  TABELA VI – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

I – POR ANO, POR ESTABELECIMENTO: 

 

a) Até 50 m² ...................................................................... R$ 30,00 

b) Acima de 50 até 100 m² ............................................... R$ 55,00 

c) Acima de 100 até 150 m².............................................. R$ 80,00 

d) Acima de 150 até 270 m² ............................................. R$ 135,00 

e) Acima de 270 até 500 m² ............................................. R$ 215,00 

f) Acima de 500 até 2.500 m² .......................................... R$ 262,00 

g) Acima de 2.500 até 5.000 m² ....................................... R$ 340,00 

h) Acima de 5.000 até 7.500 m² ....................................... R$ 394,00 

i) Acima de 7.500 até 10.000 m² ..................................... R$ 446,00 

j) Acima de 10.000 m² ..................................................... R$ 526,00 

 

 

    TABELA VII – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS 

 

POR ANO E POR M² DE ANÚNCIO: 

 

                DESCRIÇÃO DO ENGENHO  VALOR DA TFA 

                                ENGENHOS INDICATIVOS  

Luminoso Isento 

Não luminoso Isento 

                                ENGENHO INFORMATIVOS 

Luminoso Isento      

Não luminoso Isento 

                                ENGENHOS PUBLICITÁRIOS 

Inanimado e sem movimento 

Luminoso R$ 6,00 por m² 

Não luminoso R$ 5,00 por m² 

Com Programação de Múltiplas Mensagens: Animado e com Movimento (com 
mudanças de cores, desenho, dizeres, jogos de luz ou intermitente) 

Luminoso R$ 10,00 por m²     

Não luminoso R$ 10,00 por m²     

                                       TABULETA (Outdoor) 

Inanimado e sem movimento 

Luminoso R$ 8,00 por m²     

Não luminoso R$ 8,00 por m²     
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Com Programação de Múltiplas Mensagens: Animado e com Movimento (com 
mudanças de cores, desenho, dizeres, jogos de luz ou intermitente) 

Luminoso R$ 10,00 por m²     

Não luminoso R$ 10,00 por m²     

ENGENHOS ACOPLADOS A TERMÔMETROS OU 
RELÓGIOS 

R$ 32,00 por m²     

ENGENHOS SIMPLES (Publicitários R$ 32,00 por m²     

 

 

TABELA VIII – TAXA DE FISCALIZAÇÃO OBRAS PARTICULARES 

POR OBRA E POR M² DE CONSTRUÇÃO, ACRÉSCIMO OU LOTEAMENTO: 

I – Construção ou acréscimo em terreno situado em logradouro pavimentado e com rede de esgoto 

.................................................................................. R$ 0,23 /m² 

II – Construção ou acréscimo em terreno situado em logradouro pavimentado ou com rede de 

esgoto .................................................................................. R$ 0,23 /m² 

III – Construção ou acréscimo em terreno situado em logradouro com rede de água e iluminação 

pública e sem pavimentação e rede de esgoto ............. R$ 0,23 /m² 

IV – Construção ou acréscimo nos demais terrenos ....................... R$ 0,23 /m² 

V – Loteamentos .............................................................................. R$ 36,00 

VI – Aprovação de planta de levantamento ..................................... R$ 0,71 

VII – Autorização para desmembramento e unificação ................... R$ 62,00 

VIII – Autorização para obras não especificadas na tabela ............. R$ 72,00 

 

                     TABELA IX – TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS...................................................... POR ATO 

 

I – VISTORIAS REALIZADAS DENTRO DA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO: 

Vistoria ambiental ................................................................. R$ 21,00 

Vistoria da Vigilância Sanitária ............................................. R$ 21,00 

Vistoria COMVI – Comissão de Avaliação de Imóveis ......... R$ 12,00 

Vistoria para liberação do habite-se ...................................... R$ 18,00 

 

II – VISTORIAS REALIZADAS FORA DA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO: 

Vistoria ambiental .................................................................. R$ 26,00 

Vistoria da Vigilância Sanitária .............................................. R$ 26,00 

 

Vistoria COMVI – Comissão de Avaliação de Imóveis ......... R$ 12,00 

Vistoria para liberação do habite-se ...................................... R$ 18,00 

 

 

TABELA X – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE 

URBANO COLETIVO OU INDIVIDUAL 

 

   POR ANO 
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Vistoria de Transporte Coletivo Municipal 

(por veículo) ................................................................................... R$ 52,00 

 

Vistoria de Táxi 

(por veículo) ................................................................................... R$ 21,00 

 

Fiscalização de Transporte Individual de Passageiros 

(por veículo) ................................................................................... R$ 12,00 

 

Colocação e substituição dos lacres de roletas nos veículos 

de Transporte Coletivo ................................................................... R$ 72,00 

 

Entrega de blocos de M.C.O. (Mapa de Controle Operacional) 

Para veículos de Transporte Coletivo ............................................ R$ 8,00 

 

 

 

TABELA XI – TAXA DE LICENÇA 

 

I – DEMOLIÇÃO ............................................................... R$ 12,00 

 

II – COMÉRCIO EVENTUAL ........................................... R$ 7,00 p/mês ou p/fração 

 

III – CONCESSÃO DE ALVERÁ PARA CONSTRUÇÃO E MODIFICAÇÃO..... R$ 16,00 

 

IV – ALVARÁ PARA EXPLORAÇÃO DE AREIA E/OU ARGILA: 

a) areia classe II ................................................................ R$ 1.485,00 anual 

b) argila e outros ............................................................... R$ 965,00 anual 

 

V – OCUPAÇÃO DE ÁREAS OU ESPAÇOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS: 

a) barraca de feiras livres .................................................. R$ 15,00 por mês ou fração 

b) Veículos automotores .................................................... R$ 20,00 por mês ou fração 

c) Circo, parque de diversão, feiras, exposições sem prejuízo de pagamento de imposto devido 

................................................................... R$ 52,00 por mês ou fração 

d) Outras formas de ocupação em vias públicas que não possam ser enquadrados nos itens 

anteriores ................................................................... R$ 52,00 por mês ou fração 

e) Faixa em logradouros públicos por faixa ....................... R$ 28,00 por mês ou fração 

 

VI – ALVARÁ DE TRANSPORTE ESCOLAR ................... R$ 50,00 

 

VII – ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS ...... R$ 25,00 

 

VIII – ALVARÁ DE TÁXI ..................................................... R$ 30,00 

 

IX – ALVARÁ DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIROS POR 

VEICULO ....................................................................... R$ 100,00 
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X – LICENCIAMENTO DE CAÇAMBAS POR UNIDADE ...... R$ 10,00 POR MÊS 

 

XI – NUMERAÇÃO DO IMÓVEL ............................................ R$ 10,00 

 

 

TABELA XII – LISTA DE SERVIÇOS E ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE 

QUALQUER NATUREZA  

(Redação conferida pela Lei Complementar nº 08/2017). 

 

 

 

 
 1 - Serviços de informática e congêneres.  

       

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. 5% 

1.02 - Programação. 5% 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 5% 

 páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.  

1.04 -  Elaboração  de  programas  de  computadores,  inclusive  de  jogos  eletrônicos, 5% 

 independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado,  

 incluindo tablets, smartphones e congêneres.  

1.05 -  Licenciamento  ou cessão de direito de uso de programas de computação. 5% 

1.06 - Assessoria e consultoria em informática. 5% 

1.07 - Suporte  técnico em  informática,  inclusive  instalação, configuração  e manutenção  de 5% 

 programas de computação e bancos de dados.  

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 5% 

 1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por 5% 

 meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de  

 conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485,  

 de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).    

 2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 5% 

2.01 -  Serviços  de  pesquisas  e  desenvolvimento  de  qualquer natureza. 5% 

 3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 5% 

3.01 - Cessão de direito  de  uso  de  marcas  e de sinais de propaganda.      5% 

3.02  - Exploração   de salões de  festas,  centro de convenções, 5% 
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escritórios   virtuais,  stands,   quadras  esportivas,  estádios,  

ginásios,  auditórios,  casas de espetáculos,  parques de diversões,  

canchas e  congêneres, para realização   de eventos ou negócios de  

qualquer natureza.                  

3.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 5% 

compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer  

natureza.                    

3.04  - Cessão de andaimes, palcos,  coberturas e outras estruturas 5% 

de uso temporário.                  

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.         

               

4.01 - Medicina e biomedicina.             3% 

4.02  –  Análises  clínicas, patologia,  eletricidade  médica, 3% 

radioterapia,     quimioterapia,   ultrassonografia,  ressonância  

magnética, radiologia, tomografia e congêneres.            

4.03  -   Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos- 3% 

socorros, ambulatórios e congêneres.             

4.04 - Instrumentação cirúrgica.             3% 

4.05 - Acupuntura.                 3% 

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.          3% 

4.07 - Serviços farmacêuticos.             3% 

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.        3% 

4.09  - Terapias   de qualquer espécie destinadas ao tratamento 3% 

físico, orgânico e mental.                

4.10 - Nutrição.                  3% 

4.11 - Obstetrícia.                 3% 

4.12 - Odontologia.                 3% 

4.13 - Ortopédica.                 3% 

4.14 - Próteses sob encomenda.             3% 

4.15 - Psicanálise.                 3% 

4.16 - Psicologia.                 3% 

4.17  - Casas  de repouso e De recuperação, creches, asilos e 3% 
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congêneres.                    

4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.        3% 

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele,  olhos, óvulos, sêmen e congêneres.     3% 

4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 3% 

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.     3% 

4.22  -  Planos  de medicina de grupo   ou   individual   e   convênios   para 3% 

prestação  de   assistência médica, hospitalar, odontológica  e  

congêneres.                    

4.23  -   Outros   planos   de   saúde   que se cumpram   através   de   serviços   de 3% 

terceiros contratados,  credenciados,   cooperados ou apenas pagos  

pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.         

5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.         

              

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.            5% 

5.02   -  Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros  e 5% 

congêneres, na área veterinária.              

5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária.          5% 

5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.        5% 

5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.          5% 

5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.  5% 

5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.     5% 

 

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 5% 

5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 5% 

6  - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.  

         

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 2% 

6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 2% 

6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 5% 

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 2% 

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 5% 

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. (Incluído pela Lei Complementar nº   5% 
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 157, de 2016)  

 7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,  

 manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.  

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 5% 

 congêneres.  

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção 5% 

 civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de  

 poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a  

 instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de  

 mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que  

 fica sujeito ao ICMS).  

7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e 5% 

 outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos  

 básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.  

7.04 – Demolição. 4% 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres 4% 

 (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da  

 prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de 3% 

 parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador  

 do serviço.  

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 3% 

7.08 – Calafetação. 3% 

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação 3% 

 final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.  

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 3% 

 piscinas, parques, jardins e congêneres.  

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 3% 

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos 3% 

 e biológicos.  

7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, 3% 

 pulverização e congêneres.  

7.14 – (VETADO)  
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7.15 – (VETADO)  

       

 7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.    

    

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, 3% 

 silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos  

 serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para  

 quaisquer fins e por quaisquer meios.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)  

    

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 3% 

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 3% 

 congêneres.  

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e 3% 

 urbanismo.  

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos 3% 

 topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.  

 7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, 3% 

 pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de  

 petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.  

 7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 3% 

 8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento 5% 

 e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.  

 8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 5% 

 8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de 5% 

 conhecimentos de qualquer natureza.  

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

      

 9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart- 5% 

 hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis,  

 pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da  

 alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre  

 Serviços).  
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 9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de 5% 

 turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.  

 9.03 – Guias de turismo. 2% 

 10 – Serviços de intermediação e congêneres.  

       

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de 5% 

 crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.  

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e 5% 

 contratos quaisquer.  

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, 5% 

 artística ou literária.  

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil 5% 

 (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).  

