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LEI N.º 1945/2020
DATA: 03.12.2020 |
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO

DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná,

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO ÚNICO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Constituição Federal, no Código Tributário

Nacional, na Lei Orgânica do Município e nas leis complementares € ordinárias federais,

estaduais e municipais, as normais gerais de direito tributário municipal.

Art. 2º São tributos do Município:

|- Impostos:

a) sobre Serviços de Qualquer Natureza;
b) sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;

c) sobre Transmissão "Inter-vivos" de Bens Imóveis.

H- Taxas:

a) pelo exercício do Poder de Polícia;

b) de Serviços Gerais;

c) de Serviços Urbanos.

HE - Contribuição de Melhoria.

TÍTULO |
DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO 1
|

DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Art. 3º O Município de Itapejara D'Oeste, ressalvadas as limitações de competência
tributária constitucional e desta Lei, tem competência legislativa plena quanto à incidência,

lançamento, arrecadaçãoefiscalização dos tributos municipais.

Art. 4º A competência tributária é indelegável, salvo atribuições das funções de arrecadar

ou fiscalizar, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos da Constituição.
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81º A atribuição compreendendo as garantias e os privilégios processuais que

competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

82º A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa
jurídica de direito público que a conferir.

$3º Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoa jurídica de direito

privado do encargo ou da função de arrecadar tributos.

.
CAPÍTULOII |

DA LIMITAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUTÁRIA

Art. 5º É vedado ao Município:

|- exigir ou aumentar tributos sem quea lei previamente o estabeleça;

H- instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou

função por eles exercida, independente de denominação jurídica dos rendimentos,

títulos ou direitos;

HI - instituir imposto sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços relativos as outras esferas governamentais;

b) templo de qualquer culto;

c) patrimônio, renda 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.

IV - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em

razão de sua procedência ou destino.

tar61º A vedação do inciso III, alínea "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

82º As vedações do inciso III, alínea "a" e do 81º Art. 5º, não se aplicam ao patrimônio, a
renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas

normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou

pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, e nem exonera O promitente comprador da

obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel.
AM

83º As vedações expressas no inciso II, alíneas "b" e “ce”, compreendem somente o

patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades

nelas mencionadas.

84º O disposto no inciso III não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas da

condição de responsáveis pelos tributos que lhes caibam reter na fonte e não as dispensa da

prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por
terceiros.
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85º O disposto na alínea "c " do inciso II é subordinado à observância, pelas entidades nele

referidas, dos seguintes requisitos:

a) não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer

título, que possa representar rendimento, ganho ou lucro, para os respectivos

beneficiários;

b) aplicarem integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus

objetivos institucionais;

c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de

formalidades que assegurem sua exatidão.

56º Em caso de descumprimento do disposto nos parágrafos 1º,3º, 4º e 5º deste artigo, se

suspende a aplicação do benefício e fica o sujeito passivo obrigado ao recolhimento da

obrigação tributária dos últimos cinco exercícios financeiros no prazo de trinta dias.

87º A imunidade prevista no inciso III, alínea "c”, deste artigo, só será reconhecida a

requerimento anual do contribuinte, desde que atenda aos requisitos do 85º deste artigo.

TÍTULO HI
DOS IMPOSTOS

CAPÍTULO I

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISSQN

SEÇÃO1 .
DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art. 6º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - tem como fato

gerador a prestação de serviços por empresas ou por profissionais autônomos de qualquer
categoria, em caráter habitual, eventual ou periódico, com ou sem estabelecimento fixo.

Art. 7º Para efeito de incidência considera-se:

a) Empresa, toda e qualquer pessoa jurídica, inclusive a sociedade civil ou de fato

que exercer atividade econômica de prestação de serviço, bem como o prestador
individual de serviço que contar com o trabalho de mais que duas pessoas,

empregadas ou não, ou com mais de um profissional da mesma qualificação,

firma individual e cooperativa;

b) Profissional Autônomo, todo aquele que fomecer o próprio trabalho,

habitualmente, sem subordinação hierárquica, dependência econômica ou jurídica,

no máximo com dois auxiliares, empregados ou não, e que não possuam a mesma
habilitação profissional do empregador;

c) Trabalhador Avulso, aquele que exerce atividade de caráter eventual sob

dependência hierárquica e sem vinculação empregatícia;

d) Estabelecimento Prestador de Serviço, local onde se situa a infraestrutura material

e sejam planejados, contratados, administrados, fiscalizados ou executados os

serviços, total ou parcialmente, de modo permanente ou temporário,

independentemente de ser sede, matriz, filial, agência, sucursal escritório, loja,
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oficina, garagem, canteiro de obra, depósito ou outra repartição da empresa

prestadora de serviço, assim como O pessoal, prédio, materiais, máquinas, veículos

e equipamentos utilizados, sejam próprios, contratados, alugados ou cedidos por

terceiro a qualquer título.

Parágrafo único. Caracteriza-se como estabelecimento prestador de serviço aquele

que reúne uma ou mais das seguintes condições:

a) a manutenção de pessoal, materiais, máquinas, veículos, instrumentos ou

equipamentos necessários à execução dos serviços;

b) estrutura organizacional, administrativa ou operacional, mantida através da sede,

matriz, filial, agência, sucursal, escritório, loja, oficina, canteiro de obra, depósito

e outras repartições da empresa;

c) inscrição no órgão previdenciário;

d) indicação como domicílio fiscal, para efeitos de tributos federais, estaduais e

municipais;

e) permanência, ou ânimo de permanecer no local para a exploração econômica de

prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço e do

telefone, em impressos e formulários, locação de imóvel, propaganda ou

publicidade, fornecimento de energia elétrica ou água em nome do prestador de

serviço ou de seu representante .

Art. 8º As atividades sujeitas à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza são as especificadas na Lista de Serviços, constante do Anexo 1 desta Lei, e

assemelhadas, ou ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias e/ou

materiais.

Parágrafo único. Cada estabelecimento do mesmo titular, ainda que simples depósito,

agência, escritório, oficina, garagem ou qualquer dependência é considerado autônomo

para efeito de manutenção e escrituração de livros e documentos fiscais, e recolhimento

de imposto relativo aos serviços prestados.

Art. 9º Considera-se local da prestação de serviço:

a) o do estabelecimento prestador de serviço e na falta deste o de seu domicílio, ou

de seu representante; e

b) no caso de construção civil onde se efetuar a prestação de serviço, ou no local da

obra.

Art. 10 A incidência do imposto independe:

a) da existência do estabelecimento fixo;

b) do cumprimento de quaisquer exigências legais ou administrativas relativas à

prestação de serviços;

c) fornecimento de materiais;

d) do resultado econômico do exercício da atividade; e

4 | REVISÃO 2020-V.5



PLANO DIRETOR MUNICIPAL
ITAPEJARA D'OESTE - PR

e) do recebimento do preço ou resultado econômico da conclusão de serviço no

mesmo mês ou exercício financeiro.

Art. 11 Ficam excluídas da incidência do imposto compreendidos na competência
tributária da União e dos Estados.

"SEÇÃO |
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS

Art. 12 Os contribuintes do Imposto ficam enquadrados no regime de tributação fixa ou
variável.

Art. 13 As empresas referidas no Art. 7º, alínea"a”, deste Código, ficam enquadradas no
regime de tributação variável sobre o valor da receita bruta mensal.

61º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, com base nas alíquotas constantes
do Anexo VII desta Lei, excluída a hipótese prevista no inciso I do $ 3º do Art. 30 desta Lei,
cuja base de cálculo é o metro quadrado, atendendo o padrão da obra, com base no Anexo IX
desta Lei.

$2º Considera-se preço do serviço a receita bruta sem qualquer dedução, inclusive o próprio
imposto quando destacado de sua base de cálculo.

83º Faz parte do preço do serviço:

|-—aquisição de serviços necessários para sua execução;

H- todas as despesase custos agregados e necessários à produção do serviço.

84º Não integram o preço do serviço os valores relativos a:
|- desconto ou abatimento, total ou parcial, desde que previamente contratados; e

H- materiais produzidos fora do local da obra pelo prestador e subempreitada já
tributada.

Art. 14 Os profissionais autônomos e trabalhadores avulsos, definidos no Art. 7º, alíneas
"b" e c", desta Lei, ficam enquadrados no regime de tributação fixa, na forma do Anexo VII
desta Lei.

SEÇÃO HI
DO CONTRIBUINTE

Art. 15 Na prestação de serviços referente ao item nº 7 .02, da lista de serviços - Anexo 1

desta Lei, o imposto deve ser calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes:

a) aos valores correspondentes aos materiais comprovadamente produzidos pelo
prestador de serviços fora do local da obra;

b) aos valores das subempreitadas, quando já tributada pelo imposto, competindo a
comprovação ao prestador de serviço.

Art. 16 Contribuinte é o prestador de serviços, e na sua ausência o seu usuário.

Parágrafo único. Não são contribuintes:

a) os que prestam serviço em relação de emprego;
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b) ostrabalhadores avulsos;

c) os diretores e membros de conselho consultivo ou fiscal de sociedade.

Art. 17 Responde solidariamente com o contribuinte pelo pagamento do imposto e do

crédito tributário dele decorrente:

a) o proprietário da obra e/ou contratante, com relação aos serviços de construção

civil que lhes forem prestados;

b) o administrador e/ou empreiteiro, com relação aos serviços prestados mediante

subempreitada;

c) o titular do estabelecimento onde se instalarem máquinas, aparelhos ou

equipamentos, pelo imposto devido pelos respectivos proprietários não

estabelecidos no Município e relativo a exploração dos mesmos;

d) os clubes recreativos, danceterias, casas noturnas, boates e congêneres, pelos

serviços prestados por grupos musicais, artistas, decoradores, organizadores de

festas, buffet e locação de bens móveis.

Parágrafo único. A solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo o

pagamento do imposto recair em qualquer dos envolvidos na obrigação tributária.

Art. 18 O valor do ISSQN para construção civil será cobrado do proprietário na expedição
do alvará de construção.

Parágrafo único. Caso a execução da obra seja por construtora, deverá ser
apresentado o contrato de prestação de serviço e declaração de que recolherá os impostos
nas notasfiscais de serviço.

Art. 19 As empresas definidas no Art. 7º, alínea "a”, desta Lei, que gozem de imunidade

ou de isenção do imposto, ficam obrigadas à retenção na fonte do imposto incidente sobre os

serviços que lhes forem prestados sem emissão de documentos fiscais ou sem prova que O

prestador de serviços é contribuinte do Município ou ainda sem prova do seu recolhimento.

81º O imposto deveser calculado com base no Anexo VII e recolhido no prazo de cinco
dias a contar da data da retenção.

82º A inobservância implica na responsabilidade do usuário do serviço pelo pagamento
do imposto devido e seus acréscimos legais, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Art. 20 A pessoa fisica ou jurídica de direito privado, que adquirir de outra, a

qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial ou de prestação
de serviço, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social, ou
como firma individual, responde pelos débitos tributários relativo à atividade do

estabelecimento, devidos até a data do ato:

a) integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou

serviço; e

b) subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na mesma atividade ou

iniciar outra nos seis meses seguintes, contados da alienação.

Art. 21 A pessoa jurídica que resultar de fusão, sucessão, transformação ou
incorporação assume os débitos tributários devidos por seus antecessores.
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Parágrafo único. Aplica-se o disposto no "caput" em caso de extinção de pessoa
jurídica, quando a exploração da respectiva atividade tiver continuidade por qualquer dos
sócios remanescentes, sob a mesma ou outra razão social.

Art. 22 O espólio responde pelo débito existente até a data da abertura da sucessão;
após a partilha ou adjudicação, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, na
proporção dos respectivos quinhões, legados ou meação.

SEÇÃO IV
DAS MODALIDADES DE LANÇAMENTO

Art. 23 O lançamento do imposto deve ser realizado:

a) de ofício, por iniciativa da administração, quando sujeito ao imposto fixo;

b) por homologação, quando por auto-lançamento do contribuinte, mediante

tributação sobre o movimento econômico;

c) por arbitramento da receita tributável , nos casos previstos nesta Lei;

d) por estimativa, a critério da Administração.

Art. 24 Considera-se ocorrido o fato gerador, para efeito de lançamento do imposto, a
efetiva prestação de serviço.

Art. 25 Em todas as modalidades de lançamento o sujeito passivo deve ser notificado de

como proceder ao reco lhimento do imposto, conforme dispuser em regulamento.

SUBSEÇÃOI
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO

Art. 26 O lançamento de oficio será efetuado anualmente.

Parágrafo único. O Executivo Municipal fixará o prazo para recolhimento e seu
parcelamento.
Art. 27 Em conformidade com a categoria de serviço, o lançamento poderá ser mensal ou
em períodos menores ou maiores.

Art. 28 Enquanto não ocorrer a decadência tributária poderá ser efetuada a constituição
do crédito tributário, assim comoaretificação do lançamento.

$1º Independente da quitação total ou parcial, podem ser expedidos lançamentos
complementares sempre que constar constituição de crédito a menor, quer em razão de erro de
fato, quer em razão de irregularidadeadministrativa

82º O prazo para pagamento da diferença a ser recolhida não deve ser inferior a trinta dias a
contar da data da emissão da nova notificação.

Art. 29 No caso de tributação fixa, quando o início da atividade se der no curso do
exercício financeiro, o imposto será lançado proporcionalmente aos mesesrestantes do ano.

SUBSEÇÃOII .DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO

Art. 30 No lançamento por homologação, o sujeito passivo se obriga a apurar e a recolher
o imposto em guias próprias e nos prazos fixados.
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$1º Nos serviço de execução de obra de construção civil, o fato gerador do imposto ocorre
no momento da efetiva prestação de serviço, independentemente de medição, vistoria ou
conclusão da obra.

$2º Entende-se por construção civil, com elaboração de projeto técnico ou não, todas as
obras desdobradas da engenharia, tais como: civil, elétrica, eletrônica, industrial, mecânica,
telecomunicações, química, de minas de arquitetura e/ou urbanismo.

83º Para os efeitos desta Lei, entende-se por construção civil, obras hidráulicas e outras
semelhantes à realização das seguintes obras e serviços:

|- edificações em geral;

H- rodovias, ferrovias e aeroportos;

HI - pontes, viadutos e logradouros públicos;

IV - canais de drenagem ou de irrigação urbana e rural, obras de retificação ou de

regularização de leitos ou perfis de rios;

V- barragens, canais e diques;

VI - sistemas de abastecimento de água e de saneamento, poços artesianos,

Vil - semiartesianos ou manilhados;

VII - sistemas de produção e distribuição de energia elétrica;

IX - sistemas de telecomunicações;

X- gasodutos e outros sistemas de distribuição de líquidose gases;

XI- escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres;

XI - recuperação ou reforço estrutural de edificações, pontes e congêneres quando
vinculadas a projetos de engenharia da qual resulta a substituição de elementos
construtivos essenciais, limitado exclusivamente à parte relacionada à substituição de

pilares, vigas, lajes, alvenarias estruturais ou portantes, fundações e tudo aquilo que
implique a segurança ou estabilidade da estrutura;

XII - estaqueamentos, fundações, escavações, aterros, perfurações, desmontes,

demolições, dragagens, escoramentos, terraplanagens, enrocamentos e derrocamentos;

XIV - concretagem e alvenaria;

XV - revestimentos e pinturas de pisos, tetos, paredes, forros e divisórias;

XVI - carpintaria, serralheria, vidraçaria e marmoraria;

XVII - impermeabilizações e isolamentos térmicos e acústicos;

XVII - instalações e ligações de água, de energia elétrica, de proteção catódica, de

comunicações, de elevadores, de condicionamento dear, de refrigeração, de vapor, de ar
comprimido, de sistemas de condução e exaustão de gases de combustão, inclusive dos

equipamentos relacionados com esses serviços;
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XIX - construção de jardins, iluminação externa, casa de guarda e outros da mesma
natureza, previstos no projeto original, desde que integrados ao preço de construção da

unidade imobiliária;

XX - outros serviços diretamente relacionados a obras hidráulicas de construção civil

e semelhantes.

Art. 31 A guia de recolhimento e controle obedecerá os modelos aprovados pela Fazenda
Municipal.

Art. 32 Nos serviços de execução de obra de construção civil e serviços auxiliares o
contribuinte fica obrigado a apresentar à Fazenda Municipal, juntamente com a guia de

recolhimento mensal, os seguintes documentos:

a) cópia das medições que serviram para a apuração da base de cálculo;

b) no caso da obra abranger o território de mais de um município, cópia das

medições globais de toda a obra;

c) cópia das notas fiscais/faturas de serviço, das notas de débitos e das guias de

recolhimento de imposto que serviram para apuração da base de cálculo e as

medições parciais e finais, caso exista, e todos os documentos que comprovem o

valor total da obra;

d) notasfiscais e recibos que comprovem a aplicação do material a ser considerado

no valor da obra para compor a base de cálculo do imposto.

SUBSEÇÃO HI
DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO

Art. 33 Sem prejuízo das penalidades cabíveis,a receita tributável será arbitrada quando:

a) o contribuinte não estiver cadastrado como prestador de serviço;

b) houver fundadas suspeitas que os documentos fiscais não refletem o preço real

dos serviços declarados, ou o declarado for notoriamente inferior ao valor corrente

no mercado;

c) o contribuinte criar dificuldades para a Fazenda Municipal apurar sua receita

bruta.

Art. 34 Para arbitramento da receita tributável devem ser considerados, entre outros
fatores, os preços de estabelecimentos semelhantes; a natureza dos serviços prestados; o valor
das instalações; máquinas, veículos e equipamentos; a retirada dos sócios; o número de

empregados; e os salários e encargos sociais incidentes.

81º Na constatação de notas fiscais de prestação de serviço, da mesma série e número,
de valores diversos entre as vias, o cálculo deve ser feito pela média aritmética dos preços
nelas constantes para as demais notas extraídas no mesmo bloco.

82º Verificada a emissão de qualquer documento paralelo à nota fiscal de prestação de

serviço, o arbitramento deve ser feito pela média aritmética dos valores dos documentos
apreendidos, multiplicado pelo maior número segjiiencial destes.
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$3º O valor mensal da receita arbitrada não poderá ser inferior à soma das seguintes
parcelas:

a) ao valor das matérias-primas consumidas durante o mês, salvo quando se

tratar de contribuinte sujeito ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços;

b) ao valor total dos salários relativos ao período;

c) ao valor da retirada dos sócios, diretores ou gerentes durante o período;

d) à despesa mensal relativa ao consumo de água, luz, telefone, aluguel, seguros,
fornecedores e custos diversos.

Art. 35 O arbitramento da receita tributável será feito mediante auto de infração,
assegurada a ampla defesa, nos termos do Art. 148 do Código Tributário Nacional.