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não 5% 

 abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de  

 Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.  

10.06 – Agenciamento marítimo. 5% 

10.07 – Agenciamento de notícias. 5% 

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação 5% 

 por quaisquer meios.  

10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 2% 

10.10 – Distribuição de bens de terceiros. 2% 

 11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 5% 

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de 5% 

 embarcações.  

 11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.    

      

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação  5% 

 dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)  

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 5% 

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer 5% 

 espécie.  

 12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM 
                ESTADO DE MINAS GERAIS 

   43 
 

    

12.01 – Espetáculos teatrais. 3% 

12.02 – Exibições cinematográficas. 3% 

12.03 – Espetáculos circenses. 3% 

12.04 – Programas de auditório. 3% 

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 3% 

12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. 5% 

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e 2% 

 congêneres.  

1

2

.

0

8 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. 3% 

1

2

.

0

9 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 5% 

1

2

.

1

0 – Corridas e competições de animais. 5% 

1

2

.

1

1 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação 5% 

 do espectador.  

1

2

.

1

2 – Execução de música. 2% 

1

2

.

1

3 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 5% 

 entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais  

 e congêneres.  
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1

2

.

1

4 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por 5% 

 qualquer processo.  

1

2

.

1

5 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 5% 

1

2

.

1

6 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, 5% 

 óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.  

1

2

.

1

7 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 5% 

 13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.  

         

13.01 –  (VETADO)  

         

13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e 3% 

 congêneres.  

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, 3% 

 trucagem e congêneres.  

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 3% 

 13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.  

       

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, 3% 

 clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de  

 comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra  

 mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas,  

 caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao  

 ICMS.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)  
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 14 – Serviços relativos a bens de terceiros.  

       

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, 3% 

 blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,  

 motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam  

 sujeitas ao ICMS).  

14.02 – Assistência técnica. 3% 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas 3% 

 ao ICMS).  

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 5% 

 14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,  

 secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e  

 congêneres, de objetos quaisquer.    

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 5% 

 secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura,  

 acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.  (Redação dada pela Lei  

 Complementar nº 157, de 2016)    

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem 5% 

 industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.  

14.07 – Colocação de molduras e congêneres. 3% 

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 2% 

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto 2% 

 aviamento.  

14.10 – Tinturaria e lavanderia. 3% 

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 3% 

14.12 – Funilaria e lanternagem. 3% 

14.13 – Carpintaria e serralheria. 3% 

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (Redação dada pela Lei Complementar  3% 

 nº 157, de 2016)  

 15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por  

 instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.  

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e 5% 

 congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.  
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15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e 5% 

 aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das  

 referidas contas ativas e inativas.  

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de 5% 

 atendimento e de bens e equipamentos em geral.  

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, 5% 

 atestado de capacidade financeira e congêneres.  

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão 5% 

 ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros  

 bancos cadastrais.  

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; 5% 

 abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra  

 agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de  

 veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.  

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio 5% 

 ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de  

 atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada;  

 fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer  

 meio ou processo.  

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de 2% 

 contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão,  

 alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura  

 de crédito, para quaisquer fins.  

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e 5% 

 obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais  

 serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).  

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos 5% 

 quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os  

 efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de  

 posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação,  

 impressos e documentos em geral.  

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, 5% 

 reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.  

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 5% 
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15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, 5% 

 cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito;  

 cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de  

 viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de  

 crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens  

 em geral relacionadas a operações de câmbio.  

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, 5% 

 cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.  

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, 5% 

 inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo,  

 inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.  

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de 5% 

 pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços  

 relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre  

 contas em geral.  

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques 5% 

 quaisquer, avulso ou por talão.  

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra,  5% 

 análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de   

 contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito   

 imobiliário.   

 16 – Serviços de transporte de natureza municipal.   

            

 16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal.       

         

 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário  5% 

 de passageiros. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)   

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Incluído pela Lei Complementar nº  5% 

 157, de 2016)          

 17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.   

        

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista;  5% 

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

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,  2% 

 redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e   

 congêneres.   

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou  5% 

 administrativa.   

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.  3% 

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados  3% 

 ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.   

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas  5% 

 ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.   

17.07 – (VETADO)   

         

17.08 – Franquia (franchising).  5% 

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.  5% 

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e  5% 

 congêneres.   

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e  5% 

 bebidas, que fica sujeito ao ICMS).   

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.  5% 

17.13 – Leilão e congêneres.  5% 

17.14 – Advocacia.  3% 

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.  5% 

17.16 – Auditoria.  2% 

        

17.17 – Análise de Organização e Métodos.  5% 

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.  5% 

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.  2% 

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.  5% 

17.21 – Estatística.  5% 

17.22 – Cobrança em geral.  5% 

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção,  5% 
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 gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral,   

 relacionados a operações de faturização (factoring).   

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.  5% 

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em  5% 

 qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de   

 radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). (Incluído pela Lei   

 Complementar nº 157, de 2016)     

 18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e  5% 

 avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos   

 seguráveis e congêneres.   

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 5% 

 avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos  

 seguráveis e congêneres.  

 19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 5% 

 pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de  

 capitalização e congêneres.  

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 5% 

 cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de  

 capitalização e congêneres.  

 20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e 5% 

 metroviários.  

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, 5% 

 reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de  

 praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios,  

 movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo,  

 serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, 5% 

 armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio  

 aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.  

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de 5% 

 passageiros, mercadorias, inclusive   suas operações, logística e congêneres.  

 21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 5% 

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 5% 
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 22 – Serviços de exploração de rodovia. 5% 

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos 5% 

 usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para  

 adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos  

 usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou  

 em normas oficiais.  

 23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 5% 

23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 5% 

 24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 5% 

 adesivos e congêneres.  

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 5% 

 adesivos e congêneres.  

 25 - Serviços funerários.  

         

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; 5% 

 transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos;  

 desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento,  

 embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.  

 25.02 – Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.     

       

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos 5% 

 cadavéricos.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)  

25.03 – Planos ou convênio funerários. 5% 

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 5% 

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. (Incluído pela Lei  5% 

 Complementar nº 157, de 2016)  

 26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens  

 ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.  

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, 5% 

 bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.  

 27 – Serviços de assistência social.  

    

27.01 – Serviços de assistência social. 5% 
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 28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 5% 

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 5% 

29 – Serviços de biblioteconomia. 5% 

29.01 – Serviços de biblioteconomia. 5% 

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.  

   

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 5% 

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 5% 

congêneres.  

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações 3% 

e congêneres.  

32 – Serviços de desenhos técnicos.  

   

32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 3% 

33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 5% 

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 5% 

34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.  

   

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 5% 

35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.  

   

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 5% 

36 – Serviços de meteorologia.  

   

36.01 – Serviços de meteorologia. 5% 

37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.  

   

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 3% 

38 – Serviços de museologia.  

   

38.01 – Serviços de museologia. 3% 

39 – Serviços de ourivesaria e lapidação.  
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39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do 3% 

serviço).  

40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.  

   

40.01 - Obras de arte sob encomenda. 5% 

 

 

 

 

 

 TABELA XIII – TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS   

 

I – DEPÓSITO E LIBERAÇÃO DE BENS APREENDIDOS: 

 

1 – Guarda, por dia ou fração, no depósito municipal ou local destinado para tal fim: 

a) animais .......................................................... R$ 19,00 

b) veículos automotores .................................... R$ 25,00 

c) demais veículos ............................................. R$ 25,00 

d) demais objetos e mercadorias apreendidas 

 por lote ou individual...................................... R$ 25,00 

 

II – CEMITÉRIOS: 

 

1 – INUMAÇÃO EM SEPULTURA RASA: 

a) adulto, por cinco anos .................................... 

b) infante, por três anos ..................................... 

 

2 – INUMAÇÃO EM CARNEIROS: 

a) adulto ................................................................ 

b) infante ............................................................... 

 

3 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 

a) sepultura rasa, por cinco anos ........................  

 

4 – PERPETUIDADE: 

a) sepultura rasa .................................................. 

b) carneiro ............................................................ 

c) jazigo (carneiro duplo, geminado) ................... 

 

5 – EXUMAÇÃO: 

a) antes de vencido o prazo regulamentar de 

decomposição ........................................................ 
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b) depois de vencido o prazo regulamentar de  

decomposição .................................................. 

c) transladação ..................................................... 

 

6 – TAXA DE OCUPAÇÃO DE VELÓRIO ............ 
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LEI COMPLEMENTAR N°08/2017. 

DISPÕE SOBRE REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE 
PASSABÉM — MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O povo de Passabém, através de seus legítimos representantes, aprova e eu, RONALDO 
AGAPITO DE SÁ, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais conferidas pelo cargo, em 
especial o Artigo 59, Inciso III, da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1°. O Código Tributário Municipal de Passabem, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

CAPITULO II 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

SEÇÃO I 
DA INCIDÊNCIA 

Art. 125. O Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISSQN, tem como fato gerador 
a prestação de serviços constantes da Lista de Serviços - Tabela XII, ainda que esses não 
se constituam como atividade preponderante do preátador. 

§ 1°. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

§ 2°. Ressalvadas as exceções expreseas na lista de serviços, os serviços nela 
mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 

§ 30. O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços 
prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente 
mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou 
pedágio pelo usuário final do serviço. 

§ 4°. A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. 
AFIXADO NO QUADRO DE 

§ 5°. O imposto incide sobre os serviços constantes da TabelaXlt nIBLICAÇÕES DE ATOS 
DA PREFEITURA MUNIC 
DE PASSABÉM - M 
C9,3  /SI 
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I - as exportações de serviços para o exterior do País; 

II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 

III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos 
bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito 
realizadas por instituições financeiras. 

Parágrafo Único: Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no 
Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no 
exterior. 

Art. 127. O fato gerador do imposto ocorre no momento da prestação do serviço, sendo 
irrelevantes para sua caracterização: 

I - a natureza jurídica da operação de prestação do serviço; 

II - a validade jurídica do ato praticado; 

III - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos; 

IV - o Resultado financeiro obtido no exercício da atividade, do /Pagamento ou não do 
preço do serviço. 

• 
Parágrafo Único: Quando os serviços de diversões públicas forem prestados mediante a 
venda de bilhetes, entradas ou ingressos de qualquer tipo, presume-se, para todos os 
efeitos legais, ocorrido o fato imponível no momento de sua chancela na repartição 
pública, na forma que dispuser o regulamento. 	' 

Seção II 
DA SUJEIÇÃO PASSIVA E DO CONTRIBUINTE 	 \ AFIMDO NO QUADRO 

L) 
, PUBLICAÇÕES DE ATOS- 

Art. 128. Contribuinte é o prestador do serviço. 
.• 	 ' DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PASSABÉM - MG 

II - a pessoa jurídica que resulte de fusão, transformação ou incorporação pelo débito 
fiscal da pessoa jurídica fusionada, transformada ou incorporada; 

SEÇÃO III 
DO RESPONSÁVEL  

Art. 129. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido''"' —'-a. 

I - o prestador do serviço; 
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111 - o espólio, pelo débito do "de cujus", até a data da abertura da sucessão e o 
inventariante pelos tributos devidos pelo espólio; 

- 

IV - o sócio remanescente ou seu espólio, pelo débito fiscal da pessoa jurídica extinta, 
caso continue a respectiva atividade, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma 
individual. 

§12 Sem prejuízo do disposto no caput e nos incisos deste artigo, são responsáveis: 

I — o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do Pais; 

II — a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços 
descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 
11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa. 

III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, 
na hipótese prevista no § 42 do art. 129 desta Lei Complementar. 

§ 22  No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é 
devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física 
tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. 

§ 32  No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, 
descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as niáquinas das operações 
efetivadas deverão ser registrados no local do domicilio do tomador do serviço. 