SUBSEÇÃO IV
DO LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA

Art. 36 O contribuinte de atividade de dificil controle, ou que recomende tratamento
simplificado e econômico terá o lançamento efetuado mediante estimativa da receita
tributável, que considere:

|- os dados fornecidos ou declarados pelo contribuinte, ou outros elementos

informativos;

H- o montante do imposto a recolher será dividido em parcelas mensais, iguais,

em número correspondente aos meses compreendidos no período.

Art. 37 No caso do contribuinte ser enquadrado no regime de lançamento por
estimativa, o mesmo deve ser notificado do montante do imposto estimado para o período
e o valor de cada parcela.
Art. 38 O pagamento da primeira parcela será de trinta dias após a notificação do
lançamento.

Art. 39 O contribuinte sob tratamento em regime de lançamento por estimativa terá sua
receita tributável ajustada anualmente com base na sua declaração de movimento anual.

Art. 40 A Fazenda Municipal, a qualquer tempo, a seu critério pode:

a)—promover o enquadramento no regime por estimativa;

b) rever os valores estimados e reajustar as parcelas, mesmo no curso do período
considerado;

c) suspender a aplicação do regime por estimativa.

Art. 41 A reclamação relacionada com o enquadramento no regime de lançamento por
estimativa será julgada pela Fazenda Municipal.

Parágrafo único. A reclamação e os recursos serão recebidos sem efeito
suspensivo.
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SEÇÃO V
DOS LIVROS E DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 42 A escrituração fiscal deve obedecer as normas emanadas da Fazenda Municipal.

Art. 43 Os modelos de livros e notas fiscais serão estabelecidos pela Fazenda Municipal.

Art. 44 É obrigatória a autorização para impressão de notas fiscais de prestação de
serviços, bem como seu registro em registro próprio, que ficará à disposição da Fazenda
Municipal.

Parágrafo único. Sem prejuízo das penalidades cabíveis, respondem solidariamente
com o contribuinte, a empresa gráfica que imprimir livros e documentos fiscais em
desacordo com as normas legais pertinentes.
Art. 45 Os livros, notas e demais documentos fiscais devem ser mantidos nos
estabelecimentos e/ou escritórios contábeis à disposição da fiscalização.

Art. 46 Toda prestação de serviço será precedida de expedição da respectiva nota fiscal,
conforme modelo adotado pelo fisco estadual.

Art. 47 A Fazenda Municipal pode autorizar a emissão de livros e notas fiscais através de
processamento de dados.

Art. 48 Dependendo da atividade do contribuinte a Fazenda Municipal pode dispensar a
emissão de notas fiscais de prestação de serviços.

Art. 49 A atividade de ensino de qualquer grau e natureza manterá livro de registros de
alunos, contendo, no mínimo, o nome do aluno, endereço e o valor da mensalidade.

Parágrafo único. A disposição do caput se aplica também às academias, saunas e
outros estabelecimentos congêneres.
Art. 50 As empresas de prestação de serviços, os técnicos, os profissionais autônomos e
as de administração de imóveis devem manter registros de seus clientes em livro próprio, ou
sistema de processamento de dados, contendo nome, endereço e valor dos honorários.

SEÇÃO VI
DA RETENÇÃO NA FONTE

Art. 51 As pessoas jurídicas, entidades despersonalizadas ou firmas individuais que se
utilizarem de serviço prestado por contribuinte do imposto devem exigir, por ocasião do
pagamento:

|- se profissional autônomo, prova de sua inscrição no cadastro da fazenda;

H- se sociedade ou firma individual, emissão da nota fiscal de prestação de
serviço.

81º Não verificadas as condições do artigo anterior, o usuário descontará, no ato do
pagamento do serviço, o valor do imposto devido.

82º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior tomará o usuário responsável pelo
recolhimento do imposto.

Art. 52 O distribuidor de bilhete de loteria, cupom, cartela e outras modalidades de jogos
deve reter na fonte o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza dos revendedores,
independentemente dos mesmos estarem ou não cadastrados no Município.
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Parágrafo único. A falta do cumprimento do disposto no caput implica na obrigação
solidária do usuário do serviço no pagamento do imposto devido.

Art. 53 As pessoas jurídicas de direito público e privado e demais entidades
despersonalizadas que se utilizarem habitualmente de serviço de terceiro de outros municípios
ficam obrigadas a promover a retenção de imposto na fonte.

61º O valor retido deve ser recolhido aos cofres municipais no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da data da retenção, em guia própria fornecida pela Fazenda Municipal.

682º A falta de retenção na fonte do imposto devido implicará na obrigação solidária do
usuário por seu recolhimento.

Art. 54 O Município de Itapejara D'Oeste ao realizar o pagamento de serviços de
terceiros, de qualquer município, inclusive, de Itapejara D'Oeste, fica facultado a proceder a
retenção na fonte do ISSQN, procedendo-se o recolhimento através de guia própria emitida
pela Fazenda Municipal.

SEÇÃO VIL
DA ARRECADAÇÃO

Art. 55 O imposto deve ser recolhido, mensalmente, até o último dia útil do mês
subseguente.

Art. 56 Todo recolhimento será efetuado em documento próprio.

Parágrafo único. Em se tratando de lançamento de ofício as informações constantes
do documento de arrecadação serão obtidas no cadastro de contribuintes.

Art. 57 Verificado recolhimento a menor do valor devido, o contribuinte fica obrigado ao
recolhimento da diferença, com todos os acréscimos legais, sem prejuízo das penalidades
cabíveis quando for o caso.

Art. 58 A reclamação do contribuinte contra o recolhimento indevido de imposto somente
será considerada quando acompanhada do respectivo recibo autenticado.

SEÇÃO VIII
DA INSCRIÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Art. 59 O contribuinte de imposto deve promover sua inscrição na repartição fiscal,
independentemente desua natureza jurídica ou condição profissional, ou que gozem de
imunidade ou isenção:

|- até a data do início de sua atividade;
H - quando já em funcionamento, até o quinto dia útil após a expedição da

notificação pelo órgão municipal competente sob pena de inscrição de ofício.

Art. 60 O cadastro deve ser atualizado em até trinta dias sempre que ocorrer qualquer
alteração ou modificação societária, encerramento de atividade, troca de endereço e mudança
de ramo de atividade.

Art. 61 A inscrição será efetuada em formulário próprio para cada estabelecimento ou
local de atividade, exceto ambulante que será inscrito em cadastro único.

Art. 62 Cada estabelecimento terá sua inscrição individual, considerando-se como
unidade autônoma parafins fiscais e tributários.
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Art. 63 O número de cadastro do contribuinte será sequencial e permanente, devendo o
mesmo constar em todos os papéis e documentos do contribuinte.

Art. 64 A inscrição somente será deferida quando o interessado, ou interessados, não
possuir pendências fiscais e/ou tributárias com o Município.

Art. 65 O contribuinte que não recolher seu imposto por dois anos consecutivos e não for
encontrado em seu domicílio tributário, terá sua inscrição e seu cadastro baixado nos termos
do regulamento.

Parágrafo único. A cessação, paralisação ou baixa das atividades do contribuinte não
implica na extinção dos débitos existentes ou dos que venham a ser apurados
posteriormente.
Art. 66 O cumprimento dos termos da notificações ou do auto de infração não exime o
contribuinte das penalidades previstas nesta Lei.

SEÇÃO IX
DAS PENALIDADES

Art. 67 O contribuinte que deixar de cumprir as obrigações tributárias estabelecidas nesta
Lei fica sujeito às penalidades seguintes:

|- Falta de pagamento:

a) até trigésimo dia após o vencimento, multa de dois por cento (2%);

b) do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia, multa de cinco por cento (5%);

c) após o sexagésimo dia, multa de dez por cento (10%);

d) quando o recolhimento decorrer de ação fiscal, multa de vinte por cento (20%)
sobre imposto devido, com seus acréscimos legais;

e) no caso de recolhimento de imposto retido na fonte fora do prazo fixado no $1º do
Art. 53 desta Lei, multa de cinquenta por cento (50%) sobre o valor do imposto,
em qualquer caso nunca inferior a uma (01) Unidade Fiscal do Município; se
decorrente de ação fiscal, multa de cem por cento (100%).

IH - Não cumprimento das obrigações acessórias:

a) não se inscrever no cadastro de prestadores de serviço no prazo previsto nos
incisos [ e H do Art. 59 desta Lei, multa de 01 (uma) Unidade Fiscal do
Município; após ação fiscal, multa em dobro;

b) falta de livros e documentos fiscais; escrituração irregular; documentos fiscais
com irregularidades e omissão de dados que importem em redução da receita
bruta, multa de cem por cento (100%) do valor do imposto e nunca inferior a três
Unidades Fiscais do Município por infração;

c) deixar de apresentar guias, livros, balanços, notas ficais, ou qualquer outro
documento fiscal que comprove receitas tributáveis; omitir informações ou criar
embaraços; e recusar ou sonegar documentos, multa de 3 (três) Unidades Fiscais
do Município por infração;
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d) impressão de documentos fiscais sem a devida autorização, multa de 5 (cinco)
Unidades Fiscais do Município para cada documento impresso, que também será

aplicada ao autor da impressão;

e) impressão de documentos fiscais em duplicata, multa de 50 (cinquenta) Unidades

Fiscais do Município para cada documento além do recolhimento do imposto
devido, sem prejuízo da ação penal cabível ao contribuinte, aplicando-se a mesma
penalidade para a gráfica que confeccionar os documentos, além da sua interdição

temporária ou defintiva:

f) desenvolver processo eletrônico ou de processamento de dados que envolva
redução, omissão ou fraude no recolhimento do imposto, multa de 20 (vinte)
Unidades Fiscais do Município por dia, a contar da data da implantação do

sistema, aplicando-se a mesma penalidade para o autor do processo, sem prejuízo
da cobrança do tributo e da ação penal cabível contra os responsáveis;

g) destruir ou facilitar o extravio e/ou furto de documentos fiscais, multa de 40

(quarenta) Unidades Fiscais do Município para cada documento, sem prejuízo da

ação penal cabível contra os responsáveis;

h) deixar de atender solicitação da Fazenda Municipal no prazo fixado em

notificação ou termo de início de fiscalização, multa de 3 (três) Unidades Fiscais
do Município por dia de atraso.

Art. 68 Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se ação fiscal quaisquer
procedimentos da Fazenda Municipal relativas ao contribuinte.

SEÇÃO X
DAS ISENÇÕES

Art. 69 As isenções serão concedidas por lei específica, sempre que justificar sua
aplicação em razão do benefício socioeconômico.

81º As isenções concedidas com prazo certo, somente serão revogadas respeitando o
princípio da anualidade.

82º Os benefícios fiscais concedidos ao sujeito passivo não é matéria que gera direito
adquirido em qualquer situação do favor concedido.

Art. 70 As isenções serão concedidas sempre em caráter geral e impessoal para os
contribuintes que se encontrarem em situação igual ou equivalente.

CAPÍTULO
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU

SEÇÃO I

DO FATO GERADOR

Art. 71 O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título de imóvel por natureza ou por
acessão fisica, como definida na lei civil, localizado na zona urbana ou em área de sua
expansão.
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Parágrafo único. O fato gerador do imposto ocorre no dia 1º de janeiro de cada
exercício financeiro, nas condições em que se encontrar o imóvel.

Art. 72 A incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências
legais ou administrativas.

Art. 73 Para os efeitos deste imposto, são consideradas urbanas:

|- as áreas em que existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos,
construídos ou mantidos pelo Município:

a) meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais;

b)|abastecimento de água;

c) sistema de esgoto sanitário;

d) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

e) escola primária ou posto de saúde, a uma distância mínima de três quilômetros
do imóvel considerado.

HI - a área urbanizável ou de expansão urbana, constante de loteamentos aprovados
ou não pelo Município, destinados para habitação, comércio, indústria, prestação de
serviço, lazer e outros;

HE - áreas localizadas fora do perímetro urbano, mas que comprovadamente são
utilizadas como sítios de recreio, esporte, lazer, indústria, comércio e prestação de
serviços, independentemente da existência ou não dos melhoramentos previstos nas
alíneas "a" a "e" deste artigo;

IV - os imóveis declarados inclusos na área urbana ou de expansão urbana, quando,
por solicitação do proprietário, forem divididos, subdivididos ou parcelados,

Natindependentemente das melhorias previstas nos incisos "a" a "e" deste artigo.

Art. 74 Os imóveis, para efeito do Imposto Predial e Territorial Urbano, são classificados
como terreno edificado e não edificado.

81º Considera-se terreno não edificado, o imóvel:

|- sem construção ou benfeitoria;
HE - em que houver construção paralisada ou em andamento, bem como aquelas em

ruínas, em demolição, condenadas ou interditadas;

HH - quando a edificação for temporária ou provisória, ou possa ser removida sem

IV - destruição, alteração ou modificação;

V- que possuir edificação considerada inadequada, seja pela situação, dimensão,
destino ou utilidade da mesma, bem como pela área edificada em relação à área do
terreno;

VI - cuja edificação possua valor inferior a cinquenta por cento do valor venal do
terreno, localizado em área predeterminada pelo Executivo Municipal;
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VII - o imóvel cuja dimensão da sua edificação seja inferior à vigésima parte da sua
área;

VII - destinado para estacionamento de veículos, depósito de materiais, depósito de

combustíveis de qualquer natureza, exceto se a edificação for aprovada pela Prefeitura.

82º Considera-se terreno edificado:

|- o imóvel no qual exista edificação destinada para habitação ou para o exercício

de qualquer atividade, seja qual for sua forma ou destino, não enquadrado nas

disposições do parágrafo anterior;

H- o imóvel edificado na zona rural destinado para indústria, comércio, prestação
de serviços, lazer ou qualquer outra atividade que vise lucro e não se destine à

finalidade de obtenção de produção agropastoril e sua transformação.

Art. 75 Ficam isentos do pagamento do Imposto Territorial Urbano os terrenos que:

|- estejam impedidos de serem edificados ou aproveitados economicamente, em
virtude das faixas de preservação permanentes, exigidas pela Lei Federal 12.651/2012;

H- estiverem localizados em área verde urbana, assim considerados os espaços,
públicos ou privados, com predomínio de vegetação, previstos nas Leis de Parcelamento

do Solo e Uso e Ocupação do Solo do Município, indisponíveis para construção de
moradias.

Parágrafo único. O procedimento para obtenção da isenção do imposto será
regulamentado por meio de Decreto Municipal.

SEÇÃO IH

DO CONTRIBUINTE

Art. 76 É contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título de imóvel.

81º Conhecido o proprietário ou o titular do domínio útil e o possuidor, será dada
preferência àqueles e não a este, e dentre aqueles será dado preferência ao titular do domínio
útil.

$2º Na impossibilidade de eleição do proprietário ou titular do domínio útil, em face de
imunidade ou isenção, ou de serem desconhecidos ou não localizados, será considerado
contribuinte aquele que estiver de posse direta do imóvel.

83º O promitente comprador, imitido na posse direta, os titulares de direito real sobre o
imóvel alheio e o fideicomissário são considerados contribuintes da obrigação tributária.

Art. 77 A incidência e a cobrança do imposto independem da legitimidade do título de
aquisição ou da posse do imóvel, do resultado econômico da sua exploração ou do
cumprimento de quaisquer requisitos legais ou administrativosa ele relativas.

Art. 78 O imposto constitui ônus real e acompanha o imóvel em todos os casos de
transferência de propriedade ou de direitos a ele relativo.
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"SEÇÃO TI
|DA BASE DE CÁLCULOE DAS ALÍQUOTAS

Art. 79 A base de cálculo do IPTU e suas alíquotas são definidas por lei específica que
trate da Planta Genérica de Valores.

$1º Tratando-se de imóvel urbano que não cumpra sua função social, o Município poderá
utilizar-se do instrumento de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, seguido,
quando for o caso, da aplicação do IPTU Progressivo no Tempo, conforme regulamentado na
Seção IV do Capítulo IV da Lei do Plano Diretor.

82º A disposição do parágrafo anterior não se aplica ao proprietário de um único imóvel não
edificado com área inferior a um mil metros quadrados.

Art. 80 O valor venal do imóvel será determinado pelas informações constantes do
Cadastro Imobiliário e pode ser revisto a qualquer tempo.

—
SEÇÃOIV

|DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Art. 81 O imóvel será inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal, mesmo aquele
imune ou isento, sendo responsável pela inscrição o proprietário ou possuidor a qualquer
titulo e o promitente comprador imitido na posse direta.

81º Para fins de inscrição e lançamento, o proprietário, titular de domínio útil ou
possuidor de bem imóvel deve declarar os dados ou elementos necessários à perfeita
identificação do mesmo.
82º A declaração deverá ser feita e atualizada até trinta dias contados da data da:

|- convocação da Fazenda Municipal;

H- conclusão da obra, total ou parcialmente, que permita seu uso ou habitação;

Hi - aquisição da propriedade, no total ou em parte certa, desmembrada da fração
ideal;

IV - aquisição do domínio útil ou da posse;

V- demolição ou perecimento da construção existente;

Vi- reforma, com ou sem aumento da área edificada;

VII - da compra e venda ou cessão.

83º A obrigação prevista no $2º também se aplica à pessoa do compromissário vendedor e
ao cedente do compromisso de compra venda.

Art. 82 Será objeto de uma única declaração, acompanhada da respectiva planta, do
loteamento, subdivisão ou arruamento:
|- a gleba de terra bruta desprovida de melhoramentos, cujo aproveitamento

dependa de realização de obras de urbanização;

H- a área não dividida, com arruamento;
HH - o lote isolado ou o grupo de lotes contíguos, quando já tenha ocorrido a venda

ou promessa de venda de lotes na mesma quadra.
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Parágrafo único. O contribuinte pode retificar a declaração ou atualizá-la antes de
notificado do lançamento, desde que comprove a razão para tanto.

Art. 83 O responsável por loteamento fica obrigado a atender ao disposto nas leis de:
"Parcelamento do solo para fins Urbanos" e de "Zoneamento de Uso e Ocupação do
Solo" do Município de Itapejara D'Oeste — PR.

SEÇÃO V
DO LANÇAMENTO

Art. 84 O lançamento será:

|- anual, respeitada a situação do imóvel no dia 1º do mês de janeiro de cada
exercício financeiro, separadamente ou em conjunto com outros tributos;

H- individual e distinto para cada imóvel ou unidade imobiliária autônoma, ainda
que contíguos ou vizinhos e pertencentes ao mesmo contribuinte.

81º Havendo interesse do contribuinte e não contrariando normas tributárias, pode
ocorrer anexação ou seccionamento de lançamento, desde que cumpridos os requisitos
legais.
82º Na caracterização da unidade imobiliária a situação de fato verificada pela Fazenda
Municipal tem predominância sobre a descrição do imóvel contida no respectivo título.

Art. 85 O imposto será lançado em nome do contribuinte, levando-se em conta os
dados ou elementos contidos no Cadastro Imobiliário do Município.
81º Em se tratando de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, a constituição
do crédito pode ser promovida contra o promitente vendedor ou comprador, ou ainda em
nome de ambos, sendo estes solidários pelo imposto.
82º O lançamento do imposto sobre imóvel objeto de usufruto será feito em nome do
titular do domínio.

83º Na hipótese de condomínio, o lançamento será feito:

a) quando indivisível, em nome de um, de alguns ou de todos os condôminos,
sem prejuízo da solidariedade pelo pagamento do imposto por qualquer um
destes; e

b) quando divisível, em nome do proprietário, do titular do domínio útil ou do
possuidor da unidade autônoma,

84º Para proceder ao lançamento individualizado na forma do 83º, alínea "b", deste
artigo, o interessado deve solicitar à Fazenda Municipal a atualização do cadastro para
seu nome, apresentando título de propriedade ou comprove a posse do imóvel.
Art. 86 O contribuinte será notificado do lançamento do imposto por edital publicado
no Orgão de Imprensa Oficial do Município até trinta dias anteriores ao vencimento.
81º A notificação não implica na entrega do documento de arrecadação, ficando o
contribuinte obrigado a retirá-los nos locais e prazos indicados pela administração
fazendária.

82º A não retirada do documento de arrecadação não impede a cobrança.
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Art. 87 A impugnação contra o lançamento deve ser formalizada no prazo de quinze
dias do vencimento.

Parágrafo único. Decorrido o prazo, somente será aceita impugnação acompanhada
da comprovação do pagamento do imposto.

Art. 88 O lançamento do imposto não implica no reconhecimento da legitimidade da
propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel.

Art. 89 O prazo, prorrogação de vencimento e quantidade de parcelas, serão
determinados pelo Executivo Municipal.

Art. 90 Enquanto não ocorrer a decadência, o lançamento podeser feito, retificado ou
complementado, com nova notificação.

$1º Independente da liquidação, total ou parcial do imposto, poderá ocorrer o
lançamento complementar sempre que se constatar constituição a menor do crédito
tributário.

82º O prazo para liquidação da obrigação tributária de que trata o parágrafo anterior não
pode ser inferior a 30 (trinta) dias da data da emissão da nova notificação.

SEÇÃO VIDA ARRECADAÇÃO

Art. 91 A arrecadação pode ser realizada em uma ou mais parcelas, nos prazos
fixados.

Art. 92 O pagamento das parcelas vincendas não implica em quitação das parcelas
vencidas, ou mesmo dos débitos já inscritos em dívida ativa.

Art. 93 Em caso de recolhimento após o vencimento fixado, o contribuinte fica sujeito aos
seguintes acréscimos:

|- até o trigésimo dia após o vencimento, multa de 2% (dois por cento);

H- do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia, multa de 5% (cinco por cento);

HI - após o sexagésimo dia, multa de 10% (dez por cento).

Art. 94 Ocorrendo o pagamento da obrigação tributária após o vencimento, sobre o
montante, serão cobrados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor ou fração.

“SEÇÃOVI
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 95 São infrações sujeitas a penalidades:

|- deixar de promover a inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário ou suas
alterações no prazo previsto, multa de uma Unidade Fiscal do Município;

H- efetuar reforma no imóvel, com ou sem acréscimo de área, sem a prévia
autorização, multa de uma Unidade Fiscal do Município;

HI - realizar obra no imóvel sem projeto devidamente aprovado, multa de um
porcento (1%) da Unidade Fiscal do Município por metro quadrado de construção, sem
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prejuízo das penalidades cabíveis previstas no Código de Obras e demais posturas
municipais;

IV - utilizar o imóvel antes da vistoria e da expedição do "Habite-se”, multa 3 (três)
Unidades Fiscais do Município.

Art. 96 A edificação que permaneça sem utilização por um período igual ou superior a 5

(cinco) anos poderá ser objeto de aplicação do instrumento de Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios, seguido, quando for o caso, do IPTU Progressivo no Tempo,
conforme regulamentado na Lei do Plano Diretor.

Art. 97 A penalidade deixará de ser novamente aplicada caso o contribuinte comprove sua
não incidência, através de vistoria da Administração.

SEÇÃO VII
DAS ISENÇÕES

Art. 98 As isenções serão concedidas por leis específicas, sempre que justificar sua
aplicação em razão do beneficio socioeconômico.

Art. 99 As isenções concedidas com prazo certo, somente serão revogadas atendendo o
princípio da anualidade.

Parágrafo único. As isenções serão sempre concedidas em caráter geral e impessoal,
para os contribuintes que se encontrem em situação igual ou equivalente.
Art. 100 Os fatores fiscais concedidos não geram direito adquirido, podendo ser revogado a
qualquer tempo, salvo se por tempo determinado, respeitando o princípio da anualidade.

Art. 101 São isentos os aposentados e pensionistas que percebam, mensalmente, a título de
aposentadoria e/ou pensão, proventos de até um e meio (1,5) salários mínimos, que possuam
(01) único imóvel e que comprovadamente não possuam outra fonte de renda.

Parágrafo único. O benefício somente será concedido mediante requerimento do
próprio interessado, feito anualmente e após despacho do responsável de Finanças.

CAPÍTULO HI
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI

SEÇÃO I
.DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art. 102 O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, mediante ato oneroso "inter-
vivos”, tem como fato gerador:

|- a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens
imóveis por natureza ou acessão tisica, conforme dispõe o Código Civil:

H- a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os
direitos reais de garantia;

HI - a cessão de direitos relativos às transmissões referentes aos incisos anteriores.

Art. 103 A incidência do imposto alcança as mutações patrimoniais de:

|- compra e venda, ato ou condição equivalente;
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HE - dação em pagamento;

IH - permuta;

IV - arrematação ou adjudicação em hasta pública;

V- incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, exceto os casos previstos no

Art. 104, incisos He IV, desta Lei;

VI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica para qualquer um dos seus

sócios, acionistas ou seus sucessores;

VIt- tornas ou reposições que ocorram:

a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou morte,

quando o cônjuge ou herdeiro receber, dos imóveis situados no Município,

quinhão cujo valor seja maior que o da parcela que lhe caberia na totalidade
desses bens imóveis.

b) Nas divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando for recebida por
qualquer condômino parcela seja superior à que lhe caberia da fração ideal.

VI! - mandato em causa própria e em seu substabelecimento, quando o instrumento contiver

os requisitos essenciais à compra e venda;

IX- rendas expressamente constituídas sobre o imóvel;

X- concessão real de uso;

X!- concessão de direito de usufruto;

XII - cessão de direito à usucapião;

XIII - cessão de direitos do arrematante ou adjudicante, depois de assinado o auto de

arrematação ou de adjudicação;

XIV - cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão;

XV - cessão tiísica quando houver pagamento de indenização;

XVI - cessão de direito sobre permuta de bens imóveis;

XVII -qualquer ato judicial ou extrajudicial "intervivos” não especificado neste artigo que
importe ou se resolva em transmissão a título oneroso, de bem imóvel por natureza ou
acessão tisica, ou de direito real sobre imóvel, exceto o de garantia;

XVIII - cessão de direitos relativos aos atos mencionados no artigo anterior.

81º Será devido novo imposto:

!-|quando o vendedor exercer o direito de prelação;

H - no pacto de melhor comprador;

ll - na retrocessão;

IV- naretrovenda.

82º Equipara-se ao contrato de compra e venda para efeitos fiscais:
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|-|a permuta de imóveis por direitos de outra natureza;

I|- a permuta de imóveis por outros quaisquer bens localizados no território do Município;

Hl- a transação em que seja reconhecido direito que implique em transmissão de imóvel ou
de direitos a ele relativos.

SEÇÃO IH

.DA IMUNIDADE E DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 104 O imposto não incide sobre a transmissão de imóvel ou de direitos a ele relativos
quando:

|-|o adquirente for a União, os Estados ou o próprio Município e suas respectivas
autarquias e fundações;

l- o adquirente se tratar de partido político, inclusive suas fundações, templo de qualquer
culto, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos e entidades
sindicais de trabalhadores, para atendimento de suas finalidades essenciais ou delas
decorrentes;

Hl- efetuada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de seu
capital social;

IV - decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
$1º O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica
adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda, locação ou arrendamento
mercantil de imóveis.

82º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo anterior
quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica
adquirente nos dois anos anteriores e nos dois anos subsegiientes à aquisição decorrer de
compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis.
$3º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de
dois anos antes dela, apurará a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em
consideração os três primeiros anos seguintes à data da aquisição.
84º Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores, será tomado
devido o imposto nos termos da lei vigente à data da sua aquisição e sobre o valor atualizado
do imóvel ou dos direitos sobre eles.

$5º Para se beneficiar dessa imunidade, as instituições sindicais, de educação e de
assistência social devem:

!- não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucros,
remuneração a seus diretores ou de participação em resultado;

H- aplicar integralmente, no país, os seus recursos na manutenção e no desenvolvimento
dos seus objetivos sociais;

Hl- manter escrituração de suas respectivas receitas e despesas, em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua perfeita exatidão.
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SEÇÃO HI
DO CONTRIBUINTE

Art. 105 O imposto é devido pelo adquirente ou cessionário do imóvel ou do direito a
ele relativo.

Art. 106 Nas alienações que se efetuarem sem o recolhimento do imposto devido ficam
solidariamente responsáveis pelo mesmoo transmitente e o cedente, bem como o tabelião
que lavrar o instrumento público sem o recolhimento do imposto devido.

SEÇÃO IV
|

DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS

Art. 107 A base de cálculo do imposto é o valor da transação pactuada no negócio
jurídico ou o valor venal atribuído ao imóvel.

81º Na arrematação, leilão e na adjudicação de imóvel, a base de cálculo é o valor
estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa , ou o preço pago, caso este seja
maior.

82º Nas tornas ou reposições a base de cálculo é o valor da fração ideal.

83º Nas rendas expressamente constituídas sobre imóvel, a base de cálculo é o valor do
negócio ou 30% (trinta por cento) do valor venal do imóvel, se maior.

84º Na concessão real de uso, a base de cálculo é o valor do negócio jurídico ou 40%
(quarenta por cento) do valor venal do imóvel, caso seja maior.

85º No caso de cessão de direito de usufruto, a base de cálculo é o valor do negócio
jurídico ou 70% (setenta por cento) do valor venal do imóvel, caso seja maior.

86º No caso de acessão tisica, a base de cálculo é o valor da indenização ou valor da
fração ou acréscimo transmitido, se maior.

87º No caso do valor venal do imóvel ou direito transmitido ser relativo à terra nua for
atribuído por órgão federal, a Fazenda Municipal deve reavaliá-lo.

$8º Tratando-se de imóvel localizado no perímetro urbano ou de expansão urbana, não pode
ser utilizado como base de cálculo o valor venal para lançamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, caso em que o imóvel deverá ser individualmente avaliado.

Art. 108 O imposto será calculado, aplicando-se sobre o valor estabelecido como base de
cálculo, a alíquota de 2% (dois por cento), com exceção para o caso de financiamento para
habitação popular através do Sistema Financeiro da Habitação, mantido pelo Governo
Federal, com alíquota de 1% (um por cento).

Parágrafo único. Nas transmissões em virtude de inventário e nas de usufruto e
partilha em vida de pais para filhos, o imposto será calculado, aplicando-se sobre o valor
estabelecido como base de cálculo, a alíquota de 2% (dois por cento).

SUBSEÇÃO 1

DOS IMÓVEIS RURAIS

Art. 109 Ficam estipulados, para fins de cálculo da cobrança do ITBI para imóveis rurais,
os seguintes valores:

|- terrenos rurais mecanizados — R$ 60.000,00/ha (sessenta mil reais por hectare);
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H- terrenos rurais não mecanizados — R$ 40.000,00/ha (quarenta mil reais por hectare);

Wi-

—
chácaras — R$ 20,00/m? (vinte reais por metro quadrado).

SUBSEÇÃOII
DOS IMÓVEIS URBANOS

Art. 110 Ficam estipulados, para fins de cálculo da cobrança do ITBI para imóveis
urbanos, os seguintes valores:

|- terrenos na área urbana — mesmo valor utilizado para o cálculo do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU), conforme Mapa de Setores Tributários anexo a Lei da Planta
Genérica de Valores;

| - terrenos urbanos no Distrito Barra Grande — R$ 40,00/m? (quarenta reais por metro

quadrado); reajustável anualmente pelo IPCA;

Hlf- edificações em madeira — considerando 25% (cinquenta) por cento por metro quadrado,
do valor estipulada pelo CUB - Custo Unitário Básico de Construção Civil - fornecido

pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Paraná - SINDUSCON.

Reajustável anualmente;

IV - edificações em baixo, médio ou alto padrão — considerando 50% (cinquenta) por cento

por metro quadrado, do valor por metro quadrado, conforme sua classificação estipulada
pelo CUB. Reajustável anualmente.

SEÇÃO V
DO PAGAMENTO

Art. 111 O pagamento do imposto será efetuado integralmente no ato da consumação do
fato imponível, não cabendo parcelamento ou dilatação de prazo.

Art. 112 A redução da base de cálculo após a transmissão não gera direito à restituição do
valor pago a maior.

Art. 113 O imposto recolhido somente será restituído:

|- em face da anulação de transmissão, decretada por autoridade judiciária, em decisão
definitiva;

|- em face da nulidade do ato jurídico;

Wi- em face da rescisão contratual ou cancelamento de arrematação conforme previsto no
Art. 1.136 do Código Civil.

Art. 114 Ocorrendo a liquidação do imposto através de cheque, somente será extinto o
Crédito Tributário, após a compensação do referido documento em favor do sujeito passivo.

SEÇÃO VI
|DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Art. 115 O contribuinte deve apresentar à Fazenda Municipal os documentos e
informações necessárias ao lançamento do imposto.
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Art. 116 O tabelião deve transcrever a guia de recolhimento do imposto no
instrumento, fazendo constar todas as informações constantes da guia.
Art. 117 Aquele que adquirir bem ou direito, cuja transmissão constitua ou possa
constituir fato gerador do imposto, fica obrigado apresentar o título à Fazenda Municipal
no prazo de trinta dias da data em que foi lavrado o ato de transmissão do bem ou do
direito.

SEÇÃO VII
DAS PENALIDADES

Art. 118 O adquirente de imóvel ou direito sobre o mesmo que não apresentaro título à
repartição fiscalizadora no prazo legal fica sujeito à multa de 20% (vinte por cento) do
valor do imposto.
Art.119 A falta do recolhimento do imposto no prazo determinado implica em multa
de 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido.
Art. 120 O contribuinte que apresentar documento com declaração fraudulenta que
possa reduzir a base de cálculo do imposto fica sujeito à multa de 100% (cem por cento)
sobre o valor sonegado.
$1º A mesma penalidade será aplicada a qualquer pessoa que intervir no negócio
jurídico ou declaração que implique redução do valor do imóvel ou direito transmitido.
82º Caso a irregularidade seja constatada mediante ação fiscal, multa em dobro daquela
prevista para a infração.
Art. 121 O crédito tributário não liquidado no prazo legal fica sujeito a atualização do seu
valor, sem prejuízo das demais penalidades.

SEÇÃO VII
DAS ISENÇÕES

Art. 122 São isentas do pagamento do imposto:

|- a extinção do usufruto, quando o seu instituidor tenha continuado dono da sua
propriedade;

H- a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude de comunicação decorrente do regime de
bens do casamento;

HI - a transmissão em que o alienante seja o Município de Itapejara D'Oeste;
IV- a indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, consideradas aquelas de

acordo comaleicivil;
V- a transmissão decorrente de plano de habitação para população de baixa renda,
VI - promovido ou executado por órgão do governo ou por seus agentes, quando o mutuário

for o próprio construtor de sua unidade, pelo sistema de mutirão ou equivalente;
Vil - as transferências e imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

TÍTULO IV
DAS TAXAS
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CAPÍTULO1
DAS TAXAS DECORRENTES DAS ATIVIDADES DO PODER DE POLÍCIA

Art. 123 Considera-se Poder de Polícia o exercício da atividade da administração
municipal que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática ou
abstenção de ato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à ordem, aos
costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas,
dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou o
respeito à propriedade e ao direito individual ou coletivo no território do Município.

Art. 124 A taxa decorrente do exercício do poder de polícia do Município, classifica-se em:

|-—licença para localização e funcionamento de estabelecimento de produção,

l- comércio, indústria, prestação de serviços e congêneres;

Wf- taxa de verificação e regular funcionamento de estabelecimentos de produção,

IV - comércio, indústria, prestação de serviços e outros;

V- licença para comércio ambulante;

VI- licença para execução de arruamento, loteamento e obras em geral;

VII - licença para publicidade;

VII! - licença para ocupação de solo em vias e logradouros públicos;

IX- licença da vigilância sanitária.

Parágrafo único. A licença inicial será lançada proporcionalmente ao número de
meses a que se referir no período de um ano.

Art. 125 E contribuinte da taxa do exercício do poder de polícia o beneficiário do ato
concessivo, pessoa física ou jurídica.

CAPÍTULO H
.DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I
.DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art. 126 Todo e qualquer estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço,
agropecuário, cooperativa e demais atividades, urbanas oururais, não pode se estabelecer
no Município sem prévia licença e fiscalização das condições de localização
concernentes à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, ao exercício de
atividades dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade
pública ou o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, assim como
para garantir o cumprimento da legislação urbanística.

81º A taxa deve ser recolhida no ato da vistoria, independentemente de ser ou não
concedido o alvará de licença para localização funcionamento.

82º A licença para localização será concedida após a vistoria inicial das instalações,
considerando o tipo de atividade constante da solicitação do alvará de licença e o local
onde o interessado pretende exercer a atividade.
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83º O alvará de licença deve permanecer afixado em local visível e de fácil acesso do fisco
municipal.

84º Toda licença é concedida a título precário, ficando sujeita à fiscalização do regular
funcionamento, anualmente, para o exercício seguinte.

85º O exercício de profissão regulamentadaefiscalizada pela União, Estado e/ou órgão
de classe, não está dispensado do pagamento da taxa, inclusive serviços advocatícios,
quer como escritórios ou não.

86º Considera-se contribuinte distinto para efeito da concessão da licença e cobrança da
taxa:

|- os que, embora tenham o mesmo vínculo jurídico e ramo de atividade, a exerçam em
locais distintos ou diversos;

H- os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntica atividade, pertençam à

diferentes pessoas físicas ou jurídicas.

87º O valor da taxa será calculado conforme tabela constante do Anexo IV desta Lei.

Art. 127 A outorga de qualquer licença tem validade somente para o exercício em que
for outorgada, ficando sujeita à fiscalização para o exercício seguinte.

Parágrafo único. Deve ser renovada a licença sempre que ocorrer mudança de
atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

Art. 128 A taxa de fiscalização e funcionamento tem como fato gerador a outorga da
licença para o exercício da atividade.

Parágrafo único. A licença somente será outorgada mediante a comprovação da
inscrição do interessado junto à Fazenda Federal e/ou Estadual.