Art. 130. São solidariamente responsáveis: 

I - o proprietário do imóvel, o dono da obra e o empreiteiro, solidariamente com o 
contribuinte, em relação aos serviços de construção civil e congêneres, que lhes forem 
prestados, sem a documentação fiscal correspondente e sem prova de pagamento do 
imposto devido pelo prestador de serviço; 

II - a pessoa natural ou jurídica que se utilizar de serviços de empresa, empresário, ou 
profissional autônomo, quando dele não exigir: 

Emissão de nota fisPal, nos casos em que o prestadpr de/  serviço esteja obrigado a 
emiti-la por disposição legal; 

nos demais casos, comprovação da inscrição no cadastro de contribuintes mobiliários 
do município de Passabem; 

III - a pessoa natural ou jurídica que tenha interesse comum na situação que tenha dado 
origem à obrigação principal; 

IV - todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto; 

V - o proprietário, o locador ou o cedente de locais, dependências ou espaço em bem 
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imóvel, ainda que pertencentemesompranissado.ssásociedadessiviesemlins lucrativos, 
utilizados para a realização de feiras, exposições, bailes, shows, concertos, recitais ou 
quaisquer outros eventos de diversões públicas que deixar de comprovar o pagamento ou 
caução do valor do tributo devido pela realização do evento. 

c:CL, 	 

VI - a pessoa natural ou jurídica, pelo imposto devido pelo alienante, quando venha a 
adquirir fundo de comércio ou estabelecimento prestador de serviços, na hipótese de 
cessação por parte deste da exploração da atividade; 

VII - a pessoa natural ou jurídica, pelo imposto devido pelo alienante, até a data do ato, 
quando adquirir fundo de comércio ou estabelecimento prestador de serviços e continuar a 
respectiva exploração, sob a mesma ou outra denominação ou razão social, ou sob firma 
ou nome individual, na hipótese do alienante prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 
6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro 
ramo de atividade; 

VIII - a pessoa jurídica que tenha absorvido patrimônio de outra em razão de cisão, total 
ou parcial, pelo débito fiscal da pessoa jurídica cindida, até a data do ato; 

IX - o sócio, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, pelo débito fiscal da 
sociedade; 

X - os pais o tutor ou curador, respectivamente pelo débito fiscal de seus filhos menores, 
tutelado ou curatelado; 

XI - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País; 

XII - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços 
descritos nos subitens 3.05, 7.02,7.04, 7.05, 7.09,7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7,16, 7.17, 7.19, 
11.02, 17.05 e 17.10 da lista constante da Tabela XII)  

SEÇÃO IV 
DA RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 131. Na condição de substitutos tributários são responsáveis pela retenção e 
pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN: 

I - as companhias de transportes, pelo imposto incidente sobre as comissões pagas às 
agências e operadoras turísticas relativas às vendas de passagens, realizadas no 
município de Passabém; 

II - os bancos e demais entidades financeiras, pelos impostos devidos sobre os serviços 
de guarda e vigilância, de conservação e limpeza e de transporte, coleta e remessa ou 
entrega de valores; 

III - as agências de propaganda, pelo imposto devido pelos prestadores de serviços de 
produção e arte-finalização; 
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IV - Qualquer entidade pública ou privada, responsável direta pelo estabelecimento em 
que ocorrer a realização de eventos e ou serviços, que configurem fato gerador de 
imposto no Município, bem como, os órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, nos seguintes 
casos: 

Quando da não emissão da Nota Fiscal pelo prestador dos serviços no caso em que 
esteja obrigado a emiti-la por disposição legal. 

Quando o prestador dos serviços não estiver estabelecido neste Município e prestar os 
serviços descritos no art.134 desta lei. 

Quando o Profissional Autônomo não comprovar inscrição no cadastro de contribuintes 
mobiliários do município de Passabem. 

V - a empresa ou entidade que administre ou explore loterias e outros jogos, apostas, 
sorteios, prêmios ou similares, pelo imposto devido sobre as comissões e demais valores 
pagos a qualquer título, aos seus agentes revendedores ou concessionários, inclusive 
quando sob a forma de desconto sobre o valor de face do produto; 

VI - a empresa concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, de 
água ou de telecomunicações, pelo imposto devido decorrente da cobrança de prestação 
de serviços de cobrança ou recebimento de suas contas, prestados por agente 
estabelecido no município, exceto as instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a 
funcionar pelo banco central; 

VII - a empresa de plano de saúde pelo imposto devido sobre as comissões e demais 
valores pagos a seus agentes e representantes estabelecidos no Município; 

VIII - Todos os tomadores de serviços, inclusive os órgãos, empresas e entidades da 
Administração Pública direta e indireta, quando o prestador não estiver formalmente 
estabelecido neste Município e prestar no seu território os serviços previstos no art. 134, 
bem como aqueles, em que para prestação do serviço o prestador necessite se 
estabelecer neste Município conforme critérios estabelecidos no § 1° do art. 134 e art. 
135; 

IX - a instituição financeira ou equiparada autorizada .a funcionar pelo Banco Central, pelo 
imposto devido pelos serviços a ela prestados por agente não financeiro estabelecido no 
Município, que desempenhe a função de correspondente. 

§ 1°. Quando o prestador de serviço inscrito nesse município não emitir ou estiver 
impedido de emitir documento fiscal próprio autorizado pela Prefeitura Municipal de 
Passabem, a fonte pagadora do serviço reterá o montante do imposto devido e recolherá 
no prazo fixado para seu pagamento. 

§ 2°. Para efeitos desta lei, os substitutos tributários equiparam-se aos contribuintes do 
imposto no que tange às obrigações principal e acessória. 

§ 3°. A responsabilidade de trata este artigo será satisfeita mediante o pagamento do 
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imposto retido, calculado GEtbreseirpraço -disissodymprtes (CI, ,Geplia a a aliquota 
correspondente à atividade exercida. 

§ 4°. O ISSQN retido deverá ser recolhido pelo substituto tributário até o dia 5 (cinco) do 
mês seguinte ao da competência, ficando sujeito, a partir desta data à incidência de juros 
e multa na forma da legislação em vigor. 

§ 5°. Ainda que não haja a retenção do ISSQN, os responsáveis serão obrigados ao seu 
recolhimento na forma disciplinada nesta lei. 

§ 6°. A substituição tributária prevista neste artigo não exclui a responsabilidade solidária 
do prestador do serviço. 

Art. 132. Os tomadores de serviço, inclusive os órgãos, empresas e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta, deixarão de reter o ISSQN na fonte quando: 

I - o prestador, nos serviços isentos, informar em todas as vias do documento fiscal 
emitido, os fundamentos legais inclicátivos,desíd-situação; 

WSIAWAMOXIS,  II - o prestador de serviço irriuhe apresentárotespa, icho,désecqnhecimento da imunidade 
tributária fazendo constar do 'fid'a 	jnátgd) do respectivo processo 
administrativo; 

III - o prestadósido serviço,autánommou empr_e_sàrio;,inscrito_no cadastro de Contribuintes 
de Tributos Municipais-forrieeLtópiatriulà-dê''reColhimeniordevidamente autenticada 
do ISSQW-iekignonia-do-úítimOiiime's-tre\  imediatWente antéribritüredo pagamento do 
serviço preStado; \\, ti 	‘R,./ 

O

\\ o \ 	cri 

IV - o prestador de serviço-fornecer ao tomador/dePserviço, cópia já: guia quitada do 
recolhimentoTddmpogg-ISSQlereferente:0 mesierniq,o-Sérviço.foi'prestado, ficando 
para todos os efeitos a c&do\ áGfi'ijiiiador:a,f"grridroVaçã6 do recolhimento do imposto, À 	, 	\ , ..,.. 	'4 ,- k —e P.e 	,;,' 	i!..1? 
devendo estaer anexada:junto-com a Declajaçao Mensal de Reténção do ISSQN na 

-r;.,-i-----", • 	• . 	\ , 	. 
4,:' 

Fonte. 	 --,-- 

Parágrafo Único: Até qüe:Sejainstitirido mod'élo de Declaração Mensal de Retenção do 
ISSQN na Fonte atrákés dêddecreto7fiCa tèritérioldo tomadorÁlos serviços a instituição de 
modelo de deCiSrqçâtrfitièiterá niiinínirrio:,(os:dédos d&r,ÉjStirável pela retenção, dados 
dos prestadores dodiserviços,; nicriçao os serviçod-com skuirespectivo valor, alíquota 

wie. incidente e valor do imposto?retido. 	-- 

Art. 133. Ressalvado o previsto no inciso IV do artigo 132, os responsáveis tributários 
estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, acrescido de juros, multa e 
atualização monetária, se for o caso, independentemente de ter sido efetuada sua 
retenção na fonte, sujeitando-se ainda às penalidades cabíveis pela infração a legislação 
tributária do Município. 

§ 1°. Os contribuintes alcançados pela retenção do imposto manterão controle em 
separado das operações a esse regime, para exame posterior da fiscalização municipal. 
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§ 2°. Decreto do executivo poderá estabelecer em regulamento novos critérios para a 
retenção e pagamento do imposto. 

SEÇÃO V 
DO ESTABELECIMENTO 

Art. 134. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do 
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será 
devido no local: 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 12 do art. 125 desta Lei 
Complementar; 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 
serviços descritos no subitem 3.04 dá lista,aneRa; . 

N.\\\ Á\l‘ VAlill 4 Hl_ da execução da obraf,no Caso dos sêrViçOi crescritos'no subitem 7.02 e 7.17 da lista 
- ‘S) 

t Ã,, 
anexa; 

IV - da demoliçãOrio caso dos.;serviçosjdestritosfloSubitem 7.04ia1ista anexa; 
-'1_,--a,/,-;,)<X-'2itõt'',_,---, V - das edificaçpás-~estradas~portg e congêneres7no caso dos serviços 

‘ OU 	rr ;, 0)(2  I 	L g  

descritos noi-libiter:ri7:05-da listafanexa;--' 

VI - da exéscução da‘zanição, ccoleta, ,,,moção, iindineracão, tratamento, reciclagem, 
separação:&destinaçãoglinalçde, IRO, rejeitos e outkis fetÉkluos quaisquer, no caso dos 
serviços detcritós no Sign.) 7;.09 da lista anexa/70  -- ‘ 

..- 

:.  
VII - da execução da liminza, m'

NanutençãoTe so_nseraçãogie vias e:logradouros públicos, 
imóveis, chaminés, „piscins(parqii-0-ãlardins,..t congêheres, no caso dos serviços 
descritos no subiteny7,, . 0ida lista-anexa,  

- / ? 	I / . 	- ---fribt  

. 	 tr 
VIII - da execução clázdecOração elardinagentdo corte,e podIde árvores, no caso dos cc,..- 	4,4^0? C+ 	 . 	1 I 	ao 
serviços descntó&no subir 7.11 Fdarlista,ane3j . 

Cf"-, 	JtgfrOrnMa 	Cke- 
IX - do controle e tratahlentodflo efluente-de qualqusnatureza e de agentes físicos, 
químicos e biológicos, no C-RiVos serviW descritos g subitem 7.12 da lista anexa; 

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, 
silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 
serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para 
quaisquer fins e por quaisquer meios; 

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congéneres, no 
caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; 

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista 
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XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.01 da lista anexa; 

XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou 
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 

XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso 
dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; 

XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso 
dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; 

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços 
descritos pelo item 16 da lista anexa; 

XVIII - do estabelecimento do tomadbr da mãrige-obra ou, na falta de estabelecimento, 
onde ele estiver domiciliadono,cVo illgesenii0stdisdritos pelo subitem 17.05 da lista 

-NN 	/+RJ, '. , 
anexa; 

XIX - da feira, exposição, congtSso ou congêne7e4a que,,s0 referir o planejamento, 
organização e adipinistração,n&c'áso:dtieeriOdescritos pélb-isubitem 17.10 da lista 
anexa;  

XX - do portoroporfo;-ferroporto, terminal rodoviário, ferroViária
77

ou niêtroviário, no caso 
,---- 	, 	 I 	t'dos serviços:descritos,pelotitetA20 da lista ane€ái", 

%I -: 	. V:A;<% 	') XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subiterié 4,22,4.23 e 5.69;„ 

	

'' ..--‘, 	csAV N, -?-7" - -vw 
XXII - do donlicílió do tomaciocfclozseniíç,o, no caso idos  serviços prestados pelas 
administradorís' de cartão/Cie cr`Sitedéfaitc;:e  derliais descritos no.Subitem 15.01; L.. 