SEÇÃO II
DA BASE DE CÁLCULO

Art.129 A base de cálculo é o valor estimado pela administração como custo do
exercício das atividades administrativas tendentes à realização do fato imponível.

Art. 130 O valor de referência para compor a base de cálculo a que se refere o "caput"
é a Unidade Fiscal do Município, conforme Anexo IV.

Art. 131 É vedado o uso do número de empregados para base de cálculo da taxa.

Parágrafo único. Na outorga inicial da licença o lançamento considerará o número de
meses referente ao período a que se referir.

SEÇÃO HI
DA INSCRIÇÃO

Art. 132 No ato da inscrição o contribuinte deve informar à Fazenda Municipal os
elementos necessários para sua inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas para sua
identificação e qualificação, bem como dosseus responsáveis.

81º Devem ser promovidas tantas inscrições quantos forem os estabelecimentos ou
locais de atividades, independente de se tratar de pessoa física ou jurídica.
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82º A inscrição do estabelecimento ou local da atividade deverá ser realizada até à data
do início do funcionamento, após este prazo, O sujeito passivo será penalizado com as
medidas aplicáveis à matéria.

$3º Para atualizar o ramo ou o endereço da sua atividade, o contribuinte deverá solicitar
a alteração no Cadastro no prazo de 10 (dez) dias antes da ocorrência do fato.

84º Ocorrendo qualquer alteração societária, de baixa ou de endereço, o contribuinte,
deverá comunicar ao fisco municipal no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 133 O requerente, ou sócios, que possuam qualquer pendência junto à Fazenda
Municipal, só terão sua solicitação deferida após a quitação da dívida.

Parágrafo único. Entende-se por pendências, débitos inscritos ou não em Divida
Ativa, pessoa fisica ou jurídica contratada e paralisada sem a devida baixa ou
cancelamento, ou ainda, em processo de falência e para verificar tal fato será utilizado o
CPF ou o CGC dos requerentes.

SEÇÃO IV
DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 134 O lançamento será efetuado de oficio pela administração fazendária,
anualmente, ou na outorga da licença, utilizando as informações constantes do Cadastro
do sujeito passivo.

Art. 135 Constatada a existência de estabelecimento sem inscrição no Cadastro
Municipal, o lançamento será arbitrado de oficio, sem prejuízo das demais penalidades
cabíveis.

Parágrafo único. Sempre que o fisco municipal arbitrar o lançamento, será efetuado
através de auto de infração.
Art. 136 A taxa será recolhida nos prazos fixados pela Fazenda Municipal.

Art. 137 O recolhimento da taxa não implica na outorga pela Administração Municipal
da autorização de funcionamento do estabelecimento ou da obrigação de conceder a
licença requerida.

SEÇÃO V
DAS PENALIDADES

Art. 138 O descumprimento das disposições relativas à Taxa implica na imposição das
seguintes penalidades:

|- deixar de promover a inscrição no Cadastro Municipal até à data do início da atividade,
multa de 2 (duas) Unidades Fiscais do Município;

| - notificado e não cumprir os termos da notificação, multa de 4 (quatro) Unidades Fiscais

do Município;

Hl- deixar de comunicar qualquer alteração societária, de baixa ou de endereço,

IV - multa de 3 (três) Unidades Fiscais do Município;

V- negar-se a apresentar o alvará à fiscalização ou inscrever-se fora do prazo legal, multa
de 4 (quatro) Unidades Fiscais do Município;
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VI- na reincidência, multa em dobro e imediata interdição do estabelecimento, sem prejuízo

das demais penalidades cabíveis.

Art. 139 Não recolher a taxa no prazo estabelecido implica nas seguintes penalidades:

|- até o trigésimo dia após o vencimento, multa de dois por cento (2%);

fl- do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia, multa de cinco por cento (5%);

lil- após o sexagésimo dia, multa de dez por cento (10%).

Parágrafo único. Quando o recolhimento decorrer de ação fiscal, multa de 20% (vinte
por cento) sobre a taxa devida, com seus acréscimos legais.

SEÇÃOVI
DAS ISENÇÕES

Art. 140 Ficam dispensados do pagamento:

|- os vendedores ambulantes de jornais e revistas;

l- os engraxates ambulantes;

H- os vendedores de artigos de artesanato e arte;

IV - os vendedores ambulantes de frutas e verduras, tratando-se de produtores;

V- as associações de classe, religiosas, estudantis, clubes esportivos e recreativos,

instituições educacionais e de assistência social sem fins lucrativos e atendidos os
princípios legais;

VI- Os profissionais autônomos de nível primário na área de construção civil.

Parágrafo único. A dispensa do pagamento da taxa não desobriga o contribuinte a
proceder sua inscrição no Cadastro Fiscal do Município, bem como a sua comprovação
de domicílio eleitoral no município.

CAPÍTULO HI
DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR FUNCIONAMENTO

SEÇÃO1 .DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art. 141 Todo estabelecimento, comercial, industrial, prestador de serviço, agropecuário,
cooperativa e demais atividades existentes no Município, ficam sujeitos a regular vistoria do
serviço de fiscalização relativa às condições de higiene, segurança, saúde, da ordem pública,
costumes e do regular funcionamento nos termos da outorga inicial.

Art. 142 Toda vistoria e fiscalização realizada é caracterizada como reformulação do alvará
de licença inicialmente concedido.

Art. 143 A Prefeitura deve promover verificação anual ou quando julgar necessário para
constatar se o estabelecimento mantém a atividade nos termos da outorga inicial.
Art. 144 É passível de revogação a licença inicial quando não observados os requisitos
desta Lei e da legislação pertinente.
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*
SEÇÃO

DA BASE DE CÁLCULO E DO LANÇAMENTO

Art. 145 A taxa será calculada conforme Anexo IV desta Lei.

SEÇÃO II
DO CONTRIBUINTE

Art. 146 São contribuintes o prestador de serviços referidos no Art. 141 desta Lei.

Art. 147 A taxa tem como fato gerador o exercício regular da fiscalização da atividade,
materializado no laudo de vistoria.

Parágrafo único. O laudo de vistoria será lavrado no ato da diligência, na presença do
responsável pelo estabelecimento ou do local de atividade, do qual será fornecida cópia
ao interessado.

SEÇÃO IV .DO LANÇAMENTOE DA ARRECADAÇÃO

Art. 148 O lançamento é anual.

Parágrafo único. O crédito tributário poderá ser constituído antes ou depois da
vistoria do fisco municipal, desde que dentro do exercício financeiro.
Art. 149 A taxa será arrecadada nos termos do Art. 136 desta Lei.

SEÇÃO V
DAS PENALIDADES

Art. 150 Aplicam-se as mesmas penalidades previstas no Art. 139 desta Lei, com exceção
do disposto no Inciso IV.

CAPÍTULO IV .DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

SEÇÃOI .DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art. 151 A taxa de licença para execução de obras de construção civil tem como fato
gerador a atividade municipal de vigilância, controle e fiscalização do cumprimento das
posturas municipais, a que se submete qualquer pessoa tisica ou jurídica, que pretenda
realizar obras particulares de construção civil, de qualquer espécie, inclusive
reconstruções, reformas ou demolições, bem como executar arruamento ou loteamentos
em terrenos particulares ou não.

SEÇÃOIIDA BASE DE CÁLCULO

Art. 152 A taxa de licença para execução de obras de construção civil será calculada em
conformidade com os Anexos I, V e IX desta lei e poderá ser atualizada mediante aprovação
de lei específica para reajuste da UFM e CUB, no final do ano para ser validada no ano
seguinte.
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SEÇÃO HI
DO CONTRIBUINTE

Art. 153 É contribuinte toda pessoa fisica ou jurídica que execute obras sujeitas ao
licenciamento ou fiscalização do Município.

SEÇÃO IV .DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 154 O lançamento será em nome do contribuinte e de uma só vez.
Parágrafo único. Deferido o pedido e não iniciada a obra no prazo de 12 (doze) meses
a licença deve ser renovada, sem prejuízo da renovação anual.
Art. 155 O recolhimento deve ser realizado no ato da expedição da licença.

SEÇÃO V
DA INSCRIÇÃO

Art. 156 No ato da solicitação da licença, o contribuinte deve fornecer, à Fazenda
Municipal, todos os elementos necessários para sua perfeita inscrição no Cadastro Fiscal
Municipal.

Parágrafo único. Todas as informações relativas à obra iniciada ou em andamento
devem ser fornecidas à Fazenda Municipal para fins de controle, fiscalização e
arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art. 157 O contribuinte que iniciar qualquer obra sem a sua devida inscrição no Cadastro
Fiscal Municipal fica sujeito às penalidades previstas em lei específica.

SEÇÃO VII
DAS ISENÇÕES

Art. 158 Ficam dispensados do pagamento:

|- limpeza ou pintura externa de prédios ou residências, muros grades ou equivalentes;
tl - construção de muros e passeios;

ll-as construções provisórias destinadas a guardar materiais no local da obra
licenciada;

IV -construção residencial padrão popular com área máxima de 70,00 m2 (setenta
metros quadrados), quando o projeto de construção for fornecido pelo Município ou
por entidade conveniada;

V- aprovação de projeto de interesse público ou social, vinculado diretamente ou
indiretamente pela Administração Municipal;

VI - obras de instituições reconhecidas como deutilidade pública pelo Município e sem
fins lucrativos.
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Parágrafo único. A dispensa do pagamento da taxa de que trata o presente artigo, não
exime o contribuinte de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Município.

CAPÍTULO V
DA TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE

SEÇÃO | .DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art. 159|A taxa de licença para o comércio eventual ou ambulante tem como fato gerador a
atividade municipal de permissão, vigilância, controle e fiscalização do cumprimento dos
requisitos legais a que se submete qualquer pessoa fisica que exerça o comércio eventual ou
ambulante no território do Município.

SEÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 160 À taxa será calcula proporcionalmente ao número dos dias de exercício atividade,
conforme Anexo V.

SEÇÃOIH
DO CONTRIBUINTE

Art. 161 E contribuinte a pessoa tisica que exerça a prática do comércio eventual ou
ambulante, sem localização fixa, com ou sem a utilização de veículo, ou qualquer outro
equipamento sujeito a licenciamento ou à ação fiscal do Município.
Art. 162 Considera-se como comércio eventual ou ambulante toda e qualquer atividade
exercida em vias e logradouros públicos, inclusive os vendedores de lanches, doces e outros
congêneres.

Art. 163 É vedado o fornecimento de alvará de licença para exercer atividade para os
menores de 14 (quatorze) anos de idade.

SEÇÃO IV
DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 164 O lançamento será realizado em nome do contribuinte, de uma só vez, recolhida
no ato da outorga da licença.

SEÇÃO V
DA INSCRIÇÃO

Art. 165 No ato da solicitação da licença, o contribuinte deve fornecer todas as
informações necessárias para sua identificação e inscrição no Cadastro Fiscal do Município,
que será atualizado periodicamente.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art. 166|À falta da inscrição do vendedor ambulante implica nas seguintes penalidades:
!- apreensão da mercadoria, equipamento, veículo e outros pertences:
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| - multa de 3 (três) Unidades Fiscais do Município para cada autuação.

SEÇÃO VII
DAS ISENÇÕES

Art. 167|Ficam dispensados do pagamento:

|- os vendedores ambulantes, maiores de 14 (catorze) anos e menores de 18 (dezoito)

anos, de jornais e revistas;

|l- os cegos, surdos-mudos e deficientes físicos que exercem atividades para sua

própria sobrevivência;

Hi - os engraxates ambulantes;

IV - os vendedores ambulantes, aposentados.

Parágrafo único. A dispensa do pagamento da taxa não desobriga o contribuinte de

proceder sua inscrição no Cadastro Fiscal do Município.

CAPÍTULO VI
DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA

SEÇÃO .DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art. 168 A taxa de licença para publicidade e/ou propaganda tem como fato gerador a
atividade do Município em fiscalizar, pessoa física ou jurídica, que utilize ou explore, por
qualquer meio, publicidade e/ou propaganda em geral, em ruas, logradouros públicos ou em
locais deles visíveis ou de acesso ao público, inclusive cartazes, letreiros, quadros, painéis,
placas, anúncios, mostruários fixos ou itinerantes, luminosos ou não, afixados, distribuídos ou
pintados em paredes, muros, postes, veículos ou calçadas, quando permitido, e a propaganda
e/ou publicidade veiculada por qualquer meio, eletrônico ounão.

Parágrafo único. A propaganda e/ou a publicidade veiculada por qualquer meio
eletrônico ou não, deve obedecer:

|- horário para ser realizado;

IH - local onde será efetuado;

HI - a quantidade máxima de 60 (sessenta) decibéis de ruído;

iVv-
—

período de duração.

Art. 169 O requerimento para a licença deve ser instruído com as informações necessárias
e da fotografia em cores, quando se tratar de painéis, placas, letreiros e similares, assim como
suas dimensões e o local em que se pretende fixar.

$1º Para instalação da propaganda e/ou publicidade deve ser observada a Lei de Posturas
do Município.
82º Pretendendo instalar equipamentos em propriedade particular, a solicitação do
interessado deve se fazer acompanhar da autorização do proprietário.

53º O não atendimento dos requisitos legais implica na imediata remoção e apreensão da

propaganda e/ou publicidade.
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84º Em todo anúncio e material publicitário e/ou de propaganda é obrigatória a menção do
número da autorização outorgada pela Administração.

SEÇÃO II
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 170 O cálculo será realizado em função da modalidade, forma e local de execução,
conforme consta do Anexo V desta Lei.

SEÇÃO II
DO CONTRIBUINTE

Art.171 Contribuinte é a pessoa física ou jurídica que utilize ou explore serviço de
publicidade e/ou propaganda na forma prevista nesta Lei.

SEÇÃO IV .DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 172 O lançamento e arrecadação ocorrerá no ato da outorga da licença.

Parágrafo único. Tratando-se de publicidade e/ou propaganda de cigarro e bebida
alcoólica, a taxa será cobrada em dobro, vedada sua localização próxima de escolas,
praças de esportes, cinemas, igrejas e espaços paroquiais.

SEÇÃO V |DA INSCRIÇÃO

Art. 173 A pessoa física ou jurídica que se utilize, por qualquer meio ou em qualquer local,
de publicidade e/ou propaganda, deve manter sua inscrição em cadastro próprio, no ato da
outorga da licença ou da suarenovação.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art. 174 O não cumprimento das normas regularmente estabelecidas implica nas seguintes
penalidades:

|- multa de 5 (cinco) Unidades Fiscais do Município:

H- na reincidência, o dobro e mediante ação fiscal, 10 (dez) Unidades Fiscais do Município
por cada autuação;

lt - apreensão dos equipamentos e material, veículo e demais pertences:

!V- as mesmas penalidades também serão aplicadas ao anunciante.

SEÇÃO VII
DAS ISENÇÕES

Art. 175 Ficam dispensados do pagamento:

|-|os letreiros e caracteres destinados para fins cívicos, religiosos e eleitorais;

Il- as indicações de endereços sem fins publicitários;
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HI - os dísticos ou denominações de estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de
serviços, quando fixas em suas fachadas, paredese vitrines internase externas;

IV- os anúncios publicados em jornais, revistas, catálogos, panfletos e irradiadas por meio
dos serviços de radiodifusão.

CAPÍTULO VII
|DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM

SEÇÃO I
.DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art. 176 A taxa de licença para ocupação de bens públicos de uso comum tem corno fato
gerador a permissão da sua ocupação por pessoa física ou jurídica que pretenda, provisória ou
permanentemente, instalar quaisquer benfeitorias, instalações, equipamentos e similares com
finalidade econômica em bens públicos de uso comum.

Parágrafo único. Aplicam-se as mesmas normas para colocação de postes, tubulação
e outros equipamentos urbanos.

SEÇÃO II
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 177 O cálculo será realizado em face da forma, destinação e localização do uso,
conforme Anexo V desta Lei.

SEÇÃO HI
DO CONTRIBUINTE

Art. 178 Contribuinte é o ocupante de bem público de uso comum localizado na área
urbana.

SEÇÃO IV
DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 179 O lançamento e arrecadação ocorrerão no ato da outorga da licença e de uma
Só vez.

Parágrafo único.|Tratando-se de ocupação permanente ou prolongada, será lançada e
recolhida mensalmente.

SEÇÃO V
DA INSCRIÇÃO

Art. 180 À inscrição do contribuinte deve ser efetuada pelo mesmo no Cadastro de
Ocupantes de Bens Públicos, no ato da outorga da licença ou permissão da ocupação.
Art.181 A falta de inscrição do contribuinte no Cadastro de Ocupantes de Bens
Públicos implica, além das penalidades cabíveis, na imediata interdição da ocupação.
Art. 182 Considera-se bem público de uso comum aqueles definidos no artigo 66 do
Código Civil.
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SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art. 183 A inobservância das normas legais implica na imposição das seguintes
penalidades:

|- multa de 5 (cinco) Unidades Fiscais do Município.

|| - interdição e apreensão dos objetos e equipamentos expostos ou instalados, sem
prejuízo dos tributos devidos.

SEÇÃO VII
DAS ISENÇÕES

Art. 184 Ficam dispensados do pagamento:

|- as entidades com fins filantrópicos;

| - as promoções e eventos realizados por entidades religiosas e estudantis;

HI - eventos culturais e artísticos.

CAPÍTULO VHI
|

DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SEÇÃO I
.DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art. 185 A Taxa de Vigilância Sanitária tem como fato gerador a atividade municipal
de controle e fiscalização de atividades comerciais, industriais, cooperativas, prestação de
serviço, agropastoril e demais atividades afins, urbanas e rurais, efetuando sobre as
mesmas efetiva e permanente vigilância sanitária, quanto à qualidade, conservação,
abastecimento, transporte e acondicionamento de produtos para consumo humano ou
animal, do estabelecimento e das condições de trabalho e habitação.

SEÇÃO 1
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 186 A base de cálculo é o valor estimado pela Administração para a manutenção
do serviço, nos termos do Anexo III desta Lei.

Parágrafo único. O valor da taxa será progressivo, de acordo com o grau de risco
epidemiológico, conforme Anexo III desta Lei.

SEÇÃO HI
DO CONTRIBUINTE

Art. 187 Contribuinte é toda pessoa física ou jurídica sujeita à vigilância sanitária
executada pelo Município, em qualquer local ou circunstância.
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SEÇÃO IV .DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 188 O lançamento será efetuado, anualmente, no ato da outorga da licença ou da

prestação do serviço.

Art. 189 O contribuinte fica obrigado ao recolhimento da taxa de uma só vez, no prazo
fixado.

Art. 190 A licença será válida para o exercício em que for outorgada, sujeita à renovação
anual,

Parágrafo único. A licença outorgada no decorrer do exercício será calculada
proporcionalmente ao período da sua vigência.

Art. 191 Consideram-se distintos:

|- os que, embora sob o mesmo vínculo jurídico e ramo de atividade, estejam situados em
locais distintos ou diversos;

l- os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de atividade, pertençam a
diferentes pessoas físicas ou jurídicas.

SEÇÃO V
DA INSCRIÇÃO

Art. 192 A inscrição deve ser efetuada no Cadastro da Vigilância Sanitária pelo interessado
até o início da atividade, em requerimento protocolado e instruído com os documentos
exigidos.

Art. 193 São efetuadas tantas inscrições quantas atividades exercer o sujeito passivo, para
cada estabelecimento ou local de atividades.

Art. 194 A falta da inscrição do contribuinte no Cadastro da Vigilância Sanitária implica,
além das penalidades cabíveis, a interdição do estabelecimento ou local de atividades,

temporariamente ou não, sem prejuízo das demais penalidades.

Parágrafo único. Considera-se local de atividade ou estabelecimento qualquer
instalação onde se exerça manipulação de produtos destinados ao consumo humano ou
animal, em vias públicas ou não.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art. 195 O não recolhimento, no prazo fixado, implica na imposição das seguintes
penalidades:

|- até o trigésimo dia após o vencimento, multa de 2% (dois por cento);

- do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia, multa de 5% (cinco por cento);

Wl- após o sexagésimo dia, multa de 10% (dez por cento).

Parágrafo único. Havendo ação fiscal para recolhimento da taxa, multa de 20% (vinte
por cento) do valor do crédito tributário.

Art. 196 A falta de inscrição no Cadastro de Vigilância Sanitária implica na imposição de
multa de 3 (três) Unidades Fiscais do Município.
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Art. 197 As demais penalidades serão aplicadas levando em consideração o grau de
gravidade da infração cometida, competindo ao Serviço de Vigilância Sanitária a notificação e
a autuação do infrator, conforme prevê a legislação federal e estadual.

SEÇÃO VII
DAS ISENÇÕES

Art. 198 Ficam dispensados do pagamento:

|- os serviços de caráter social, sem fins lucrativos;

ll- as associações de classe, religiosas, estudantis, clubes esportivos e recreativos,
instituições educacionais e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os
princípios legais.

|
CAPÍTULO IX

|DA TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS OU
POSTOS À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE

SEÇÃO ÚNICA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 199 As taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos,
específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte, são:

|- Taxa de Limpeza Pública - TLP;

Il - Taxa de Coleta do Lixo - TCL;

Il - Taxa de Iluminação Pública - TIP;

IV - Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos - TCVLP;

V- Taxa de Vistoria e Segurança contra Incêndio — TVSI.

Parágrafo único. A base de cálculo das taxas é o valor estimado para o custeio e
manutenção dos serviços a que se referem, tendo como parâmetro a Unidade Fiscal do
Município, conforme anexos da presentelei.

CAPÍTULO X
DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA- TLP

SEÇÃOI .DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art. 200 A taxa de limpeza pública tem como fato gerador a efetiva prestação dos serviços
de limpeza pública ou a sua colocação à disposição do contribuinte.

Art. 201 A incidência da taxa ocorre quando da:

|-|limpeza de galerias pluviais, bocas-de-lobo, bueirose irrigações;

H- —varrição e lavagem de vias e logradouros públicos;
Hi - manutenção, conservação e limpeza de fundo de vales e encostas.
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Parágrafo único. O Executivo Municipal poderá transferir à iniciativa privada os
serviços de que tratam os incisos 1 a HI, deste artigo, através de licitação.

SEÇÃOIIDA BASE DE CÁLCULO

Art.202 A base de cálculo corresponde ao custo estimado para a execução e

manutenção do serviço de limpeza pública, conforme Anexo VI desta Lei.

Parágrafo único. A limpeza pública levará em conta, no seu cálculo, o metro linear da
testada do imóvel para a via pública beneficiada com o serviço.

SEÇÃO HI
DO CONTRIBUINTE

Art. 203 Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor a qualquer
título, de imóveis edificados ou não, onde o Município mantenha, com regularidade, os
serviços de limpeza pública.

Parágrafo único. Em imóveis edificados onde exista mais de uma unidade
habitacional, comercial, industrial ou de prestação de serviço, cada uma delas é

contribuinte das taxa.

SEÇÃOIV .DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 204 O lançamento e a arrecadação serão anuais, feitos juntamente com outros tributos,
com a obrigatória identificação do contribuinte na respectiva notificação.

SEÇÃO V
DA INSCRIÇÃO

Art. 205 A inscrição será feita de ofício, com base nos dados constantes do Cadastro
Imobiliário.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art. 206 O não recolhimento, no prazo fixado, implica na imposição das seguintes
penalidades:

|- até o décimo quinto dia após o vencimento, multa de 2% (dois por cento);

| - do décimo sexto ao sexagésimo dia, multa de 5% (cinco por cento);

Hl- após o sexagésimo dia, multa de 10% (dez por cento).

CAPÍTULO XI
DA TAXA DE COLETA DE LIXO - TCL
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SEÇÃO 1
.DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art.207 A taxa de coleta de lixo tem como fato gerador a efetiva prestação dos
serviços de coleta de lixo ou a sua colocação à disposição do contribuinte.

Parágrafo único. O Executivo Municipal poderá transferir à iniciativa privada os
serviços de que trata o caput deste artigo, através de licitação.

Art. 208 A incidência da taxa ocorre em virtude da coleta, transporte e acomodação do
lixo de até Im?/dia (um metro cúbico por dia).

Art. 209 O lixo hospitalar terá disciplina em lei especial.

SEÇÃO II
DA BASE DE CÁLCULO

Art.210 A base de cálculo corresponde ao custo estimado para a execução e manutenção
do serviço de coleta de lixo, conforme Anexo VI desta Lei.

Parágrafo único. A coleta de lixo levará em conta, para seu cálculo, a área da
edificação e sua natureza e destinação.

SEÇÃO HI
DO CONTRIBUINTE

Art.211 Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor a qualquer
título, de imóveis edificados ou não, onde o Município mantenha, com regularidade, os
serviços de coleta de lixo.

Parágrafo único. Em imóveis edificados onde exista mais de uma unidade
habitacional, comercial, industrial ou de prestação de serviço, cada uma delas é
contribuinte das taxas.

SEÇÃO IV .DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 212 O lançamento e a arrecadação serão anuais, feitos juntamente com outros tributos,
com a obrigatória identificação do contribuinte na respectiva notificação.

SEÇÃO V.
DA INSCRIÇÃO

Art.213 A inscrição será feita de ofício, com base nos dados constantes do Cadastro
Imobiliário.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art.214 O não recolhimento, no prazo fixado, implica na imposição das seguintes
penalidades:

|-

—
até o décimo quinto dia após o vencimento, multa de 2% (dois por cento);

- do décimo sexto ao sexagésimo dia, multa de 5% (cinco por cento);
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lil- após o sexagésimo dia, multa de 10% (dez por cento).

CAPÍTULO XII |
DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- TIP

SEÇÃOI .DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art.215 A taxa de iluminação pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou
potencial do serviço de operação e manutenção do sistema de iluminação pública, em
vias e logradouros públicos, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa de iluminação pública é devida pelos proprietários, titulares
do domínio útil ou ocupantes a qualquer título de imóveis urbanos, beneficiados direta
ou indiretamente com serviço de iluminação pública.

SEÇÃO II
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 216 A base de cálculo é o custo do consumo de energia elétrica e para manutenção
do serviço, rateado entre os contribuintes, tendo como parâmetro a Unidade Fiscal do
Município.

Parágrafo único. Para os imóveis não edificados, e na hipótese de a cobrança da taxa
ser realizada diretamente pela Prefeitura, o cálculo levará em consideração o custo do

consumo de energia elétrica e as despesas de manutenção dos serviços, rateado
proporcionalmente entre os contribuintes, segundo testada de cada imóvel.

SEÇÃO HI
DO CONTRIBUINTE

Art.217 Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a
qualquer título, de imóvel beneficiado com o serviço.

SEÇÃO IV .DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 218 O lançamento e o recolhimento ocorrerá:

!- anualmente, quando se tratar de imóveis não edificados;

|- mensalmente, pela empresa concessionária do serviço de geração e distribuição de

energia elétrica, junto da cobrança mensal do consumo de energia, dos imóveis onde
tenha ligação permanente à rede de distribuição.

Parágrafo único. O Executivo Municipal poderá celebrar convênio com a empresa
concessionária do serviço de geração e distribuição de energia elétrica para lançamento e
arrecadação da taxa.

Art. 219 A arrecadação da taxa de iluminação pública, quando efetuada pelo Município,
pode ser em conjunto com outros tributos, atendendo o princípio da identificação de cada
lançamento, ouseparadamente.
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SEÇÃO V
DA INSCRIÇÃO

Art. 220 A inscrição será feita de ofício, com base no Cadastro Imobiliário.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art.221 O não recolhimento, no prazo fixado, implica na imposição das seguintes

penalidades:

|- até o trigésimo dia após o vencimento, multa de 2%(dois por cento);

l- do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia, multa de 5% (cinco por cento);

Hl- após o sexagésimo dia, multa de 10% (dez por cento).

Parágrafo único. Havendo ação fiscal para o recolhimento da taxa, multa de 20%
(vinte por cento) do valor do crédito tributário.

CAPÍTULO XHI
|

DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - TCVLP

SEÇÃO .
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art.222 O fato gerador da taxa é a utilização do serviço de conservação de vias €

logradouros, que compreende:

t-|conservação de logradouros públicos pavimentados;

|l- reparação de logradouros públicos não pavimentados.

$1º Consideram-se logradouros as ruas, avenidas, parques, jardins e similares, estradas,

passagens e caminhos rurais localizados no Município.

82º Os serviços de reparação e conservação de logradouros serão cobrados dos
proprietários de imóveis, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título,
confrontantes para vias e logradouros públicos.

$3º Nas vias, caminhos e passagens que servem a zona rural, além dos imóveis
confrontantes para estas, os imóveis que utilizarem desses logradouros também ficam
sujeitos à taxa.

SEÇÃO 1
DA BASE DE CÁLCULO

Art.223 A base de cálculo é o valor estimado para o custeio e manutenção do serviço,
rateado entre os contribuintes beneficiados, conforme fixado no Anexo VI desta Lei.

Parágrafo único. No caso de imóvel rural a taxa terá como base de cálculo a área do
imóvel.
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SEÇÃO III
DO CONTRIBUINTE

Art.224 É contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor, a
qualquer título, de imóvel urbano servido por qualquer dos serviços constantes do artigo
anterior.

SEÇÃO IV .DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art.225 A taxa poderá ser lançada em conjunto com outros tributos, ou
individualmente. Quando em conjunto, deverá ser identificado seu respectivo valor dentre
os demais tributos.
Art. 226 O lançamento e a arrecadação serão realizados anualmente.

SEÇÃO V
DA INSCRIÇÃO

Art. 227 A inscrição é feita de ofício, com base no Cadastro Imobiliário.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art. 228 O não recolhimento, no prazo fixado, implica na imposição das seguintes
penalidades:

|-|até o trigésimo dia após o vencimento, multa de 2% (dois por cento);
H- do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia, multa de 5% (cinco por cento);
Hl- após o sexagésimo dia, multa de 10% (dez por cento);

Parágrafo único. Havendo ação fiscal para recolhimento da taxa, multa de 20% (vinte
por cento) do valor do Crédito Tributário.

CAPÍTULO XIV
.DA TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TVSI

SEÇÃO | .DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art.229 A taxa de vistoria e segurança contra incêndio tem como fato gerador a vistoria
técnica anual, nos estabelecimentos urbanos e rurais, comerciais, industriais, prestadores de
serviços, cooperativistas, agremiações e edificios residenciais ou não, com mais de dois
pavimentos ou com área superior a 600,00 m? (seiscentos metros quadrados) de área
construída.

SEÇÃO H
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 230 A base de cálculo é o custo da despesa estimada para a manutenção do serviço.
$1º O valor da taxa poderá ser progressivo, dependendo do grau de risco de cada atividade,
ou de sua localização, fixado no Anexo II desta Lei.
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82º Quando o estabelecimento estiver enquadrado em mais de um grupo em função de

atividades diversificadas a classificação será efetuada considerando o grau de risco

predominante.

83º Os estabelecimentos comerciais não previstos nos Grupos "A" a "Hº serão classificados

por similitude.

84º As edificações com destinação de uso especificado no Grupo "H" terão a taxa de

vistoria elevada em 100% (cem por cento) do valor total da taxa emitida quando sua área total

for ocupada por mais de 25 (vinte e cinco) locações.

SEÇÃO HI
DO CONTRIBUINTE

Art.231 É contribuinte a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou

possuidor, a qualquer título, de imóvel.

SEÇÃO IV .DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art.232 O lançamento será de ofício, no ato da outorga do alvará de licença ou da sua

renovação anual, bem como da expedição do Habite-se, ou visto de conclusão da obra.

Art.233 A arrecadação poderá ser realizada individualmente ou em conjunto com outros

tributos, nos prazos e locais indicados pela administração, conforme dispuser regulamento.

SEÇÃO V |DA INSCRIÇÃO

Art. 234 Todo o imóvel deve ser inscrito no Cadastro Imobiliário do Município, mesmo

aqueles que gozem de isenção ou imunidade.

Art.235 Para outorga do alvará de licença para localização e funcionamento, bem com sua

renovação, exigirá a apresentação do Certificado de Vistoria.

Art.236 A vistoria será executada de ofício ou a pedido do interessado, com
acompanhamento técnico do Corpo de Bombeiros, mediante convênio com o Município.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art.237 A infração às normas de segurança da legislação pertinente implica na
imposição das seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente:

|- advertência;

|! - multa de 5 (cinco) Unidades Fiscais do Município e na reincidência aplicada em
dobro à anterior;

lil - suspensão, impedimento ou interdição temporária do prédio, estabelecimento ou

local de atividade, até sua definitiva regularização;

IV -revogação ou cancelamento do alvará de licença ou do habite-se.

Parágrafo único. O contribuinte reincidente ficará submetido a regime especial de

fiscalização.
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SEÇÃO VII
DAS ISENÇÕES

Art. 238 Ficam dispensados do pagamento:
|- todos os órgãos da Administração Pública Municipal;
Il - as associações de classe, religiosas, estudantis, clubes esportivos e recreativos,

sindicatos, instituições educacionais e de assistência social sem fins lucrativos,
atendidos os princípios legais.

Parágrafo único. O Executivo Municipal, em até trinta (30) dias anteriores ao início
da execução do serviço, por Decreto, fixará o valor do metro quadrado a ser lançado
contra os contribuintes.

CAPÍTULO XV
|DOS DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO

SEÇÃO ÚNICA
DOS PREÇOS PÚBLICOS

Art.239 Os serviços não previstos de forma específica nesta Lei é prestados pelo
Município terão tratamento de preço público ou tarifas, não havendo necessidade do
atendimento do princípio da anualidade ou anterioridade, e seus preços são fixados porDecreto do Executivo, notadamente:

I- fornecimento de certidões, declarações, atestados e cópias de documentos,
inclusive original e segunda via de carnês ou equivalentes;

H- autenticação de livros e documentos fiscais;

H-—numeração de prédios;
IV - alinhamento e nivelamento;

V- serviços técnicos:

VI- serviços de cemitério, inclusive título de aforamento perpétuo;
Vil- serviços de máquinas, caminhões e veículos em geral, de propriedade do

Município;

Vill- serviços de limpeza de imóveis com ou sem edificações:
IX- serviço de água e esgoto;
X- serviço de transporte de passageiros, inclusive transporte de alunos;
Xi- serviço de retirada de entulhos ou lixo;
XIl- serviço de matadouro;
XIII - apreciação e aprovação de projetos técnicos;
XIV - liberação de bens apreendidos;
XV- transferência de imóveis;
XVI - demarcação de imóveis;
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XVII - autorização de qualquer natureza;

XVIII - protocolização de documentos em geral.

TÍTULO V
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

CAPÍTULO ÚNICO
DAS CONTRIBUIÇÕES

SEÇÃO I .DO FATO GERADORE DA INCIDÊNCIA

Art.240 A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel
decorrente da execução de obra pública que o beneficie, direta ou indiretamente.

Parágrafo único. Constitui fato gerador da Contribuição de Melhoria a obra pública
de:

|- abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgoto, galeria

pluvial e outros melhoramentos de praças e logradouros públicos;

|- construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes e viadutos;

Hl- construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, inclusive todas as obras €

edificações necessárias ao funcionamento do sistema;

IV - abastecimento de água potável, esgoto sanitário, instalações de redes elétricas,
telefones, de transportes e comunicações em geral, ou de suprimento de gás,
funiculares, ascensores e instalações de comodidade pública;

V- proteção contra secas, inundações, erosão, obras de saneamento e drenagem em
geral, retificação e regularização de cursos d'água e irrigação;

VI- construção, pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem;

Vil - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos;

Vill- aterros e obras de embelezamento em geral, inclusive desapropriações em
desenvolvimento de plano de aspectos paisagísticos e urbanísticos.

Art.241 A Contribuição de Melhoria tem como limite o total das despesas realizadas,
no qual são incluídas as parcelas relativas a estudos, projetos, fiscalização,
desapropriação, administração, execução e financiamento, inclusive encargos de natureza
financeira ou sociais.

81º Os valores serão atualizados por ocasião do lançamento.

82º Os elementos referidos no caput serão definidos para cada obra ou conjunto de obras
integrantes de um mesmo projeto, em memorial descritivo e orçamento detalhado de custo.

Art. 242 A Contribuição de Melhoria é devida em decorrência da valorização causada por
obra pública executada pela administração municipal, direta ou indiretamente, inclusive
quando decorrente de convênios com o Estado ou União, ou mesmo em conjunto com
entidade estadual ou federal.

Art. 243 A obra pública sujeita à imposição da Contribuição de Melhoria, classifica-se em:
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|- ordinária, quando referente a obra preferencial, e de iniciativa da própria

administração municipal; e

|| - extraordinária, quando referente a obra de menor interesse geral solicitada por, pelo

menos, 2/3 (dois terços) dos contribuintes beneficiados.

|
SEÇÃO

DA BASE DE CÁLCULO, DO LANÇAMENTO E DO EDITAL

Art.244 A Contribuição de Melhoria é calculada levando-se em conta O valor do custo

total da obra executada, rateando-se proporcionalmente entre os imóveis direta e

indiretamente beneficiados, com base na testada de cada um.

Art. 245 Para a constituição da Contribuição de Melhoria o órgão fazendário do

Município deverá publicar edital contendo os seguintes elementos:

a) memorial descritivo da obra;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo a ser ressarcida pela contribuição de

melhoria;

d) relação dos imóveis localizados na zona atingida pela obra e o valor da

contribuição de melhoria de cada um dos imóveis, direta ou indiretamente,

beneficiados;

e) prazo e forma do recolhimento.