III I  / al.he-,, ------_,\ \ -. XXIII - do domicilio do tornador dos-serviçosidos subitens 10.04-e 15.09; 

	

---k,,.;----,•rv 	(rt 1 r  
ll 	h 

§ 12 No casor,dos s'erviçoa à?, quesSeferetoR_subitem 3.044dajista anexa, considera-se 
ocorrido o fato' gerador 	i Lesdevdd oi t. mpo 	em1 caditórpi áto - j 	;-, 	o em cujo território haja , 	rIVItAii 

.....4,, 	, 	.r., 	c, 	h 

,hip).-, -"`-' -", 	LL‘ -,IhChlkhk)Lh' 

extensão de ferroviarodovia,zposteilicabostosIe -condutos de qualquer natureza, 
4.%Ftn, 	'' J .-i kg ri Si 'nt1-12 1_,"5 

objetos de de locação, sublocação ,arrendaniento;direito deASássagem ou permissão de uso, ,,, —.40,6  compartilhado ou não. 

§ 2°. No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se 
ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja 
extensão de rodovia explorada. 

§ 32 Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento 
prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos 
no subitem 20.01. 

§ 42 Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 12, ambos do art. 82-A 
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da Lei Complementar Nacion1581.0-06/0t,s-mimpristausstiá aludidas no local do 
estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, 
onde ele estiver domiciliado. 

Art. 135. A existência do estabelecimento prestador é identificada pela conjugação, parcial 
ou total, dos seguintes elementos: 

I - manutenção de pessoal, material, máquinas, veículos, instrumentos ou equipamentos 
necessários à execução dos serviços; 

II - estrutura organizacional ou administrativa; 

III - inscrição nos órgãos previdenciários; 

IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 

V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica de 
atividade de prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço em 
impressos, formulários, correspondeci&nt'reto yde)21ocação do imóvel, contas de 
telefone, de energia elétrica,'águá, gásroWandâWublicidade, em nome do prestador, 
seu representante oti,;Pr'ePosto', por cjilálque?,60.0-1pii6 de pf6Sidque possa caracterizar a 
existência do estabelecimento preStiglor; 	\. 	1-1J- 	7/ 

VI - local da realização de-eventos queTtonfigureM=fato:gerador dolmposto, quando for o 
caso;  

Art. 136. Para efeitb'-de curnPrirnento da obrigaçào ,tributária, entende-se autônomo cada 
estabelecimento do mâmd titüláy  

§ 1°. O contribuinte, "por meio de requeriinentô, podeíráscilicitar regime especial para 
cumprimento, :dá forma CeiitrS1ízàà3:_da:lobtigàçãO/  tributária referente às unidades 
econômicas quê funcionem em 16CattákierSo'd&estebelecirnento principal, desde que não 
sejam filiais. 	, 	!/ 	"---: r ;crÏC---"--.'-- \ 

N, 	I 

2/ 1 1  _....„,;>-": 
	

l 7  ) 	j'i---":::'-'-'-' 	11 ,--2:' 
§ 2°. O processamento i,é-a'concessão do referido Fegirrie 'especial serão definidos em 
regulamento. , 4,., 	j, 	, ,-- -1± 

'-')-- ),J,, ,__--i`--i,:---..,:„I  
L-P4 - 

SEÇÃO VI  ' J 
DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -,,- )) 

SUBSEÇÃO I 
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E DA BASE DE CÁLCULO 

Art. 137. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, 

§ 1°. Incluem-se na base de cálculo todas as importâncias, despesas acessórias, juros, 
acréscimos, bonificações ou outras vantagens a qualquer titulo recebidas pelo contribuinte 
e que integrem o preço do serviço, excluídos os descontos ou abatimentos 

2 
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incondicionalmente concedido? sredadasoquaaeodetitçõestexceloasisxpressamente 
autorizadas em Lei. 

§ 2°. Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no 
território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, 
à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de 
qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. 

§ 3°. Quando os serviços descritos no subitem 17.06 da lista anexa forem executados por 
terceiros que emitam notas fiscais, faturas ou recibos em nome do cliente e aos cuidados 
da agência, o preço do serviço desta será a diferença entre o valor de sua fatura ao cliente 
e o valor dos documentos do(s) executor (es) à agência, desde que devidamente 
comprovados. 

§ 4°. Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 
7.02 e 7,05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar. 

Art. 138. Na falta do preço a que se referep artigo anterior, a base de cálculo é o valor 
corrente de serviço similar, vigente no mgc,àcjo- de serviços do Município à época da 
prestação do serviço correspondente. 

Art. 139. O valor mínimo da prestação de serviços poderá ser fixado em pauta expedida 
pela Secretaria Municipal de Fazenda, sujeita a modificações a qualquer tempo, para 
inclusão ou exclusão de serviços, inclusive atualização de valores. 

Parágrafo Único: Havendo discordância em relação ao preço fixado em pauta, caberá ao 
prestador ou tomador do serviço comprovar a exatidão do valor por ele declarado. 

Art. 140. O valor da prestação de serviço, sem/prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis, poderá ser arbitrado pela autoridade fiscalSocorrência de pelo menos uma das 
seguintes hipóteses: 

I - não colocação à disposição da autoridade 'fiscal, dos elementos necessários à 
comprovação do preço, incluídos os casos de perda ou extravio de livros ou documentos 
fiscais; 

II - fundada suspeita de que os' documentos fiscais não réflitam o preço real da prestação 
dos serviços; 

III - declaração nos documentos fiscais' de valores notoriamente inferiores ao preço 
corrente dos serviços prestados. 

Parágrafo Único: O lançamento decorrente de arbitramento será realizado mediante 
procedimento administrativo, estabelecido em regulamento e prevalecerá até que, através 
de avaliação contraditória, venha a ser modificado em razão de decisão processual. 

Art. 141. O montante do imposto integra sua própria base de cálculo, constituindo-se 
eventuais destaques mera indicação para fins de controle. 
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SUBSEÇÃO II 
DAS ALIQUOTAS 

Art. 142. A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% 
(dois por cento), conforme preceitua a Lei Complementar Federal número 157/2016. 

§ 12 O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios 
tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido 
ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga 
tributária menor que a decorrente da aplicação da aliquota mínima estabelecida no caput, 
exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a 
esta Lei Complementar, conforme preceitua a Lei Complementar Federal número 
157/2016. 

Art. 143. Quando a prestação de serviço ocorrer sob a forma de trabalho pessoal do 
próprio contribuinte, o valor do iniõostoserLá fixo e trimestral não compreendida a 
importância paga a título de'rernuperição"\dO,tirráüalho pr-áfissional do próprio prestador de 
serviços, na seguinte confô4nidãdd:W ‘. two 

,. . 

	

. 	v 	,-''Ne 	

..,z, 
go ,. 	t'À 1- atividade para a\  quarse exija escolaridade de,niVélsupedon-R$ 115,00 (cento e quinze 

reais) por 

	

:itd .' 	 'A Cif '') 0 	 ;•••••ti 
-----------. rS 

II - atividade para .a qualse eXijà,-esc-olíridad-e-de-AlyiellnédioTRS:80,00 (oitenta reais) por 
trimestre; : ---Zzi 	------1 o  -----4 

-III 	Atividade que nãójp igo: R$ 40,00 
,-.--%  

(quarenta reais) por trimegre)
k) 	 1- 

t''' 0) -... 

§ 1°. Entende- 	por profiSsioinah, autônonio a, 	que exerça pessoa, física qg 	profissão 
--- 

s')  

intelectual, cientifica, literária oir"-`arilgtic`à, s'evin-Oulo ernpregatíci6,,,que preste serviço 
valendo-se do âu próprid resfOrço, c-rã:c:ie.-Alie para 4xeYcicio da profissão não estejam 
presentes os elemerifõs de,VmpreanfevistEad'adigo,divii Brasileiro. 

	

1 
i 1 i,:v 	"•-•:-..-.ji .9- 

§ 2°. Equip9ra-seíào.),Stônomo=pára-t'finskle' tributaçãonempresário que exerça 
profissionalmeWiegatiçidade7econõmipà‘váler2d6-6 d6, tHs-érpróprio esforço, salvo se o 
exercício da paio' corr'Sfitiieélemento7dieLérifpreãn , d,s±i  .  ráigcm....,  

gtql..Q,:rh .í 	C‘S, 
§ 3°. Para efeito deste artigo, considera-s3 	de serviços sob a forma de trabalho 
pessoal aquela em que todas as etapas de elaboração e execução de seu objeto sejam 
efetuadas diretamente pelo contribuinte. 

§ 4°. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o profissional autônomo 
possua estrutura ou organização equivalente à de empresa, nos termos da legislação 
vigente. 

_. 

Art. 143-A. Quando os serviços de médicos, enfermeiros, obstetras, ortopédicos, 
fonoaudiólogos, protéticos, médicos veterinários, contabilidade, técnicos em contabilidade, 5 
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agentes da propriedade inEtushialloarlyogadmilsngenheitioNsargritetos, urbanistas, 
agrônomos, dentista, economistas, psicólogos, forem prestados por sociedades 
profissionais, estas ficarão sujeitas ao ISSQN devido, calculado em relação a cada 
profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. 

Parágrafo Único: O disposto neste artigo não se aplica à sociedade que apresente 
qualquer uma das seguintes características: 

I - natureza comercial, quando o objetivo passa a ser a remuneração do capital investido 
para obtenção de ganhos em virtude de compra e venda ou mesmo manufatura de 
mercadorias e outros bens; 

II - sócio pessoa jurídica; 

III - atividade diversa da habilitação profissional dos sócios; 

IV - sócio não habilitado para o exercício de atiVidade correspondente ao serviço prestado 
pela sociedade; 

V - sócio que não: preste " serviço errinonie'diaisddiedáde»riela figurando apenas com 
aporte de capital; 	 \ 	/,, 	7 

, 
VI - caráter empresarial, oü- Sája,-)qu'akdo5'hou'ver-a terceirização • dos trabalhos que 
constituam o próprio objeto,à6piadítociedadetquándo a Magnitud,e de sua estrutura 
organizacional 0 t,vOliime-cilOs'iServiçOS,pbr ela preStadâ forern/devtal monta fazendo que 
o trabalho Pessoal dos sócios seja elemento secundário. , \ 

....\ i  • -,,,, 	, 	,,, 	:_i,I  \ 	• 	•1 

Vil - existência de filial;, agkridik, posto de aftehdlimento, sucursal, escritório de 
representação ou contato qu'quálquer outro estabelecimento descentralizado. 

	

i, 	\ tr-.,,:-:-.:_-.:. 	 