Art.246 O órgão fazendário do município poderá fazer a comunicação pessoal do

edital aos titulares de imóveis atingidos pelas obras públicas ou publicar no órgão oficial
do Município.

Art.247 Executada a obra em sua totalidade ou parte da mesma que justifique o início
da arrecadação da contribuição de melhoria, o lançamento será feito.

Art.248 O órgão fazendário responsável pelo lançamento deve providenciar a

constituição do crédito tributário de cada imóvel beneficiado pela obra, notificando seus
titulares diretamente ou por meio de edital publicado no órgão oficial do Município,
contendo:

|- valor da Contribuição de Melhoria;

||- prazo para pagamento de uma só vez ou parcelamento do débito e local de

pagamento;

III - prazo para impugnação.

Parágrafo único. O imóvel comum terá o lançamento efetuado em nome de qualquer
um dos seus titulares.
Art. 249 O contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação
do edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constante, cabendo ao

impugnante o ônus da prova.
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Parágrafo único. A impugnação deve ser dirigida à Fazenda Municipal, através de

petição fundamentada, que servirá para o início do processo administrativo-fiscal e não
terá efeito suspensivo da cobrança da contribuição de melhoria.

SEÇÃO III
DO PAGAMENTO

Art. 250 Contribuição de Melhoria pode ser recolhida em uma só vez ou em até 24

(vinte e quatro) parcelas mensais.

Parágrafo único. Se parcelado, o recolhimento do tributo poderá ser acrescido de juro,
além de atualização monetária, definidos em Edital de lançamento.

SEÇÃO IV
DO CONTRIBUINTE

Art.251 O contribuinte da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do
domínio útil ou possuidor, a qualquer título, de imóvel localizado na zona beneficiada
direta ou indiretamente pela obra.

Art. 252 A Contribuição de Melhoria constitui ônus real e acompanha o imóvel após
sua transmissão a qualquer título.

SEÇÃO V |DA INSCRIÇÃO

Art. 253 A inscrição é feita de ofício, com base no Cadastro Imobiliário.

SEÇÃO VI
DAS PENALIDADES

Art. 254 A falta de pagamento de três parcelas consecutivas implica no vencimento
antecipado das parcelas vincendas, ficando o débito total sujeito à inscrição em Dívida
Ativa, independente de qualquer aviso ou notificação.

Parágrafo único. A falta de recolhimento de parcelas ou total do débito, nos prazos
fixados, implica na imposição das seguintes penalidades:

|- até o trigésimo dia após o vencimento, multa de 2% (dois por cento);

H - do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia, multa de 5% (cinco por cento);

HI - após o sexagésimo dia, multa de 10% (dez por cento).

SEÇÃOVII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 255 O Executivo Municipal poderá firmar convênio com a União e com o Estado do
Paraná para efetuar o lançamento e a arrecadação da Contribuição de Melhoria decorrente de
obra pública executada na esfera federal ou estadual, cabendo ao Município porcentagem na
receita arrecadada.
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Art. 256 O Executivo Municipal poderá delegar a entidade da administração indireta as

funções de cálculo, cobrança e arrecadação de Contribuição de Melhoria, bem como do

julgamento das impugnaçõese recursos de contribuintes.

TÍTULO VI
DO CADASTRAMENTO RURAL

CAPÍTULO ÚNICO
DO CADASTRO RURAL

Art.257 Todo o possuidor a qualquer título de imóvel situado na zona rural do Município
deve efetuar o cadastro de sua propriedade.

Art. 258 Sempre que ocorrer qualquer alteração no imóvel deve ser procedida a devida

alteração no Cadastro Rural.

Parágrafo único. Considera-se como alteração a subdivisão, fusão ou anexação da
área do imóvel, bem como a alteração de proprietários, ocorrida a transmissão por
qualquer meto.

Art. 259 No Cadastro Rural deve constar, no mínimo:

|- nome e endereço completo do imóvel, suas características, inclusive o número da sua

inscrição no Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária - INCRA;

|- nome e endereço do seu possuidor, a qualquer título, e o número de sua inscrição no
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda;

l- tipo de cultura ou atividade exercida no imóvel, bem como a área utilizada para cada

uma.

Art. 260 Todo possuidor de imóvel rural deve emitir nota fiscal de produtor, nas transações
de vendas e comercialização de qualquer produto.

Parágrafo único. A nota fiscal de produtor fica sujeita às normas da Secretaria da
Fazenda do Estado do Paraná, em convênio com o Município.

Art.261 O Executivo Municipal pode fornecer, gratuitamente, talonário de nota fiscal de

produtor para o contribuinte.

Art.262 O Município, mediante convênio com o Estado do Paraná, pode ceder servidores

municipais para, em conjunto com servidores estaduais, prestarem serviços de fiscalização e

acompanhamento da emissão e controle da nota fiscal do produtor.

Parágrafo único. Além de servidores municipais, também pode fornecer veículos e

equipamentos para executar os serviços de controle e fiscalização.

TÍTULO VII
DAS NORMAS GERAIS

CAPÍTULO I

DAS NORMAS GERAIS E COMPLEMENTARES

Art. 263 A expressão "Legislação Tributária" compreende as leis, decretos e normas
regulamentares que versem sobre tributos de competência do Município e relações jurídicas a
elas pertinentes.
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Art. 264 Somente a lei pode estabelecer:

|- a instituição de tributo ou sua extinção:
Hl- a majoração de tributo ou sua redução:
Hi - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito;
IV- afixação de alíquota de tributo e de sua base de cálculo;

V-|a cominação de penalidade por infração a dispositivo legal;
VI- as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão de crédito tributário ou de dispensa ou

redução de penalidades.

Art. 265 Não constitui majoração detributo a atualização do valor monetário da respectiva
base de cálculo.

Parágrafo único. A atualização será feita por Decreto do Executivo Municipal, tendo
por base a Unidade Fiscal de Referência - UFIR ou outro indexador que venha a
substituí-la.

Art. 266 O Executivo Municipal, ao regulamentar as leis que versem sobre a matéria
tributária de competência do Município, deve observar:

|-|as normas constitucionais vigentes;
H- as normas gerais estabelecidas no Código Tributário Nacional e Lei Complementar n.º

101, de 06 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a legislação federal
posterior;

Hi - as disposições deste Código e das leis municipais a ele subsequentes.
Art. 267 São normas complementares dasleis e decretos:
|-|os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
H- as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei

atribua eficácia normativa;
Hi - as práticas reiteradamente observadaspelas autoridades administrativas;
IV - os convênios celebrados pelo Município com a União e o Estado do Paraná.
Art. 268 Nenhum tributo pode ser lançado e arrecadado sem que a lei que o instituir ou
o majoraresteja em vigor no início do respectivo exercício.
Parágrafo único. Entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em queocorra a sua publicaçãoalei tributária ou dispositivo de lei dessa natureza que:
|- defina nova hipótese de incidência;

ll-

—
extinga ou reduza isenções, salvo se dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte.

CAPÍTULO
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 269 A obrigação tributária compreende as seguintes modalidades:
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|- obrigação tributária principal;

|- obrigação tributária acessória.

81º Obrigação tributária principal é a que nasce com a ocorrência do fato gerador e tem

por objeto o recolhimento de tributo ou penalidade pecuniária, extinguindo-se juntamente
com o crédito dela resultante.

52º Obrigação tributária acessória é aquela que se dá em face da legislação tributária e

tem por objeto a prática ou obstenção de ato nela previsto, relativo ao lançamento,
cobrança e fiscalização dos tributos.

53º A obrigação tributária acessória, pelo fato da sua inobservância, se converte em
principal relativamente à penalidade pecuniária.

SEÇÃO HI

DO FATO GERADOR

Art.270 O fato gerador da obrigação tributária principal é a situação de fato definida em
lei como necessária e suficiente para justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos

tributos de competência do Município.

Art.271 O fato gerador da obrigação tributária acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação tributária, imponhaa prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.

SEÇÃO TI
DO SUJEITO ATIVO

Art.272 Na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, o Município é a pessoa
jurídica de direito público titular da competência para instituir, lançar, arrecadar e
fiscalizar os tributos previstos neste Código e na legislação pertinente.

$1º A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição da função de arrecadar ou
fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em
matéria tributária, conferida a outra pessoa de direito público.

$2º Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoa jurídica de direito
privado o encargo ou função de arrecadar tributos.

SEÇÃO IV
DO SUJEITO PASSIVO

Art.273 Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa física ou jurídica
obrigada, nos termos deste Código, ao recolhimento de tributos da competência do

Município.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal será considerado:

!- contribuinte, quando tiver relação pessoal e direta com a situação que constitua o

respectivo fato gerador;

H- responsável, quando, sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação
decorrer de disposições expressas em lei.
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Art. 274 Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada à prática ou à

abstenção de ato discriminado na legislação tributária que não configurem obrigação

principal.

Art. 275 Salvo os casos expressamente previstos em lei, nas convenções e contratos, a

responsabilidade pelo recolhimento de tributos não pode ser oposta à Fazenda Municipal

para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente.

SEÇÃO V
DA SOLIDARIEDADE

Art. 276 São solidariamente obrigados pelo crédito tributário:

|- as pessoas designadas em lei;

|l- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da

obrigação tributária principal.

Parágrafo único. A solidariedade não comporta benefício de ordem.

Art.277 Salvo os casos previstos em leis, a solidariedade produz os seguintes efeitos:

|- o recolhimento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais;

l- a isenção ou remissão do crédito exonero todos os obrigados, salvo se outorgada

pessoalmente a um deles, subsistindo neste caso,a solidariedade quanto aos demais pelo
saldo;

lf- a suspensão ou a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados
favorece ou prejudica aos demais.

SEÇÃO VI
|

DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA

Art. 278 A capacidade jurídica para cumprimento da obrigação tributária decorre do
fato da pessoa se encontrar na situação prevista em lei, dando lugar à obrigação.

Parágrafo único.  Acapacidade tributária passiva independe:

|- da capacidade civil da pessoa natural;

- de estar a pessoa jurídica regularmente constituída ou não, desde que configure uma
unidade econômica ou profissional;

ll- de se encontrar a pessoa natural sujeita a medidas que importem em privação ou
limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais ou da
administração direta de seus bens ou negócios.

SEÇÃO VIIDO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO

Art.279 Ao contribuinte ou responsável é facultado escolher e indicar à repartição
fazendária, na forma e nos prazos previstos, o seu domicílio tributário dentro do
Município, assim entendido o lugar onde a pessoa tisica ou jurídica desenvolver sua
atividade e mantém a infraestrutura material, de equipamentos e pessoal, respondendo
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por suas obrigações perante a Fazenda Municipal e a prática dos demais atos que
constitua, ou possam vir a constituir obrigação tributária.
81º Na falta da eleição do domicílio tributário pelo contribuinte ou responsável, na
forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
|- quanto à pessoa natural, a sua residência habitual e, sendo esta incerta ou desconhecida,

o local habitual do exercício da sua atividade;
HI - quanto à pessoa jurídica de direito privado, o lugar de sua sede, ou em relação aos atos

ou fatos que derem origem à obrigação tributária, o local de cada estabelecimento;
Hi- quanto à pessoa jurídica de direito público, qualquer de suas repartições situadas no

território municipal;

IV- nos demais casos, o lugar da situação dos bens da ocorrência dos atos ou fatos que
derem origem à obrigação tributária.

82º A autoridade administrativa poderá recusar o domicílio tributário eleito que
impossibilite ou dificulte a fiscalização a arrecadação ou do tributo.
Art. 280 O domicílio tributário será obrigatoriamente consignado nas petições,
requerimentos, consultas, reclamações, recursos, declarações, guias e quaisquer outros
documentos dirigidos ou apresentados à Fazenda Municipal.

CAPÍTULO HI
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

SEÇÃO I
DA RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES

Art.281 Os créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano, as taxas
pela prestação de serviços que gravem os bens imóveis e a contrição 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. 282 São pessoalmente responsáveis:

|- o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos sem
que tenha havido a prova de sua quitação;

Il- o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos até à data da
partilha ou adjudicação, limitada ao montante do quinhão ou da meação;

Hi- o espólio, pelos tributos devidos até à data do encerramento da sucessão.
Art. 283 A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão ou incorporação de outra
ou em outra é responsável pelo tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de
direito privado transformadas, fundidas ou incorporadas.

Parágrafo único. A responsabilidade também se aplica no caso de extinção de pessoa
jurídica 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 forma individual.
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Art. 284 A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, a qualquer
título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar

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

responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do

ato:

|- integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou qualquer

outra atividade;

|- solidariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar, dentro seis

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

comércio, indústria ou profissão.

SEÇÃO
DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS

Art.285 Em caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação principal pelo

contribuinte, responde solidariamente com este no ato em que intervir ou pela omissão pela
qual for responsável:

|- o pai, pelos tributos devidos pelo filho menor;

H- otutor e curador, pelos tributos devidos pelo tutelado e curatelado;

li- os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por este;

IV- o síndico ou administrador, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo

concordatário;

V- o tabelião, escrivão e demais serventuários, pelos tributos devidos sobre os atos

praticados em razão do seu ofício;

VI- o sócio, no caso de liquidação da sociedade de pessoas.

Parágrafo único. Em matéria de penalidade, o disposto no caput só se aplica para o

caso de mora.
Art. 286 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato
social ou estatutos:

|- as pessoas referidas no artigo anterior;

H- os mandatários, prepostos e empregados;

Hl- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

SEÇÃO HI .DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES

Art. 287 Constitui infração fiscal toda ação ou omissão que importe em inobservância das

normas estabelecidas na legislação tributária atribuída ao contribuinte, responsável ou

terceiro.

Parágrafo único. A responsabilidade por infração da legislação tributária, salvo

exceções, independem da intenção do agente ou do terceiro e da efetividade, natureza €

extensão das consequências do ato.
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Art. 288 Responde pela infração, em conjunto ou isoladamente, a pessoa que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática ou dela se beneficie.

Parágrafo único. A responsabilidade é pessoal do agente:
|- quanto às infrações definidas em lei como contravenção, salvo quando praticadas no

exercício regular de administração, mandato, função, cargo, ou emprego, ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

I- quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;

H- quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente do dolo específico;
IV - das pessoas referidas no Art. 285 desta Lei, contra aquelas por quem respondem;

V- dos mandatários, prepostos e empregados, contra seus mandantes, proponentes ou
empregadores;

VI- dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra
estas.

Art.289 A responsabilidade será excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e seus acrescimos, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionadas com a
infração.

CAPÍTULO IVDO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO 1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 290 O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.

Art. 291 As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus
efeitos, as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluam sua exigibilidade
não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.
Art. 2922 O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou se
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos expressamente
previstos nesta Lei.

SEÇÃO II
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO

Art.293 Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo que tem por
objetivo:
|- verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
H- determinar a matéria tributável;
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HI- calcular o montante do tributo devido;

IV - identificar o sujeito passivo;

V- propor, sendoo caso, a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 294 O lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e

rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Parágrafo único. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, tenha instituído novos critérios de

apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação da
autoridade administrativa, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiro.

Art. 295 O lançamento compreende as seguintes modalidades:

!- lançamento direto ou de ofício, quando efetuado unilateralmente pela autoridade

tributária, sem intervenção ou participação do sujeito passivo;

|- lançamento por homologação ou auto lançamento, quando a legislação atribuir ao

sujeito passivo a obrigação de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade

fazendária, operando-se o lançamento pelo ato em que a referida autoridade, tomando

conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente o homologue;

fil- lançamento por declaração, quando for efetuado pela Fazenda Municipal com

IV- base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da

legislação tributária, presta à autoridade fazendária informações sobre a matéria de fato,

indispensável à sua efetivação;

V- por arbitramento da receita bruta, quando o sujeito passivo deixar de cumprir o pedido
de informação do fisco municipal no prazo determinado. Esta modalidade de

lançamento será efetuada mediante auto de infração;

Vi- por estimativa, a critério da administração fazendária, tendo em vista as condições do

sujeito passivo quanto à sua escrituração e tipo de serviço prestado.

$1º A omissão ou erro do lançamento, qualquer que seja a sua modalidade, não exime o

sujeito passivo da obrigação tributária, e nem que de qualquer modo lhe aproveite.

82º O pagamento antecipado pelo sulelto passivo, nos termos do inciso II não extingue
o crédito tributário até a sua homologação definitiva pela administração fazendária, salvo

por decurso do prazo prescricional do crédito tributário.

83º Na hipótese do inciso II deste artigo, não influem sobre a obrigação tributária
quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiros,
visando à extinção total ou parcial do crédito tributário, tais atos serão, porém,
considerados na sua apuração do saldo porventura devido, e sendo o caso, na imposição
de penalidade, ou na sua graduação.

84º É de 5 (cinco) anos, a contar da data da ocorrência do fato gerador, o prazo para
homologação a que se refere o inciso II deste artigo, expirado esse prazo sem que O fisco
municipal tenha pronunciado sobre o lançamento, considera-se homologado o
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lançamento, e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovadamente a existência
de dolo, fraude ou simulação.

85º Na hipótese do inciso III deste artigo a retificação da declaração por iniciativa do

próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributos, somente será aceita
mediante comprovação do erro em que se funde e antes da notificação do lançamento.

86º Erros contidos na declaração que se referem ao inciso III deste artigo serão
apurados quando do seu exame pelo fisco municipal e retificados de oficio pela
administração fazendária.

Art. 296 A alteração e a substituição do lançamento original será feita mediante novo
lançamento, nas seguintes condições:

|- lançamento de ofício, quando o lançamento original for efetuado ou revisto de ofício

pela administração fazendária, nos seguintes casos:

a) quando não for prestada declaração, por quem de direito, na forma e nos prazos
previstos na legislação tributária;

b) quando a pessoa, legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos

termos da alínea anterior, deixar de atender, no prazo e na forma da legislação

tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela administração fazendária,

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

c) quando se comprovar falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento

definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

d) quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente

obrigada nos casos de lançamento por homologação;

e) —comprovando-se ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente

obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

f)—quando comprovadamente o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,

agiu com dolo, fraude ou simulação;

g) quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não aprovado por ocasião do

lançamento anterior;

h) quando se comprove que, no lançamento anterior ocorreu fraude, ou falta

funcional por parte da autoridade fazendária que o efetuou, ou omissão, pela

mesma autoridade, de atos ou formalidade essencial;

i)

—
nos demais casos expressamente previstos neste código ou em lei subsegiiente.

i- lançamento aditivo, quando o lançamento original consignar diferença a menor contra O

fisco, em decorrência de erro de fato em qualquer das suas fases de execução;

Hl- lançamento substitutivo, quando em decorrência de erro de fato, houver necessidade de

anulação do lançamento original, cujos defeitos o invalidam para todos os fins de
direito.