	

' 	N: 	! - ç_ r- ,/ 	V.,  
Art. 144. São equiparadosA empresas, para'fins_de \tributação: _ 

„.-.- -cr 1. 	,-.,--, \ 	'' 
I - os permissionárioS do trans port e Públicolmitérneliivo 	\ 	- 

: 	. 	 -- -J .-- 

II - o profissional ..á 	 o autônomo que :para , -I  eárcício da suvatividade possua estrutura 
organizacionaléquiválétka empresar- '---.? H-- :,j  

, )  

	

'caPe?, 	--' 1.11-id d rE5jU"[I'LlSs 	,,J 
'-'1110li 	 i, á 

SUBSEÇÃO III 	 (--„ 
J 
/ 

DO LANÇAMENTO 

Art. 145- O lançamento do imposto far-se-á: 

I - por homologação, mediante recolhimento pelo contribuinte do imposto correspondente 
às operações tributadas em cada mês, independente de qualquer aviso, notificação ou 
prévio exame da autoridade administrativa; 

II - de oficio, uma única vez, por trimestre a que corresponder o tributo, para as 
ocorrências previstas no artigo 143 desta lei. 
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§ 1°. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá proceder ao lançamento de ofício para 
cobrança do imposto devido por contribuinte com responsabilidade solidária. 

§ 2°. No caso do inciso I, o lançamento do imposto será feito nos livros e documentos 
fiscais, com a descrição da prestação de serviços, na forma prevista em Regulamento e 
sob exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando sujeito a posterior homologação 
pela autoridade administrativa. 

Art. 145-A. O imposto devido na forma do inciso II do artigo anterior e correspondente ao 
exercício em que ocorrer a abertura ou cancelamento de inscrição, bem como a exercidos 
anteriores à abertura, deve ser recolhido pelo contribuinte, no ato da inscrição ou do 
cancelamento no cadastro, em tantos duodécimos da aliquota anual quantos forem os 
meses de atividade no ano da inscrição, cancelamento ou, ainda, referente aos exercícios 
anteriores, considerando-se mês a fração ainda que de 01 (um) dia. 

Art. 145-6. O Lançamento é efetuaddé revisto de oficio pela autoridade administrativa nos 
seguintes casos: 

'4 
I - quando a lei assiniVdatermine; 	 I,) 	K :ld' 

»Y  N 7t 
II - quando a declaração não,seja?prestacikpor2quem de direitofno-prazo e na forma da 
legislação tributária]  ; 7  _ --I,,  ;-) C' L:1  9 0 	— 	0,#,:.;- - - - 

C.s„------, 	% 	—L----c-2,--- - 

III - quando-alpessoa tegalmenteiobrOda, emboratenha prestado dclaração nos termos 
do inciso anterior, Cieixe delatenrjer, no prazo an-a fOrrilà\dalégiáaçãoirtributária, a pedido 
de esclareciniento foMiulâo;pelafautorida'de adTniniWatilvá,ífecuse-se, a presta-lo ou não 
o preste satiafatodament4jiitio'dàquela autoridade7;  

'- '----;;;--À-  ' p"")('%.  
IV - quando comprove falsidadeTerro:ou_omisákiquanto a,qualquer elemento definido na 
legislação tributária como,sendo ae-declaraçao,obrigatória,,, 	--...---‘,„ -, 

i /--- — -- \ ! 
r 

V - quando comprove omissão ou:inexatidão, porparte•da pessoa legalmente obdgada; 
/ --l't 	,g,, 1 i  

VI - quando sexcon@ove?ação ou=oniiSsão:d'o-sujeito passivikou de terceiro legalmente :4,,,--, 	,Attb, . 	_ i 	, 7. 	1 	.-, , ...~ 
obrigado, que-délugar kaplicaçao derpenalidade,pecuniána 

SK,d-j„ 	,-,-• :' L?. -`'-'-'" ON) \ v"- 
-twzi,,, . 	('A M SP"! 	cv,, 

VII - quando se comprovw9eio sujeito-passivo, ou terceiro em beneficio daquela, agiu 
com dolo, fraude ou simulaçad,u 

 

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não aprovado por ocasião do 
lançamento anterior; 

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da 
autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade 
essencial. 

Parágrafo Único: A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o 
direito da Fazenda Pública. 
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RFÁJ- K [1 C II PTIÀ- ,,íLn 
r 

CEP 3581G-000 - ESTADO DE ã'daCJAS GERMS. 

SUBSEÇÃO IV 
DOS REGIMES DE PAGAMENTO DO IMPOSTO 

— 

Art. 146. O contribuinte sujeito ao lançamento por homologação fará o recolhimento do 
imposto de conformidade com os seguintes regimes: 

I - regime de apuração mensal; 

11- regime de estimativa. 

Art. 146-A. O prazo para recolhimento do imposto de que trata o inciso I e II do artigo 146, 
bem como a escrituração das operações, será até o dia 5(cinco) do mês subsequente ao 
fato gerador e o prazo para recolhimento de que trata o inciso 1,11, 111 e IV do art. 143 será 
até o dia 20 do último mês do trimestre. 

Parágrafo Único: O executivo através de decreto poderá alterar o prazo de recolhimento 
do imposto de que trata este artigo. 

Art. 146-B. O valor do imposto a recolher pelo estabelecimento enquadrado no regime de 
estimativa será determinado pelo fisco. 

§ 1°. O imposto será estimado por período certo e prevalece enquanto não revisto. 

§ 2°. O sujeito passivo será enquadrado no regime de estimativa/segundo critérios fixados 
em regulamento, que poderá levar em conta categorias, grupos ou setores de atividades 
econômicas. 

§ 3°. Os valores das prestações de serviços e o montante do imposto a recolher no 
período considerado serão estimados em função dos 'dados declarados pelo contribuinte 
ou apurados de ofício. 

Art. 146-C. As reclamações 'e recursos relacionados com o enquadramento ou fixação da 
estimativa não suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

Art. 146-D. A parcela de estimativa não paga no prazo de 30 (trinta) dias da data do 
vencimento fica sujeita a inscrição na dívida ativa, independentemente de outras 
formalidades. 

Art. 146-E. Poderá ser exigido, na forma disposta em regulamento, o recolhimento 
antecipado ou caução do imposto devido, com a fixação do valor estimado, quando 
ocorrer prestação de serviços de diversões públicas quaisquer, desde que essa prestação 
ocorra de forma eventual, em estabelecimento próprio ou de terceiro, ainda que provisório. 

SEÇÃO VII 
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Art. 147. As pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à inscrição no cadastro mobiliário como 
contribuintes, conforme as operações de prestação de serviços que realizarem, ainda que 
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não tributadas ou isentas cluirapostonleve. kuelathicamenteAai eads4inscrição, emitir 
documentos fiscais, manter escrituração fiscal destinada ao registro das operações de 
serviços realizadas e atender as exigências da administração tributária, inclusive para a 
emissão de documentos por cupom fiscal. 

§ 1°. Novos modelos de documentos, cupons e livros fiscais, bem como as disposições 
sobre dispensa ou obrigatoriedade de sua manutenção, poderão ser estabelecidas em 
Regulamento ou em normas complementares expedidas pela Secretaria Municipal da 
Fazenda. 

§ 2°. Nos casos em que a prestação de serviços esteja desonerada do pagamento do 
imposto em decorrência de não incidência ou isenção ou em que tenha sido atribuída à 
outra pessoa a responsabilidade do pagamento do imposto, a circunstância deve ser 
mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo da legislação que autorizou a 
desoneração. 

§ 3°. Os documentos, os impressos de documentos, os livros das escritas fiscal e 
comercial, os programas e arquivos magnéticos são de exibição obrigatória ao fisco, 
devendo ser conservados pelo prazo estabelecido na legislação tributária. 

§ 4°. O Contabilista ou Escritório de Contabilidade regularmente inscrito no cadastro 
mobiliário poderá manter sob sua guarda livros:e documentos fiscais de seus clientes, 
desde que cientificada a Secretaria Municipal da Fazenda através do Documento de 
Inscrição Cadastral, devendo coloca-los à disposição da fiscalização quando por ela 
solicitados. 	

/ 

§ 5°. O contabilista ou escritório de contabilidade fica obrigado a, no prazo de 60 dias da 
publicação desta, protocolar na Superintendência de Rendas Mobiliárias, declaração 
contendo a relação de todas as pessoas jurídicas, sob suà responsabilidade técnica até a 
data do protocolo da declaração, dujas atividades/estejam sujeitas à incidência de tributos 
Municipais, inclusive as que gozam de imunidade e/ou isenção, de modo a identificá-la, 
informando o nome empresariaL inscrição no (CNFÇ.I e municipal, endereço e ramo de 
atividade. 	 - - . 1 

1 --- 
§ 6°. O contabilista ou escritório de contabilidade deverá manter atualizada, 
trimestralmente, a declaração disposta no parágrafo anterior,:protocolizando até o dia 10 
(dez) do 1° mês do trimeátre subsequente ao da ocorrênc.là,‘eS exclusões ou inclusões de 
pessoas jurídicas 'sob sua respdrisabilidade técnica.  

"VA/  

§ 7°. Os contribuintes de tribtitos municipais estão obrigados a apresentar declaração de 
inexistência de fato gerador de tributo á Superintendência de Rendas Mobiliárias até o dia 
5 (cinco) do mês subsequente a sua ocorrência. 

§ 8°. Ficam obrigados a apresentar a Declaração Mensal de Serviços (DMS), até o dia 5 
(cinco) do mês subsequente ao mês da ocorrência do fato gerador, as instituições 
financeiras e as assemelhadas, que possuam estabelecimento neste município assim 
consideradas as pessoas jurídicas que tenham como atividade principal ou acessória os 
serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito, 
especialmente: 



PREFE[TURA gUM[C[PAL DE -©ASSA3Éikii 
CEP 35810-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

a) os bancos múltiplos; 

os bancos comerciais; 

os bancos de desenvolvimento; 

as caixas econômicas; 

os bancos de investimento; 

as sociedades de crédito, financiamento e investimento; 

as sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo; 

as sociedades de arrendamento mercantil; 

as sociedades corretoras de títulos e valores Mobiliários e câmbio; , 

as sociedades distribuidoras de títulos:é válóres'mobiliários; , 

as cooperativas d'éCrédito; 	',/ 	' 

n) as administradoras de,conàór'cio>-,, 	) 
, 

\ 	I 

/

MS) deAue ,tratà, o parágrafo anterior será 

- 
da 

inscrição Municipal,,dereço completo, Código e 
? 

III - Demonstrativo'dès,receitaí`d'e ' 
'0,1V) 	. 	 Lti,WitL.; 

2-"Wie[M7) 
a) Coluna Código de Serviço; 77 

denominação da Agência); 

'1) 
[- 	• 	tr.kt)' 

Coluna Código do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
"COSIF"; 

Coluna Número da conta Contábil; 

Coluna Titulo da conta; 

Coluna Receita do Período; 

I) as companhias hipotecárias; 	- 

\-) m) as agências dê fomentodesenvolVimento; 
..„ 

_ 
§ 9°. A Declaração Menãal,,,déServiços (D 
preenchida seguhdo a forrnaiabaixodescrita 

; 	

: 

I - Mês e exercício; 	: 
I 

II - Dados Cadastraisi(Razao ou denominação Social: .Número do CNPJ, Número 
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b") 
St,  

Coluna Alíquota; 

Coluna ISS devido. 

rviL: 	r,kr. r 	[i Rp,  FL:Fm -51 

IV - Responsabilidade do Contribuinte e do informante (Nome, CPF, assinatura, data e 
telefone de contato do responsável pelo preenchimento da DMS). 

V - Numeração das folhas que compõem a DMS, no rodapé de cada folha deverá constar 
o número de cada página em ordem sequencial crescente, ao lado, precedida do sinal "1" 
(barra), o total de páginas; 

VI - Quando não houver movimento econômico preencher no Demonstrativo das Receitas 
a observação "sem movimento". 

Fica autorizado ao Superintendente de Rendas Mobiliárias instituir a Declaração 
Mensal de Serviço (DMS) ou outro documento, através de portaria, para outras categorias, 
grupos ou setores de atividade econômica. 

Na ausência ou falta do Superintendente de Rendas Mobiliárias fica autorizado o 
Secretário de Fazenda Municipal instituir a Declaração Mensal de Serviço (DMS), 
conforme disposto no parágrafo anterior. 

Os contribuintes de Taxa de Fiscalização do Funcionamento ficam obrigados a 
comunicar a sua inatividade ou paralisação no prazo de 30 dias da sua ocorrência. 

É vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva 
prestação de serviço. • 

Art. 147-A. O estabelecimento gráfico, quando confeccionar impressos para fins fiscais, 
deles deve fazer constar a sua,firma ou denominação, endereço e número da inscrição 
municipal, bem como a data, quantidade de cada' impressão e a autorização expedida 
pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

Parágrafo Único: O disposto neste artigo aplica-se também ao contribuinte que 
confeccione seus próprios impressos para fins fiscais. 

Art. 147-B. A aplicação de penalidade em razão do extravio, perda ou inutilização de nota 
fiscal ou documento fisdal será relevada ao contribuinte que comprovar perante o fisco a 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, bem como a inexistência de dolo ou culpa 
como motivos do extravio, perda ou inutilização, mediante as seguintes condutas, 
cumulativamente: 

I - publicação de editais de extravio de documentos fiscais, em jornal de grande circulação 
no município de Passabem, e no órgão de publicação oficial do Município; 

II - comunicação à Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo máximo de (30) dias após a 
ocorrência do fato, para os fins de providências e reconstituição da escrita fiscal, nos 
termos do regulamento; 
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III - apresentação de Boletim de Ocorrência Policial, nas hipóteses em que a autoridade 
policial puder expedir este documento ou declaração circunstanciada do contribuinte sob 
pena de responsabilidade civil, administrativa e criminal, do fato e de suas justificativas; 

IV - apresentação, pelo contribuinte, de meios e provas hábeis a possibilitar a apuração, 
lançamento e quitação dos tributos decorrentes dos documentos extraviados. 

§ 1°. Não serão considerados para efeitos de exclusão de penalidades, os Editais de 
Extravio publicados, que tratarem de simples comunicados à Praça. 

§ 2°. As hipóteses previstas neste artigo deverão ser formalizadas em Processo Tributário 
Administrativo. 

Art. 147-C - A, Fica instituída a comunicação eletrônica entre a Secretaria Municipal de 
Fazenda e o sujeito passivo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN, 
por meio do Domicilio Eletrônico do Contribuinte - DEC, sendo obrigatório o 
credenciamento para as pessoas jurídicps e fisicas„observadas a forma, condições e 
prazos previstos em regulamento. 	/1, ‘k:-)-,  ,(1 	, 

Art. 147-D. A Secretária Municipal de Fazenda ,poderá utilizar a comunicação eletrônica .:- ., 	. 	. 	. 	. para:- -.-:: 	- 	. • : -,:,-:.: „."---- 	--,-..- ,._; -.--,----;,..,i;‘,, ;,-; , . 	. 	 . 	. 
. 	. • 

I — cientificar aàujeito-.p.assiVO.8é-quaisquár tipos de Mós administrativos; 
II — encaminhar 'n—OttficaçõeàjrttiniaçõeS e autos dàln`frà'ção,,fo/rnializandô lançamento de 
tributos e multas; 	.".-\ 	.' A (1 	. ,_ 	í 	li,i;•? • K7. 
III — expedir avisos em dorou1 /4 i,\ --- 7, 	' 	...),› 

Parágrafo único..:A expedição. \de? avisos pormeio-do.OEC', a que se refere o inciso III do 
"caput" deste artigo, não eXCluia,2.e`spOniaTiáidadd da/denúncia nos lermos do art. 138 do 
Código Tributglo Nacionál.: 	'-'"-:.-::.:

:
:.:,:.:,_-_-_.;:?"-vN 

.y.-::-I. - ! t•:*:;--_,T--.-----.. 	,, 

Art. 147-E. O recebimento..d&-pólnunicação elotrôrtioa:Slo sujeito passivo dar-se-á após 
seu credenciamentoná":1-Secietaria'. Municipal., de Fazenda, na forma prevista em 
regulamento. 	'2.).-iN.-,:/"" 	----'- -.- 7̀ "----T;  

./y,„ , - (.P4-). -..- 	.:.__---;--;' •r--- !,5.,,...1 	_1 (4,7/ 

Parágrafo único. Ao credenciado sátálátribtildo,..regiàtro e acesso ao sistema eletrônico da 
Secretaria Municipal detaZékla, através_8e senha eitigirt ou por certificação digital, de 
forma a preservar o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de suas 
comunicações. 

Art. 147-F. O credenciamento será obrigatório aos contribuintes e responsáveis, conforme 
dispuser regulamento, e as comunicações da Secretaria Municipal de Fazenda ao sujeito 
passivo serão feitas preferencialmente por meio eletrônico, em portalpróprio denominado 
"DEC", dispensando-se neste caso, a sua publicação no Diário Oficial, a notificação ou 
intimação pessoal, ou o envio por via postal. 

§ 1° A comunicação feita na forma prevista no "caput" deste artigo será considerada 
pessoal para todos os efeitos legais. a 

a 
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§ 2° Considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a 
consulta eletrônica ao teor da comunicação. 

§ 3° Na hipótese do § 2° deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, 
a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 

§ 4° A consulta referida nos §2° e §3° deste artigo, deverá ser feita em até 10 (dez) dias 
contados da data do envio da comunicação, sob pena de ser considerada 
automaticamente realizada na data do término desse prazo. 

§ 5° No interesse da Administração Pública, a comunicação poderá ser realizada mediante 
outras formas previstas na legislação. 

Art. 147-G. A recusa ou ausência de credenciamento ao DEC, nos termos e prazos 
estipulados em regulamento, ensejará multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem 
prejuízo de outras de medidas administrativas cabíveis. 

SEÇÃO VIII 

Art. 148. Em casos especiais e para facilitar ou compelir à observância da legislação 
tributária, as autoridades fiscais poderão determinar, a requerimento do interessado ou de 
ofício, a adoção de regime especiaIS para o cumprimento das obrigações fiscais seja de 
natureza principal e/ou acessória, na forma a ser definida em regulamento. 

SEÇÃO IX 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

SUBSEÇÃO I 
EFEITOS DO NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

Art. 149. Sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta ou 
atraso no pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza - ISSQN, implicará 
na cobrança dos seguintes acréscimos: 

I - multa de mora de 0,033% (trinta e três milésimos), por dia, sobre o valor do crédito 
devido e não pago, ou pago a menor, atualizado monetariamente, a partir do dia 
imediatamente seguinte ao de seu vencimento até o limite de 15% (quinze por cento); 

II - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor do crédito devido 
e não pago, ou pago a menor, atualizado monetariamente, a partir do mês imediatamente 
seguinte ao de seu vencimento, considerado como mês completo qualquer fração dele. 

Parágrafo Único: O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta 
formulada pelo contribuinte, dentro do prazo legal para pagamento do imposto. 

Art. 149-A. O crédito tributário fixado na legislação não pago no seu vencimento será 
corrigido monetariamente, mediante aplicação de coeficientes de atualização com base na 
variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto 

1111.1 np, 
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Brasileiro de Geografia e astatística4(13,GE)s-acurnuiadaannexeroicioámediatamente 
anterior. 

§ 1°. Em caso de extinção do IPCA, a atualização monetária será realizada pelo índice 
que o substituir ou, em não havendo substituto, por índice instituído por Lei federal. 

§ 2° Ajuizada a dívida, serão devidos, também, custas e honorários advocaticios, nos 
termos da legislação própria. 

§ 3°. Parcelas que ultrapassarem o exercício em que foi firmado o parcelamento, serão 
reajustadas todo 1° de janeiro do(s) exercício(s) seguinte(s), pela variação do IPCA 
calculada com base no acumulado do período de outubro a setembro do exercício 
imediatamente anterior. 

§ 4°. Todo o crédito tributário, especialmente os valores constantes das Tabelas 
Integrantes do Anexo Único desta Lei, serão atualizados monetariamente todo 1° de 
janeiro mediante aplicação de coeficientes de atualização com base na variação do índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) acumulada no período de outubro a setembro do exercício anterior. 

Art. 149-3. Ressalvados os casos de autórização legislativa, não se efetuará o 
recebimento de débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa com dispensa ou 
redução de multa, juros de mora e da correção monetária. 

Parágrafo Único: Verificada, a qualquer tempo, a inobservância do disposto neste artigo, é 
funcionário responsável obrigádo além da pena disciplinar a 'que estiver sujeito, a 

recolher aos cofres Municipais o valor da Multa, dos juros de mora e da correção 
monetária que houver dispensado. 

SEÇÃO X 
INFRAÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL 

Art. 150. O descumprimento da obrigação tributária principal, instituída pela legislação do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza fica sujeito às seguintes penalidades, 
quando exigido através de ação fiscal ou efetuada após o seu inicio: 

I - multa de 60% (sessenta por cento) sobre o valor atualizado do imposto devido e não 
pago, ou pago a menor,ixceto nos casos de dolo, fraude ou simulação; 

II - multa de 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor atualizado do imposto devido e 
não pago, ou pago a menor, quando verificado o emprego, pelo sujeito passivo, ou por 
terceiro, em beneficio do sujeito passivo, de dolo, fraude ou simulação, com o intuito de 
escusar-se do cumprimento, parcial ou total, da obrigação; 

III - multa de 60% (sessenta por cento) sobre o valor atualizado do imposto retido na fonte 
e não recolhido, ou recolhido a menor, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação; 

IV - multa de 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor atualizado do imposto retido na 
fonte e não recolhido, ou recolhido a menor, quando verificado o emprego, pelo sujeito 
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passivo, ou por terceiro em benefíciadoiesuleifinpassim KleNdolopfraudwi ou simulação, 
com o intuito de escusar-se do cumprimento, parcial ou total, da obrigação; 

V - multa de 60% sobre o valor atualizado do imposto que deveria ter sido retido na fonte, 
exceto os casos de dolo, fraude ou simulação; 

VI - multa de 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor atualizado do imposto que 
deveria ter sido retido na fonte, quando verificado o emprego, pelo sujeito passivo, ou por 
terceiro em beneficio do sujeito passivo, de dolo, fraude ou simulação, com o intuito de 
escusar-se do cumprimento, parcial ou total, da obrigação. 

Parágrafo Único: Considera-se consumado o dolo, a fraude e a simulação, nos casos do 
inciso II, IV e VI, mesmo antes de vencidos os prazos para o cumprimento das obrigações 
tributárias. 

Art. 150-A. Salvo prova inequívoca feita em contrário, presume-se o dolo em qualquer das 
seguintes circunstâncias: 

I - contradição evidente entre os livros e documentos da escrita fiscal e os elementos das 
declarações e guias apresentadas às repartições municipais; 

II - manifesto desacordo entre os preceitos legais e regulamentares no tocante às 
obrigações tributárias e a sua aplicação por parte do contribuinte ou responsável; 

III - remessa de informes ou comunicações falsas ao Fisco, com respeito aos fatos 
tributários e à base de cálculo de obrigações tributárias; 

IV - omissão de lançamento nos livros, fichas, declarações ou guias, de bens e atividades 
que constituam fatos imponíveis de obrigações tributárias. 

Art. 150-B. Exclusivamente para o caso de pagamehto integral do montante tributário, 
neste compreendidos os acréscimos resultantes da, mora, o valor da multa aplicada nos 
termos do artigo 266 desta Lei, sofrerá as seguintes reduções: 

I - para pagamento à vista efetuado até o 15° (décimo quinto) dia seguinte à intimação: 
60% (sessenta por cento); 

II - para pagamento à vista efetuado até o 300  (trigésim6) dia seguinte à intimação: 50% 
(cinquenta por cento); •7  

III - para pagamento mediante parcelamento, nos moldes da legislação especifica, 
efetuado até o 30° (trigésimo) dia seguinte à intimação: 30% (trinta por cento); 

IV - para pagamento, à vista ou mediante parcelamento, efetuado até o 30° (trigésimo) dia 
seguinte à intimação da decisão de primeira instância administrativa: 15% (quinze por 
cento). 