Art. 297 O lançamento e suas alterações serão comunicados ao sujeito passivo por
qualquer uma das seguintes formas:
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|- por notificação direta;

- por publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município;

Hl- por meio de edital afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal;
IV - por remessa de aviso via postal;

V- por qualquer outra forma de divulgação prevista na legislação tributária do Município.

81º Quando o domicílio tributário do sujeito passivo for localizado no território do
Município e indicado pelo mesmo, a remessa da notificação ou aviso, será feita via
postal.
82º Na impossibilidade de localizar, pessoalmente, o sujeito passivo, quer através da
entrega pessoal da notificação, quer através da remessa via postal, reputar-se-á efetivado
o lançamento com a publicação nominal do lançamento ou suas alterações:
|- mediante comunicação publicada em Órgão da Imprensa Oficial do Município;

I- mediante afixação de edital no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Art.298 É facultado ao Município o arbitramento da base de cálculo de tributos
quando o sujeito passivo não atender à solicitação da administração fazendária, ou
atender insatisfatoriamente, dificultado o conhecimento do valor real da receita bruta.
81º O arbitramento será feito mediante lavratura do auto de infração contendo todas as
informações necessárias para a constituição crédito tributário.
82º Somente será lavrado o auto de infração após vencimento da segunda notificação, com
prazo não inferior a 10 (dez) dias entre ambas.

83º O arbitramento não prejudica a liquidez do crédito tributário.

- CAPÍTULO V
|DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SECÃOI .DAS MODALIDADES DE SUSPENSÃO

Art. 299  Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
|-  amoratória;

H- o depósito integral do seu montante:
IH - os recursos, nos termos definidos na parte processual deste Código;

iv - a decisão judicial.

Parágrafo único. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o
cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito
seja suspenso ou dela consequente.

SEÇÃO II
DA MORATÓRIA

Art. 300 Constitui moratória a concessão de novo prazo ao sujeito passivo, após o
vencimento do prazo originalmente fixado para o recolhimento do crédito tributário.
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81º A moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei
ou do despacho que conceder ou cujo lançamento já tenha sido iniciado âquela data por
ato regularmente notificado ao sujeito passivo.
82º A moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo
ou de terceiro em benefício daquele.
Art.301 A moratória só pode ser concedida:

|- em caráter geral, por Decreto, que pode circunscrever expressamente a sua
aplicabilidade a determinada região do território do Município ou a determinada classe
ou categoria de sujeito passivo;

H- em caráter individual, por despacho da autoridade da administração fazendária, quando
formalmente solicitada pelo sujeito passivo.

Art.302 O Decreto que conceder moratória geral ou o despacho que a conceder em
caráter individual obedecerá os seguintes requisitos:
|- na concessão em caráter geral, o decreto especificará o prazo de duração do benefício

fiscal, e quais os tributos que serão atingidos em sua aplicação;

l- na concessão em caráter individual, o regulamento especificará as formas e as garantias
para a concessão do benefício;

Hi- a falta de pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas implica automaticamente no
cancelamento do benefício concedido, independentemente de qualquer aviso ou
notificação por parte de Município, promovendo, de imediato, a inscrição do débito em
dívida ativa para sua execução.

Art. 303 A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apurar que o beneficiado não está satisfazendo ou
deixou de satisfazer as condições predeterminadas para a concessão, e será cobrado o
crédito tributário acrescido de juros de mora e de correção monetária:

|-|com imposição das penalidades cabíveis, em caso de dolo, fraude ou simulação do
beneficiário, ou de terceiro em benefício daquele;

H - sem imposição de penalidades nos demais casos.

81º No caso do inciso 1 do artigo anterior, o tempo decorrido entre a concessão da
moratória e a sua revogação não será computado para efeito de prescrição do direito de
cobrança do crédito tributário.
82º No caso do inciso II do artigo anterior, a revogação só poderá ocorrer antes da
prescrição do direito da cobrança do crédito tributário, sob pena de responsabilidade
funcional.

SEÇÃOIII
DO DEPÓSITO

Art.304 O sujeito passivo pode efetuar o depósito do montante integral da obrigação
tributária:

!-|quando preferir o depósito à consignação judicial;
H- para atribuir efeito suspensivo:
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a) à consulta formulada na forma do Art. 395 desta Lei;

b) à reclamação e a impugnação referentes à contribuição de melhoria;

c) a qualquer outro ato por ele impetrado administrativamente ou judicialmente,
visando à modificação, extinção ou exclusão, total ou parcial, da obrigação
tributária.

Art.305 A legislação tributária poderá estabelecer hipótese de obrigatoriedade de
depósito prévio:

|- para garantia de instância, na forma das normas processuais desta Lei;

li- como garantia a ser oferecida pelo sujeito passivo nos casos de compensação;
Hi - como concessão por parte do sujeito passivo, nos casos de transação;
IV- em quaisquer outras circunstâncias nas quais se fizer necessário resguardar os

interesses do fisco.

Art. 306 A importância depositada corresponderá ao valor integral do crédito tributário
apurado:

|- pelo fisco nos casos de:

a) lançamento direto ou de oficio;

b)|lançamento misto ou por declaração;

c) alteração ou substituição do lançamento original, qualquer que tenha sido sua
modalidade; e

d)—aplicação de penalidades pecuniárias.

H- pelo próprio sujeito passivo, nos casos de:

a) lançamento por homologação ou auto lançamento;

b)|retificação de declaração, nos casos de lançamento por declaração, por iniciativa
do próprio declarante;

c) confissão espontânea da obrigação, antes do início de qualquer procedimento
fiscal.

li- na decisão administrativa desfavorável, no todo ou em parte, ao sujeito passivo,
mediante estimativa ou arbitramento procedido pelo fisco municipal, sempre que não
puder ser determinado o montante integral do crédito tributário.

Art. 307 Considera-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário a partir da data do
depósito na Tesouraria da Prefeitura, observando o disposto noartigo seguinte.
Art. 308 O depósito poderá ser efetuado nas seguintes modalidades:

|-|em moeda corrente no país;
ll - por cheque visado;
Hi - em vale postal.
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Parágrafo único. O depósito efetuado por meio de cheque somente suspenderá a
exigibilidade do crédito tributário com o resgate deste pelo favorecido.

Art.309 Cabe ao sujeito passivo, por ocasião da efetivação do depósito, especificar a
natureza do crédito tributário, quando este for exigido em prestações cobertas pelo depósito.

Parágrafo único. A efetivação do depósito não importa em suspensão da exigibilidade
do crédito tributário:

|-

—
quando parcial, das prestações vincendas em que tenha sido decomposto;

l- quando o total de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos ou
penalidades pecuniárias.

SEÇÃO IV
DA CESSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

Art. 310 Cessam os efeitos suspensivos relacionados com a exigibilidade do crédito
tributário:

|-|pela extinção, por qualquer das formas previstas no Art. 311 desta lei;

| - pela exclusão, por qualquer das formas previstas no Art. 312 desta lei;

H- pela decisão administrativa desfavorável no todo ou em parte ao sujeito passivo;
IV - pela cassação dos efeitos de decisão judicial.

. CAPÍTULO VI
|EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I
.DAS MODALIDADESDE EXTINÇÃO

Art.311  Extinguem o crédito tributário:

|- o pagamento;
HI - a compensação;

Hl- a transação;

IV- a remissão;

V- a prescrição e a decadência;

Vi- a conversão de depósito em renda;

VIH - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do inciso II do Art.
295 desta Lei;

VIII - a consignação em pagamento, quando julgada procedente, nos termos do disposto na
legislação tributária do município;

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 transitada em julgado;
X!- a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei.
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SEÇÃO II
DA ARRECADAÇÃO

Art.312 O recolhimento de tributo será efetuado pelo contribuinte, responsável ou
terceiros, em moeda corrente do país, ou em cheque, na forma e prazos fixados nas normas
tributárias.

81º O crédito pago por meio de cheque somente será extinto com efetivação da sua
compensação bancária.

82º Considera-se recolhimento do tributo por parte do contribuinte, aquele feito por
retenção na fonte pagadora nos casos previstos em lei, desde que o sujeito passivo apresente o
comprovante do fato, sem prejuizo da responsabilidade da fonte pagadora quanto à liquidação
do crédito tributário.

Art.313 Todo recolhimento de tributo deverá ser efetuado na Tesouraria da Prefeitura
Municipal ou em estabelecimentos bancários indicados pela Fazenda Municipal.

Art.314 O recolhimento de parcela vincenda não implica em prejuízo da cobrança das
parcelas vencidas.

Art.315 O recolhimento de crédito tributário não importa em presunção:
!- de recolhimento de outras prestações em que se decomponha;
Il - de recolhimento de outros créditos, referentes ao mesmo ou outros tributos, decorrentes

de lançamento de ofício, aditivos, complementares ou substitutivos.

Art.316 A falta de recolhimento do crédito tributário nos respectivos prazos de
vencimentos, independente de ação fiscal, importará na cobrança em conjunto dos seguintes
acréscimos:

E- multa de:

a) 2% (dois por cento) do valor atualizado do crédito até o trigésimo dia após o
vencimento; e

b) 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito após o trigésimo dia após o
vencimento;

H- juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês a partir do mês imediato ao seu
vencimento, considerando mês qualquer fração deste.

Hi- correção monetária do crédito, com base nos índices divulgados pelo Governo Federal.

Parágrafo único. Em se tratando de falta de recolhimento de imposto retido na fonte a
multa será de 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito atualizado.
Art. 317 As multas e juros de mora de que trata o artigo anterior, referente a prestações
vencidas e ainda não inscritas em Dívida Ativa, poderão ser dispensadas pela administração
fazendária, desde que o sujeito passivo antecipe o recolhimento do mesmo número de
parcelas vincendas.

Art. 318 O crédito do lançamento não recolhido no seu vencimento será inscrito em dívida
ativa, para efeito de cobrança judicial.
81º Tratando-se de lançamentos emitidos em parcelas, poderão as mesmas ser inscritas
em dívida ativa após o vencimento de cada uma.
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82º Os lançamentos de oficio, complementares e substitutivos, serão inscritos em dívida
ativa 30 (trinta) dias após sua notificação.
Art. 319 Nenhum recolhimento de tributos será efetuado sem que expeça a competente
guia de recolhimento.

SEÇÃO HI
DA RESTITUIÇÃO

Art.320 O sujeito passivo tem direito à restituição, total ou parcial, das importância
recolhidas a título de tributos, nos seguintes casos:
|-|por recolhimento de tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação

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

Il- decorrente de erro de identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota no
cálculo do montante do débito, ou da elaboração, ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;

Hl- reforma ou anulação de decisão condenatória;

IV - quando ocorrer recolhimento em duplicata.

Art.321 O pedido de restituição será conhecido quando acompanhado da prova do
pagamento indevido do tributo e apresentadas as razões da ilegalidade ou irregularidade
do recolhimento.

Parágrafo único. Não cabe restituição no caso do sujeito passivo recolher tributo em
nome de terceiro.

Art.322 A restituição do tributo, que por sua natureza comporte transferência do
respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem comprove haver assumido o
referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Art. 323 A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à devolução, na mesma proporção
recolhida, salvo os referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da
restituição.

81º Na restituição incide juro não capitalizável de 1% (um por cento) ao mês, a partir do
trânsito em julgado da decisão definitiva que determinar.

82º A importância restituída será atualizada até à data da restituição, além dos juros.
Art.324 O direito de solicitar ou pleitear a restituição total ou parcial do tributo extingue-
se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados:

|- nas hipóteses dos incisos 1 e II do Art. 320 desta Lei, da data da extinção do crédito
tributário;

H- na hipótese do inciso II do Art. 320 desta Lei, da data em que se tomar definitiva ou
passar um julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a
decisão condenatória.

Art. 325  Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição.
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Parágrafo único. O prazo de prescrição é suspenso pelo início da ação judicial,
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da citação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Municipal.

SEÇÃO IV
DA REMISSÃO

Art.326 Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder, através de despacho
fundamentado, remissão parcial ou total do crédito tributário, atendendo:

|-|a situação econômica do sujeito passivo;
IH - por erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato;

ll - a diminuta importância do crédito tributário:

IV- As considerações de equidade, em relação às características pessoais ou materiais do
caso;

V- as condições peculiares a determinada região do território do Município.

$1º Pode ser cancelado débito inscrito em dívida ativa, atendendo o disposto no caput.
82º A concessão da remissão não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o
disposto no Art. 303 desta Lei.

SEÇÃO V
DA PRESCRIÇÃO

Art.327 A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data de sua constituição definitiva.
51º A prescrição se interrompe:
|- pela citação pessoal do devedor;
H - pelo protesto judicial;
Ii - por qualquer ato judicial que constituía em mora o devedor;

IV- por qualquer inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento
do débito pelo devedor.

82º A prescrição se suspende por recurso do sujeito passivo contra sua constituição,
retomando a seu curso após decisão definitiva a respeito.

SEÇÃO VI
DA DECADÊNCIA

Art. 328 O direito da fazenda municipal de constituir o crédito tributário contra o sujeito
passivo, extingue-se em 5 (cinco) anos, contados:

|-|do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido
efetuado;

li- da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento efetuado.
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Parágrafo único. O direito a que o caput se refere se extingue 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.

SEÇÃOVII
DA CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA

Art. 329 Extingue o crédito tributário a conversão em renda do depósito em dinheiro
previamente efetuado pelo sujeito passivo:

|- para garantia da instância;
H - em decorrência de qualquer outra exigência da legislação tributária.

$1º Convertido o depósito em renda, o saldo porventura apurado, contra ou a favor do
fisco, será exigido ou restituído da seguinte forma:
|-|a diferença contra a fazenda municipal será exigida através de notificação direta,

publicada ou entregue pessoalmente ao sujeito passivo, na formae nos prazos previstos
nesta Lei e em regulamento;

H- o saldo a favor do contribuinte será restituído de ofício, independentemente de prévio
protesto, na forma estabelecida para as restituições totais ou parciais do crédito
tributário.

82º Aplicam-se à conversão do depósito em renda as regras de imputação do
pagamento, estabelecidas no Art. 304 desta Lei.

SEÇÃO VII
DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 330 Ao sujeito passivo é facultado consignar judicialmente a importância tributária em
casos de:

!-|recusa do recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou
penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória:

l- exigência por mais de uma pessoa de direito público, de tributos idênticos sobre o
mesmo fato gerador.

81º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a
recolher.

82º Julgada procedente a consignação, o recolhimento se reputa efetuado e a
importância consignada é convertida em renda. Julgada improcedente a consignação, no
todo ou em parte, se mantém o crédito tributário, acrescido de juros de mora de um por
cento (1%) ao mês ou fração e correção monetária, sem prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis.
$83º Na conversão da importância emrenda aplicam-se as normas do $$ 1º e 2º do Art.
329 desta Lei.
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SEÇÃO IX
DAS DEMAIS MODALIDADES DE EXTINÇÃO

Art.331  Extingue o crédito tributário a decisão administrativa ou judicial que
expressamente:

|-|declare a irregularidade de sua constituição;

Il- reconheçaa inexistência da obrigação que lhe deu origem;

Hl- exonere o sujeito passivo do cumprimento da obrigação;

IV - declare a incompetência do sujeito ativo para exigir o cumprimento da obrigação.

$1º Somente extingue o crédito tributário a decisão administrativa irresponsável, assim
entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais precisa ser objeto de ação
anulatória, bem como a decisão judicial passada em julgado.
82º Enquanto não tornada definitiva a decisão administrativa ou passada em julgado, a
decisão tornará o sujeito passivo obrigado nos termos da legislação tributária, ressalvadas as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito previsto nesta lei.

CAPÍTULO VII
|DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I
.DAS MODALIDADES DE EXCLUSÃO

Art. 332  Excluem o crédito tributário:

|- a isenção;

H- 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.

SEÇÃO II
DA ISENÇÃO

Art. 333 A isenção é a dispensa do recolhimento, por prazo determinado de um imposto em
virtude de disposição legal, não se aplicando às taxas e à contribuição de melhoria.

81º A isenção concedida para determinado imposto não atinge os demais, não sendo
também extensiva a outros instituídos posteriormente à sua concessão.

82º Em se tratando de representante comercial sem estabelecimento próprio, com atividade
exercida na sua residência,as taxas terão redução de 50% (cinquenta por cento).

Art. 334 A isenção será concedida sempre por lei específica, devendo ter caráter geral e
impessoal e considerar a isonomia fiscal.

Art. 335 A isenção concedida não gera direito adquirido, ficando o beneficiado obrigado ao
cumprimento das condições fixadas em lei.

66 REVISÃO 2020-V.5



PLANO DIRETOR MUNICIPAL
ITAPEJARA D'OESTE - PR

SEÇÃO HI
DA ANISTIA

Art. 336 A anistia, assim entendido o perdão das infrações cometidas e a consequente
dispensa do pagamento das penalidades pecuniárias a elas relativas, abrange exclusivamente
as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a conceder, não se aplicando:

|-|aos atos praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro
em benefício daquele;

il - aos atos qualificados como crime de sonegação fiscal previsto na legislação federal;

Hi - às infrações resultantes do conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

Art.337 A lei que conceder anistia deve:

|- ter preferencialmente caráter geral;

H- limitar-se:

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias, até determinado montante
conjugados ou não com penalidade de outra natureza:

c) condição do pagamento do tributo no prazo fixado pela lei que conceder, ou cuja
fixação seja atribuída pela lei à autoridade administrativa.

81º A anistia, quando excepcionalmente não concedida em caráter geral, será efetivada, em
cada caso, por despacho da autoridade administrativa competente, em requerimento no qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei para a sua concessão.

82º O despacho referido no parágrafo anterior não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, a regra do Art. 297 desta Lei.

Art.338 A concessão da anistia dá a infração por não cometida, e por conseguinte, a
infração não constitui antecedente para efeito de imposição ou graduação de penalidade por
outra infração de qualquer natureza a ela subsegientes, cometidas pelo sujeito passivo
beneficiado por anistia anterior.

.
CAPÍTULO VII

DA DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BENSIMÓVEIS

Art. 339 Ficao Poder Executivo Municipal autorizado em aceitar a dação em pagamento
de bens imóveis como forma de extinção total ou parcial do crédito tributário observadas .as
condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 340 O crédito tributário poderá ser extinto, parcial ou integralmente, por requerimento
do sujeito passivo, mediante dação em pagamento de bem imóvel situado neste Município.

Parágrafo único. O imóvel objeto da dação em pagamento poderá ser de propriedade
do sujeito passivo ou de terceiro, desde que este intervenha no requerimento, na escritura
pública e apresente a documentação indicada no parágrafo único do Art. 341 desta Lei.
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Art. 341 O requerimento, subscrito pelo sujeito passivo e pelo proprietário do imóvel,
quando se tratar de imóvel de terceiro, será entregue no Protocolo direcionado a órgão
municipal de Finanças, devendo conter as seguintes informações:

VI -

VI -

o

nome, razão social ou denominação do sujeito passivo e do proprietário do imóvel,
quando se tratar de imóvel de terceiro, endereço completo para recebimento de
correspondência, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda;

nome completo do signatário, número e órgão emissor de sua identidade, quando firma-
do pelo representante legal ou por procurador;

indicação do crédito tributário cuja extinção se pretende;

descrição do imóvel que se pretende dar em pagamento, inclusive número de inscrição
no Cadastro Imobiliário Municipal e valor estimado.