§ 1°. As reduções previstas neste artigo são extensivas às multas equivalentes aplicadas 
por infração ao regime de estimativa do Imposto sobre Serviços, não alcançando as 
multas aplicadas pela mora. 
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§ 2°. O pagamento efetuado na conformidade deste artigo implica na desistência da 
impugnação e renúncia aos recursos eventualmente oferecidos, independentemente de 
requerimento expresso nesse sentido. 

FrAoamm 

§ 3°. O disposto neste artigo não se aplica à multa imposta por motivo de dolo, fraude ou 
simulação. 

§ 4°. Consolidado o débito, as prestações deverão ser expressas em Real, atualizadas 
monetariamente conforme legislação vigente. 

Art. 150-C. Se o interessado interromper o pagamento das prestações do parcelamento, 
será incorporada ao saldo devedor a redução da penalidade autorizada nos termos do 
artigo anterior, incisos III e IV, corrigida monetariamente. 

Parágrafo Único: O saldo devedor do parcelamento sujeita-se à incidência da correção 
monetária e dos juros de mora até sua efetiva liquidação. 

SEÇÃO XI 
INFRAÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
ACESSÓRIA 

Art. 151. As infrações às normas estabelecidas nesta lei e pelo Regulamento do Imposto 
Sobre Serviços sujeitam o infrator às seguintes penalidades: 

I - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais: 

5% do valor da operação •por deixar de emitir Notas Fiscais na forma e prazos 
regulamentares ou por utilização de documento inábil ou diverso do instituído pela 
legislação tributária. 

adulteração, vicio ou falsificação de docurnento fiscal; utilização de documento fiscal 
falso, de documento fiscal em que o respectivo impresso tenha sido confeccionado sem 
autorização fiscal ou que tenha sido confeccionado por estabelecimento gráfico diverso do 
indicado: multa de R$ 100,00 (cem reais), por nota fiscal ou outro documento utilizado, 
independente do seu valor; 

utilização de documento fiscal com numeração e/du seriação em duplicidade ou 
emissão de documento fiscal que consigne valores diferentes nas respectivas vias - multa 
de R$ 100,00 (cem reais), por nota fiscal ou outro docum.-  ento utilizado, independente do 
seu valor; 

emissão de documento fiscal que consigne importância inferior ao valor da prestação 
de serviço: multa de R$ 100,00 (cem reais), por nota fiscal ou outro documento emitido, 
independente do seu valor; 

extravio, perda, desde que não cumprido o disposto no artigo 147-B e seus parágrafos, 
inutilização, permanência fora do estabelecimento prestador de serviços, em local não 
autorizado, de documento fiscal: multa de R$ 50,00 (cinquenta reais), por nota fiscal ou 
outro documento, independente do seu valor; 
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não colocará disposição da autoridade fiscalizadora de documentos fiscais: multa de R$ 
50,00 (cinquenta reais), por nota fiscal ou outro documento solicitado; 

por emitir Nota Fiscal de Prestação de Serviço de forma diversa da prevista na 
legislação: multa de R$ 30,00 (trinta reais) por documento emitido de forma irregular. 

II - infrações relativas aos livros fiscais e registros magnéticos: 

falta de escrituração de documento relativo à prestação de serviço em livro fiscal: multa 
de R$ 30,00 (trinta reais), por nota fiscal ou outro documento não escriturado; 

falta de registro de documento em meio magnético, quando já escrituradas as 
operações do período: multa de R$ 30,00 (trinta reais), por nota fiscal ou outro documento 
não 	 escriturado; 

falta de elaboração de documento auxiliar de escrituração fiscal, quando previsto na 
legislação ou sua não exibição ao fisco: multa de R$ 30,00 (trinta reais), por documento; 

adulteração, vicio ou falsificação de livro fiscal: multa de R$ 100,00 (cem reais), por 
mês em que for constatada a ocorrência e por livro fraudado; 

atraso de escrituração de livro fiscal: multa de R$ 30,00 (trinta reais), por mês ou fração 
de mês em atraso e por livro; 

falta de livro fiscal ou sua utilização sem prévia autorização e autenticação na repartição 
competente, no prazo legal definido pelo regulamento: multa de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), por livro faltante ou utilizado sem autorização e autenticação; 

extravio, perda, desde que não cumprido o disposto no artigo 263 e seu parágrafo, 
inutilização, permanência fora do estabelecimento, em local não autorizado, de livro fiscal 
ou sua não colocação à disposição da autoridade fiscalizadora: multa de R$ 50,00 
(cinquenta reais), por livro; 

utilização em equipamento de processamento de dados de programas para emissão de 
documento fiscal ou escrituração de livro fiscal com vício, fraude ou simulação: multa de 
R$ 500,00 (quinhentos reais); 

III - infrações relativas à inscrição no cadastro mobiliário, à alteração cadastral e a outras 
informações: 

falta de inscrição no cadastro mobiliário, no prazo legal, por pessoas jurídica ou 
equiparada: multa de R$ 200,00 (duzentos reais); 

falta de inscrição no cadastro mobiliário, no prazo legal, por pessoa física, profissional 
autônomo ou equiparado: multa de R$ 100,00 (cem reais); 

falta de comunicação, no prazo legal, de cessação de atividade ou de mudança de 
endereço: multa de R$ 100,00 (cem reais); 
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d) falta de comunicação da alteração da atividade econômica, por pessoa jurídica ou 
equiparada: multa de R$ 100,00 (cem reais); 

e) falta de comunicação de qualquer modificação ocorrida, relativamente aos dados do 
documento de informação cadastral, por pessoa jurídica ou equiparada: multa de R$ 
100,00 (cem reais); 

O prestação de informação falsa em documento de informação cadastral multa de R$ 
300,00 (trezentos reais); 

não apresentação de documentos e feitos fiscais, quando exigidos pela fiscalização: 
multa de R$ 30,00 (trinta reais), por documento solicitado e não apresentado; 

não entrega de formulário de informação quando exigido pela legislação: multa de R$ 
30,00 (trinta reais), por documento não entregue; 

falta de recadastramento para renovação de inscrição, tendo o contribuinte continuado 
em atividade, após o prazo previsto para o recadastramento: multa de R$ 30,00 (trinta 
reais), por mês ou fração; 

falta de comunicação da inatividade ou paralisação: multa de R$ 30,00 por mês de 
atraso. 

IV - infrações relativas ao documento de recolhimento do imposto: 

a) falta de entrega de declaração de inexistência de fato, gerador de tributo a recolher: 
multa de R$ 30 (trinta reais), por documento não entregue; 

V - outras infrações: 

uso de sistema de processamento de dados ou de qualquer outro, para emissão de 
documento fiscal ou escrituração de livro fiscal, bem como alteração de uso, sem prévia 
autorização do fisco: multa de R$ 100,00 (cem reais); 

uso para fins fiscais de máquina registradora ou qualquer outro processo mecânico ou 
eletrônico, sem prévia autorização do fisco: multa de ,R$ 200,00 (duzentos reais); 

confecção, para si o para terceiros, de livros fiscais ou de impressos fiscais sem prévia 
autorização do fisco, nos Soá em que $eja exigida iál providência: multa de R$ 200,00 
(duzentos reais), por livro ou documento aplicado ao impressor; 

não prestação de informações à fiscalização, quando obrigado por disposição legal: 
multa de R$ 200,00 (duzentos reais); 

rasura de nos livros, documentos ou impressos fiscais: multa de R$ 100,00 (cem reais), 
por rasura constatada mediante ação fiscal; 

O multa de R$ 100,00 (cem) reais pelo descumprimento da obrigação prevista no § 5° do 
art. 259; 
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*et em Jat g) multa de R$ 30,00 (trinta) reais, por ocorrência, inclusão ou exclusão, não comunicada 

conforme disposto no § 6° do art. 259; 

h) multa de R$ 100,00 (cem) reais pelo descumprimento da obrigação prevista no § 8° do 
artigo 259; 

§ 1°. A aplicação das penalidades previstas neste artigo será feita sem prejuízo da 
exigência do imposto em auto de infração e imposição de multa e das providências 
necessárias à instauração da ação penal quando cabível, inclusive por crime de 
desobediência. 

§ 2°. Ressalvados os casos expressamente previstos, a imposição de multa para uma 
infração não exclui a aplicação de penalidade fixada para outra, acaso verificada, nem a 
adoção das demais medidas fiscais cabíveis. 

§ 3°. Não havendo outra importância expressamente determinada, as infrações à 
legislação do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza devem ser punidas com multa 
de R$ 200,00 (duzentos reais). 

§ 4°. Nenhuma multa será inferior ao equivalente a R$ 30,00 (trinta reais). 

Art. 151-A. No concurso de infrações, as penalidades serão aplicadas conjuntamente, uma 
para cada infração, ainda que arroladas no mesmo dispositivo legal. 

Art. 151-B. As multas por infrações às normas estabelecidas nesta lei serão dobradas a 
cada reincidência. 

§ 1°. Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo dispositivo, pela 
mesma pessoa física ou jurídica, depois de transitada em julgado a decisão administrativa 
referente à infração anterior. 

§ 2°. Não será considerada reincidência a repetição de fato decorrido após 02 (dois) anos, 
contados do primeiro dia do exercício seguinte à aplicação da penalidade. 

Art. 151-C. A imposição de penalidade administrativa, por infração a dispositivo desta lei, 
não ilide a responsabilidade criminal do infrator, inclusive`pira os casos de desacato e 
desobediência, devendo-se (noticiar às autoridades Competentes qualquer fato que 
constitua ilícito penal, gfrnpre que possível, acompanhada dai' provas do delito. , 

Art. 152. O contribuinte que procurar a repartição fiscal, antes de qualquer procedimento 
do fisco, para sanar irregularidades relacionadas com o cumprimento de obrigação 
pertinente ao imposto, fica a salvo das penalidades previstas, desde que a irregularidade 
na obrigação principal ou acessória seja sanada. 

Parágrafo Único: Tratando-se de infração que implique falta de pagamento do imposto, 
aplicam-se as disposições do artigo 149 desta Lei. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABÉM 
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TABELA XII 
LISTA DE SERVIÇOS 

1 - Serviços de informática e congêneres. 

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. 5% 

1.02 - Programação. 5% 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, 
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. 

5% 

1.04 	- 	Elaboração 	de 	programas 	de 	computadores, 	inclusive 	de 	jogos 	eletrônicos, 
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, . 	, 
incluindo tablets, smartphones e congêneres. 

1 

5% 

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 5% 

1.06 - Assessoria e consultoria em informática. 5% 

1.07 	- 	Suporte 	técnico 	em 	informática, 	inclusive 	instalação, configuração 	e 	manutenção 

de programas de computação e bancos de dados. 

5% 

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 5% 

1.09 - Disponibifização, sem cessão definitiva,,de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto 

por meio da internet, 	respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto 	a 
distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata 
a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). 

5% 

1 

2- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 5% 

2.01 	- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 	.4N , 
'J.  

5% 

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 5% 

3.01 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda:—  5% 

3.02 	- 	Exploração 	de 	salões 	de 	festas, 	centro 	de 	convenções, 

escritórios 	virtuais, 	stands, 	quadras 	esportivas, 	estádios, 

ginásios, 	auditórios, 	casas 	de 	espetáculos, 	parques 	de 	diversões, 
canchas 	e 	congéneres, 	para 	realização 	de 	eventos 	ou 	negócios 	de 
qualquer natureza 

5% 

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

5% 
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4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 

4.01 - Medicina e biomedicina. 3% 

4.02 	— 	Análises 	clinicas, 	patologia, 	eletricidade 	médica, 
radioterapia, 	quimioterapia, 	ultrassonografia, 	ressonância 
magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 

3% 

4.03 	- 	Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos- 
socorros, ambulatórios e congêneres. 

3% 

4.04 - Instrumentação cirúrgica. 3% 

4.05 - Acupuntura. 3% 

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 3% 

4.07 - Serviços farmacêuticos. 3% 

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 3% 

4.09 	- 	Terapias 	de 	qualquer 	espécie 	destinadas 	ao 	tratamento 
físico, orgânico e mental. 

3% 

4.10- Nutrição. 3% 

4.11 - Obstetrícia. 3% 

4.12 - Odontologia. 3% 

4.13 - Ortopédica. 3% 

4.14 - Próteses sob encomenda. 3% 

4.15 - Psicanálise. 3% 

4.16- Psicologia. - • e Li. 	 k 	- 
3% 

4.17 	- 	Casas 	de 	repouso 	• 	e 	de'. recuperação,, 	creches, 	asilos 	e . 	 .iv 
congêneres  

3% 

4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 3% 

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 3% 

4.20 	- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 
espécie. 

3% 

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 3% 

4.22 	- 	Planos 	de 	medicina 	de 	grupo 	ou 	individual 	e 	convênios 	para 
prestação 	de 	assistência 	médica, 	hospitalar, 	odontológica 	e 

3% 
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423 	- 	Outros 	planos 	de 	saúde 	que 	se 	cumpram 	através 	de 	serviços 	de 
terceiros 	contratados, 	credenciados, 	cooperados 	ou 	apenas 	pagos 
pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. 

3% 

5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. 5% 

5.02 	- 	Hospitais, 	clinicas, 	ambulatórios, 	prontos-socorros 	e 

congêneres, na área veterinária. 

5% 

5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária. 5% 

5,04- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 5% 

5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 5% 

5.06 	- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 
espécie. 

5% 

5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 5% 

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 5% 

5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 5% 

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 

6.01 — Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 2% 

6.02 — Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 2% 

6.03 — Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 5% 

6.04 — Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 2% 

6.05 — Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 
x , 

5% 

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 	Incluído pela Lei Complementar n° ;( 5% 
157, de 2016) 
7— Serviços relativos a engenharia,' arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

ly,  manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 	, • 

7.01 — Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 
congéneres. 

5% 

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

5% 

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

5% 
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105— Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres 
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4% 

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

3% 

7.07 — Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 3% 

7.08 — Calafetação. 3% 

7,09— Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação 
final de fixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 

3% 

7.10 — Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 
piscinas, parques, jardins e congéneres. 

3% 

7.11 — Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 3% 

7.12 — Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos 
e biológicos. 

3% 

7.13 — Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, 
pulverização e congêneres. 

3% 

7.14 — (VETADO) 

7.15— (VETADO) 
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7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, 
silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos 
serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para 
quaisquer fins e por quaisquer meios. jRedacão dada pela Lei Complementar n° 157, de 20161 

3% 

7.17 — Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 3% 

7.18 — Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 
congêneres. 

3% 

7.19 — Acompanhamento e fiscalização daexecução de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo. 

3% 

7.20 — Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos 
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofisicos e congêneres. 

3% 

7.21 — Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, 
pescaria, estimulação e outros serviços felacionados com a exploração e ekplotação de 
petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.... 	i 	, ' - i t 	.. .- 

3% 

722 — Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 	Wi - 	. 3% 

8— Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento 
e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 

5% 

8.01 — Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 5% 

8.02 — Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de 
conhecimentos de qualquer natureza. 

5% 

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

9,01 — Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart- 
hotéis, hotéis residência, residence•service, sulte service, hotelaria marítima, motéis, 
pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da 
alimentação e gorjeta, e uando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre 

5% 

.1 
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turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 
9.03 — Guias de turismo. 2% 

10— Serviços de intermediação e congêneres. 

10.01 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de 
crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. 

5% 

10.02 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e 
contratos quaisquer. 

5% 

10.03 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, 
artística ou literária. 

5% 

10.04 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil 
(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring), 

5% 

10.05 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não 
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 
Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

5% 

10.06 — Agenciamento marítimo. 5% 

10.07 — Agenciamento de noticias. 5% 

10.08 — Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação 
por quaisquer meios. 

5% 

10.09 — Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 2% 

10.10 — Distribuição de bens de terceiros. 2% 

11 — Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 5% 

11.01 — Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de 
embarcações. 

5% 

e 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. QRedação 5% 
dada pela Lei Complementar n° 157, de 20161 
11.03 — Escolta, inclusive de veículos e cargas. 5% 

11.04 — Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer 
espécie. 	 . 	. 

5% 

12— Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 	;N.  • 

12.01 — Espetáculos teatrais. 	. ffi ji  .i 	
Wi' 

3% 

12.02 — Exibições cinematográficas. 3% 

12.03 — Espetáculos circenses. 3% 

12.04 — Programas de auditório. 3% 

12.05 — Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 3% 

1106 — Boates, taxi-dancing e congêneres. 5% 

12.07 — Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e 
congêneres. 

2% 
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1-2.09 — Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não, 5% 

12.10 — Corridas e competições de animais. 5% 

12.11 — Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação 
do espectador. 

5% 

12.12 — Execução de música. 2% 

12.13 — Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 
entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais 
e congêneres. 

5% 

12.14 — Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por 
qualquer processo. 

5% 

12.15 — Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 5% 

12.16 — Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, 
operas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 

5% 

12.17 — Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 5% 

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 
‘ 

13.01— (VETADO) 

13.02 — Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e 
congêneres. 

3% 

13.03 — Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, 
trucagem e congêneres. 

3% 

13.04 — Reprografia, microfilmagem e digitalização. 3% 
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13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, 
clicheria, zincografia, litografia e fotobtogratia, exceto se destinados a posterior operação de 
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra 
mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, 
caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao 
ICMS. ¡Redação dada pela Lei Complementar n°157, de 2016) 

3% 

Serviços relativos a bens de terceiros. 
/ , 

14.01 — Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, 
blindagem, manutenção e conservação de maquinas, 	eiculós, aparelhos, equipamentos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 

3% 

14.02 — Assistência técnica. 3% 

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

3% 

14.04 — Recauchutagem ou regeneração de pneus. 5% 

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, 
acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redacão dada pela Lei 

5% 
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n4365= Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem 5% 

industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 
14.07 — Colocação de molduras e congêneres. 3% 

14.08 — Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 2% 

14.09 — Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto 
aviamento. 

2% 

14.10 — Tinturaria e lavanderia. 3% 

14.11 — Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 3% 

14.12— Funilaria e lanternagem. 3% 

14,13— Carpintaria e serralheria. 3% 

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. f Redação dada pela Lei Complementar 3% 
n°157, de 20161 
15— Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 
15.01 — Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou debito e 
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 

5% 

15.02 — Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e 
aplicação e caderneta de poupança, no Pais e no exterior, bem como a manutenção das 
referidas contas ativas e inativas. 

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

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

	

._ 	 .,. 	. 

5% 

15.08 — Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de 
contrato de crédito; estudo, análise e ávaliação de operações de crédito; emissão; Poncessão, 
alteração ou contrafação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviçoi-Felativos a abertura 
de crédito, para quaisquer fins. 

2% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

4 
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I% 

f5.13 — Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, 
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de credito; 
cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de 
viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de 
crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens 
em geral relacionadas a operações de câmbio. 

5% 

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

5% 

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

5% 

15.16 — Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de 5% 
pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços 
relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre 
contas em geral. 
15,17— Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques 
quaisquer, avulso ou por talão. 

5% 

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

5% 

Serviços de transporte de natureza municipal. 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário 
de passageiros. (Redação dada pela Lei Complementar n°157, de 2016) 

5% 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. fincluido pela Lei Complementar 5% 
n° 157, de 2016) 

Serviços de apoio técnico, administrativo, jurldico, contábil, comercial e congêneres. 

17.01 — Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; 
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação elornecimento de dados e informações de 
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

5% 

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

2% 

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

5% 

17.04 — Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 	-x ..' . 	. fr. „ ,. 	'IN: •  ” 	, 
3% 

17.05 — Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive,de,empregados 
ou trabalhadores, avulsos ou temporários: contratados pelo prestador de serviço. 

3% 

17.06 — Propaganda e publicidade, inclusive promoção de.vendas, planejamento de campanhas 
ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

5% 

1707— (VETADO) 

17.08 — Franquia (franchising). 5% 

17.09 — Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 5% 

17.10 — Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e 
congêneres. 

5% 

17.11 — Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e 
bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

5% 

* 
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i§% 

17.13 - Leilão e congêneres. 5% 

17.14 -Advocacia. 3% 

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 5% 

17.16 -Auditoria. 2% 

17,17- Análise de Organização e Métodos. 5% 

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 5% 

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 2% 

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 5% 

17.21 - Estatística. 5% 

17.22 - Cobrança em geral. 5% 

17.23 - Assessoria, analise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, 
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, 
relacionados a operações de faturização (factoring). 

5% 

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 5% 

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em 
qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). (Inclu ido pela Lei 

5% 

Complementar n°157, de 20161 	- 
Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 

avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 
seguráveis e congêneres. 	 / 

5% 

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

5% 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtós de loteria, bingos, cartões, 
pules ou cupons de apostas, sorteios, prênfios, inclusive os decorrentes de títulos de 
capitalização e congêneres. 	• 	 . 

5% 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, Pingos, 
cartões, pules ou cupons de apostas, "Solleios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de 
capitalização e congêneres. 	'..,. 	- - 	_ • 	. : I 	; 	is 	".! 	'‘'  

5% 

Serviços portuários, aeroportuários,. ferroportuários, de terminais rodoviários; ferroviários e 
- 	, metroviários. 

5% 

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização deporto, movimentação de passageiros, 
reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 
praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, 
movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, 
serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 

5% 

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

5% 

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

5% 

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 5% 
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Serviços de exploração de rodovia. 5% 

22.01 — Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos 
usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para 
adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos 

5% 

usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou 
em 	normas oficiais. 

Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 5% 

23.01 — Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 5% 

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

5% 

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 5% 

adesivos e congêneres. 
25 - Serviços funerários. 

25.01 — Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; 
transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 
desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, 
embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 	. 

5% 

e 	- ....:: 	 :e 	: . 	_ 	:: 	.: 	c: 	: 	e.•:. 	:: 	.: 	..:. 	.e. 

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos 
cadavéricos. iftedação dada pela Lei Complementar n°157, de 2016) 

5% 

25.03 — Planos ou convênio funerários. 5% 

25.04 — Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 5% 

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. (Incluído pela Lei 5% 

Complementar n°157, de 2016) 
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens 

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

5% 

Serviços de assistência social. 

27.01 — Serviços de assistência social. , 
- 	•• 	,. 

5% 

Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.t.- 
fe,s, 	 - ! 	1 	. T 	1 	 ,..NN. 

., 
5% 

28.01 — Serviços de avaliação de bens e Serviços de qualquer natureza. iv: 5% 

Serviços de biblioteconomia, 5% 

29.01 — Serviços de biblioteconomia. 5% 

Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

30.01 — Serviços de biologia, biotecnologia e química. 5% 

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

5% 
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A% 

32 — Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 3% 

Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 5% 

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 5% 

Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 5% 

Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 5% 

36 — Serviços de meteorologia. 

36.01 — Serviços de meteorologia. 5% 

Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 3% 

Serviços de museologia. 

38.01 — Serviços de museologia. 3% 

Serviços de ourivesaria e lapidação. 

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do 
serviço). 

3% 

Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 

40.01 - Obras de arte sob encomenda. 	 l 5% 

-'S - - 	•,i , 	 - 
Art. 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se

‘ 	
todas as disposições em 

i  
contrário. 	

_ 	
' 	

, 

i  

Passabém/MG, 23 de Outubro de 2017. 
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