O requerimento deverá ser instruído com:
documentos de identidade dos signatários;

ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e documento que legitime o
signatário do requerimento a representá-la, quando o sujeito passivo ou o proprietário
do imóvel for pessoa jurídica;

original do instrumento público de procuração, quando o sujeito passivo ou o
proprietário do imóvel se fizer representar por procurador, contendo poderes
específicos, expedido em prazo não superior a 90 (noventa) dias;

“título aquisitivo, plantas e outros documentos necessários à perfeita identificação do
imóvel objeto da dação em pagamento;

certidão vintenária negativa de ônus, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis
competente;

certidões expedidas pelos Cartórios da Comarca de Pato Branco e dos municípios onde
o proprietário do imóvel tenha tido sede ou domicílio nos últimos 5 (cinco) anos a
seguir indicados:

a) Cartório Distribuidor da Justiça Estadual;

b) Cartório Distribuidor da Justiça Federal;

c) Cartório Distribuidor da Justiça do Trabalho;

d) Cartórios de Protesto de Títulos e Documentos.

certidões de regularidade fiscal do proprietário do imóvel a ser dado em pagamento, que
compreenderão:

a) Certidão Negativa de Débito perante o INSS;

b) Certidão Negativa de Débito perante o FGTS;

c) Certidões Negativas de Débito perante as Fazendas Estadual e
Nacional.
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82º Havendo ações judiciais em curso contra o proprietário do imóvel, deverão ser
apresentadas certidões circunstanciadas dos respectivos cartórios indicando a sua situação
atual, inclusive, quando for o caso, de embargos à execução.

83º Os documentos indicados nos $$ 1º e 2º deste artigo poderão ser apresentados em
fotocópias autenticadas.

84º O órgão municipal de Finanças poderá solicitar a juntada de outros documentos
necessários à instrução do processo, especialmente nos casos de copropriedade, bem como a
apresentação dos originais dos documentos indicados nos 88 1º e 2º deste artigo.
Art. 342 Seo crédito tributário que se pretenda extinguir for objeto de execução fiscal
movida pela Fazenda Pública Municipal o requerimento de dação em pagamento de
imóvel para tal fim importará no reconhecimento, pelo sujeito passivo, da dívida
exequenda, em sua totalidade, com os acréscimos legais, bem como na renúncia ou
desistência, se for o caso, ao direito de discutir sua origem, valor ou validade.
81º Se o crédito indicado no caput for objeto de discussão em processo judicial ou
administrativo promovido pelo sujeito passivo, este deverá requerer a desistência, no caso
de demanda administrativa, ou a extinção do feito, nos termos da legislação processual
civil vigente, quando for o caso de processo judicial, arcando, neste caso, com as custas
processuais e honorários advocatícios.
$2º Não será admitida, em nenhuma hipótese, a dação em pagamento de imóvel para
quitação de crédito tributário cuja execução se encontre com praça designada.
Art. 343 Só será admitida a dação em pagamento de imóvel livre e desembaraçado de
quaisquer ônus ou dívidas, exceto a referente a crédito tributário para com este Município
e cuja avaliação seja compatível com o crédito tributário que se pretenda extinguir.
Parágrafo único. Na hipótese de subsistirem créditos tributários vinculados à
propriedade do imóvel a ser dado em pagamento, o valor correspondente à sua avaliação
primeiramente servirá para quitação de tais tributos e somente o saldo remanescente
poderá ser utilizado para a extinção de outros créditos tributários devidos pelo sujeito
passivo.
Art. 344 Protocolado o requerimento, o processo será encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo ou ao responsável do setor de Finanças, neste caso mediante homologação
daquele, com vistas à avaliação de conveniência e oportunidade de aceitação, pelo
Município, do imóvel oferecido em pagamento.
Art. 345  Evidenciado o interesse do Município na dação em pagamento, o processo será
encaminhado aos órgãos competentes de Finanças para que sejam adotadas as seguintes
providências:

|- apuração dos créditos tributários vinculados ao imóvel oferecido em pagamento,
inscritos ou não na Dívida Ativa;

H- apuração dos créditos tributários, inscritos ou não na Dívida Ativa, cuja quitação, total
ou parcial, é pretendida com a dação em pagamento;

If - avaliação administrativa do imóvel oferecido em pagamento.
$1º Na hipótese de haver cobrança judicial dos créditos tributários referidos nos incisosIe Il ou impugnação judicial de quaisquer deles pelo sujeito passivo da obrigação, será oProcurador do Município comunicado para a adoção das seguintes providências:
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|-|requerer, em juízo, a suspensão das execuções fiscais correspondentes, pelo prazo de 90
(noventa) dias, prorrogáveis, se houver fundada necessidade, desde que esse ato não
acarrete prejuízos processuais ao Município:

H- solicitar ao sujeito passivo a comprovação de desistência das ações movidas contra o
Município relacionadas ao crédito tributário que se pretenda extinguir.

82º A avaliação administrativa que se refere o inciso III, observará critérios técnicos e
adequados às especificidades, bem como efetiva situação do imóvel e ficará a cargo de uma

“comissão avaliadora, designada mediante Portaria, composta por servidores lotados no órgão
municipal de administração e/ou de Obras e Urbanismo, podendo ser acompanhada pelo
sujeito passivo, se assim desejar.

83º Finda a avaliação, será o sujeito passivo cientificado, cabendo-lhe sobre a mesma se
pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias. A ausência de manifestação no prazo consignado
importará em concordância com o valor determinado.

84º Se o sujeito passivo não concordar com o valor da avaliação, poderá, mediante
requerimento no qual indique as razões técnicas de sua discordância, pedir revisão da
avaliação, requerimento que será apreciado em até 30 (trinta) dias.
85º Ultimadas as providências elencadas no caput deste artigo, os autos serão remetidos ao
Procurador do Município que opinará sobre a regularidade do feito e viabilidade jurídica do
deferimento do pedido de dação em pagamento, competindo ao Procurador, estando regular o
processo, submetê-lo ao Prefeito Municipal para autorização da dação em pagamento.
86º Autorizada a dação em pagamento pelo Chefe do Exe- cutivo Municipal, o requerente
será notificado para providenciar, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a escritura pública de
dação em pagamento, arcando o mesmo com as despesas e tributos incidentes na operação.
$7º|Após a apresentação da escrita pública, devidamente registrada no respectivo cartório de
registro de imóveis, será encaminhado o processo ao setor competente para que se proceda à
extinção, total ou parcial, do crédito tributário, mediante a respectiva baixa na Dívida Ativa
ou no Cadastro Fiscal, nos limites estabelecidos na escritura, remetendo-se o feito,
posteriormente, ao setor encarregado para a devida incorporação do imóvel ao patrimônio do
Municípiv.

88º Após a baixa dos débitos na Dívida Ativa, o Procurador do Município providenciará a
extinção das execuções fiscais acaso existentes, cumprindo ao sujeito passivo o pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios correspondentes.
89º Findo o prazo fixado no 8 6º deste artigo, e não ocorrendo a entrega da escritura
pública, devidamente registrada, será dado prosseguimento aos procedimentos legais para
a cobrança da dívida tributária.

810º Se o imóvel não for suficiente para a quitação integral do crédito tributário, o sujeito
passivo deverá liquidar o saldo, até a data da entrega da escritura, mediante pagamento em
dinheiro, de urna só vez ou parceladamente, na forma da lei, sob pena de:
|- prosseguimento da execução do saldo remanescente, se ajuizada;
H- adoção dos procedimentos legais com vistas à sua execução, caso não se encontre a

dívida executada.

Art. 346 Na hipótese do valor do imóvel ser superior ao do débito tributário, o Poder
Público, a pedido do interessado, poderá autorizar a futura compensação de tributos devidos
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ao Município de Itapejara D'Oeste/PR, na forma da legislação municipal em vigor, restando
expressamente vedada qualquer devolução dos valores excedentes.

CAPÍTULO IX
|DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

SEÇÃO 1DA FISCALIZAÇÃO

Art. 347 Todas as funções referentes à arrecadação e fiscalização dos tributos municipais,
aplicação de sanções por infração à legislação tributária do Município, bem como as medidas
de prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas pelos órgãos fazendários e repartições a
elas hierárquicas ou funcionalmente subordinadas, segundo as atribuições constantes da lei de
organização administrava do Município e dos respectivos regimentos internos.
Art. 348 Com finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das
declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis, e determinar com precisão, a
natureza e o montante dos créditos tributários, ou outras obrigações previstas, a Fazenda
Municipal poderá:
|-— exigir, a qualquer tempo, a exibição dos livros e comprovantes dos atos e operações que

constituam ou possam vir a constituir fato gerador da obrigação tributária;
ll - fazer inspeções, vistorias, levantamento, e avaliações nos locais e estabelecimentos

onde exerçam atividades passíveis de tributação ou nos bens que constituam matéria
tributáveis.

Il - exigir informações escritas ou verbais;
IV - notificar o contribuinte ou responsável para comparecer à repartição fazendária;
V- requisitar o auxílio da força policial, ou requerer ordem judicial quando indispensável à

realização de diligências, inclusive inspeções necessárias ao registro dos locais e
estabelecimentos, assim como dos bens e documentos dos contribuintes e responsáveis;

VI- notificar o contribuinte ou responsável para dar cumprimento a quaisquer das
obrigações previstas na legislação tributária.

81º. Às pessoas naturais ou jurídicas que gozem de imunidade, ou sejam beneficiadas porisenções ou quaisquer outras formas de suspensão ou exclusão do crédito tributário também
ficam sujeitas a essas ações.
82º Para os efeitos da legislação tributária do Município, não tem aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativos do direito de examinar livros, arquivos,
documentos, papéis, e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais, prestadoresde serviços ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
83º A notificação pode ser feita:
!-|pessoalmente;
Il - por via postal;
HI - por publicação no Órgão de Imprensa Oficial.
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Art. 349 Mediante intimação por escrito, são obrigados a prestar, à fazenda municipal,
todas as informações de que disponham, com relação a bens, negócios, ou atividades de
terceiros:

|-|ostabeliães, escrivães e demais serventuários;

Il- os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras;
HI - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantesoficiais;
V- osinventariantes;
Vi- os síndicos, comissários e liquidatários;
VIH - os inquilinose os titulares do direito de usufruto, uso ou habitação;
VIII - os síndicos ou qualquer dos condôminos, de propriedade em condomínio:

IX- os responsáveis por repartições do governo federal, estadual ou municipal da
administração direta ou indireta:

X- os responsáveis por cooperativas, associações desportivas e entidades de classe;
XI- quaisquer outras entidades ou pessoas que em razão de seu cargo, ofício, função,

ministério, atividade ou profissão, detenham em seu poder, a qualquer título,
informações sobre bens, negócios, ou atividades de terceiros.

Parágrafo único. A obrigação não abrange a prestação de informações quanto a fatos
sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a manter segredo em razão de
cargo, oficio, função, ministério, atividades ou profissão, ou que não se relacionem a
questão tributária.

Art. 350 Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por
qualquer meio e para qualquer fim por parte da Fazenda Municipal ou de seus servidores,
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 suas
atividades.

Parágrafo único. Excetuam-se, unicamente:
|- a prestação de mútua assistência para fiscalização dos tributos respectivos e a permuta

de informações órgãos federais, estaduais e municipais, nos termos do Art. 199 do
Código Tributário Nacional:

H- os casos de requisição regular da autoridade judiciária, no interesse da justiça.
Art.351 O Município poderá instituir livros e registros obrigatórios de bens, serviços é
operações tributáveis a fim de apurar os elementos necessários ao seu lançamento e
fiscalização.

Art.352 A autoridade da administração fazendária que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização, lavrará os termos necessários para que se documente o início
do procedimento fiscal, na forma da legislação aplicável.
Parágrafo único. Os termos serão lavrados em formulários ou livros próprios para
registro de ocorrências de atos fiscais. Quando lavrados em formulários destacados, será
fornecida cópia autenticada à pessoa fiscalizada.
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TÍTULO VIII
DA DÍVIDA ATIVA

CAPÍTULO ÚNICO
.DA DÍVIDA ATIVA E SUA INSCRIÇÃO

Art.353 Constitui Dívida Ativa do Município a proveniente de crédito tributário ou
não tributário, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de
esgotado o prazo fixado para recolhimento, ou após decisão proferida em processo
regular.
81º A dívida ativa da Fazenda Municipal compreende a tributária e a não tributária,
abrangendo a atualização monetária, juros, multas, tarifas, preços públicos e outros
créditos decorrentes de indenizações e restituições, bem como os demais encargos
previstos em lei e contrato, não excluindo esses encargosaliquidez do crédito.
82º A Fazenda Municipal poderá acrescer, ao valor apurado, a cobrança de adicional, a
título de ressarcimento de despesas administrativas decorrentes do lançamento em dívida
ativa, de até 10% (dez por cento).
Art.354 A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade,
será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e a 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 do final daquele prazo.
Parágrafo único. A inscrição na dívida ativa de qualquer crédito tributário ou não
tributário, poderá ser levada a efeito, imediatamente após o vencimento de cada parcela
ou de seu total, observando-se o prazo legal.
Art. 355 O termo de inscrição da dívida ativa deve conter:
|-|o nome do devedor e dos corresponsáveis, sempre que conhecido, o domicílio ou

residência de um ou de outros:
H- a origem, e sua natureza e o fundamento legal, contratual, ou ato que deu origem ao

crédito;

Hl- o valor originário do crédito, bem como o termo inicial e a forma de calcular os
IV - Juros de mora, multa, correção monetária e demais encargos previstos em lei, contrato

ou ato;

V-|adata e o número da inscrição no registro de dívida ativa:
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se nele estiver apurado o

valor da dívida.

$81º A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e
será autenticada pela administração fazendária.
82º O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser efetuados por processomanual, mecânico ou eletrônico.
83º As dívidas relativas a um mesmo devedor, quando conexas ou subsegiientes,
poderão ser englobadas numa única certidão.
84º Até à decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada,
substituída ou alterada, assegurando ao executado a devolução do prazo para embargos.
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85º A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e temefeito de prova pré-constituída.
$6º A presunção a que se refere o parágrafo anterior é relativa e pode ser ilidida por
prova inequívoca, a cargo do executado, ou de terceiro a quem aproveite.
Art. 356 Exceto os casos de anistia concedidas em lei ou decisão judicial, é vedado
receber os créditos inscritos em dívida ativa com desconto ou dispensa da obrigação
principal e/ou acessória.
Art.357 As certidões da dívida ativa para cobrança judicial deverão conter oselementos previstos no 8 1º do Art. 355 desta Lei.
Art. 358 Fica o Executivo Municipal autorizado a cancelar créditos inscritos em dívida
ativa nos seguintes casos:
|-|de contribuinte falecido sem deixar bens que exprimam valor;
l!- quando julgados nulos em processos regulares;
Hl - quando a inscrição for efetuada indevidamente;
IV - quando o sujeito passivo se tratar de pessoa física absolutamente incapaz de solver a

obrigação tributária, mediante comprovação efetuada pelo órgão de ação social
competente para tal fim.

Art.359 A cobrança da dívida ativa do Município será promovida:
|- por via amigável, quando processada pelos órgãos administrativos competentes;
H- por via judicial, quando processada pelos órgãos judiciários.
$1º Na cobrança da dívida ativa, a administração fazendária, mediante solicitação daparte, poderá parcelar o débito em 12 (doze) parcelas mensais, após verificadas ascondições do sujeito passivo quanto às situações financeiras e de saúde, sem dispensar osjuros de 1% (um por cento) sobre o valor parcelado.
82º A falta de recolhimento de parcela relativa a qualquer crédito implica nocancelamento do parcelamento.
$3º Para obter o parcelamento da dívida ativa o sujeito passivo ou seu representante,firmará termo de confissão de dívida, comprovando não possuir pendência de qualquerrecolhimento, tributário ou não.
Art. 360 A execução fiscal deverá ser promovida contra:
|-|o devedor;

H- o fiador

Hl- o espólio;

IV-  amassa falida;

V- o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ouJurídicas de direito privado;
Vi- os sucessores a qualquer título.
81º Ressalvado o disposto neste Código, o síndico, o comissário, o liquidante e oadministrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou
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concurso de credores, se antes de garantidos os créditos da fazenda pública municipal,
alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem
solidariamente pelo valor dos mesmos.
82º À dívida ativa da Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, aplicam-se as
normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial,

83º Aplica-se à Divida Ativa de natureza não tributária o disposto nos Art. 186 e 188 a
192 do Código Tributário Nacional,
84º Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no $1 º deste artigo, poderão
nomear bens livres e desembaraçados do devedor.

Art. 361 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar débitos tributários
inscritos ou não em Dívida Ativa, resguardando o interesse do erário público,

TÍTULO IX
DA CERTIDÃO NEGATIVA

CAPÍTULO ÚNICO
DA CERTIDÃO NEGATIVA

Art. 362 A prova de quitação do tributo será feita por certidão negativa, expedida à
vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações exigidas pela
Fazenda Municipal.

Parágrafo único. Somente com a certidão negativa de débitos municipais será
liberado a certidão do habite-se.
Art. 363 A certidão será fornecida dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da
data do protocolo que a requer sob pena de responsabilidade funcional, ressalvado erros
ou falta de informações na solicitação do requerente que interromperá este prazo.
81º O prazo de validade da certidão negativa será de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua expedição,
82º Havendo débito em aberto, a certidão será indeferida e o pedido arquivado.
Art. 364 A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a
Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo
pagamento do crédito tributário e juros de mora, sem prejuízo das demais penalidades
cabíveis.

 Art.365 Sempre será exigida a certidão negativa para:
!-|aprovação de projetos de loteamentos e qualquer tipo de edificações;

| - concessão de serviços públicos;

Hi- licitações em geral;

IV - baixa ou cancelamento de inscrições de pessoas físicas ou jurídicas;
V- para inscrição de pessoas físicas ou jurídicas, e no caso destas inclusive dos seus sócios;
Vi- para obter qualquer benefício administrativo ou fiscal;
VI - contratar com o Município;
VIII - expedição do habite-se.
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Art. 366 Ocorrendo expedição de certidão negativa e havendo débitos a vencer, dela
constará a existência de débito.

Art.367 Sem prova por certidão negativa, ou por declaração de isenção ou
reconhecimento de imunidade com relação aos tributos ou quaisquer ônus relativos ao
imóvel, os escrivães, tabeliães e oficiais de registros não poderão lavrar, inscrever,
transcrever ou averbar quaisquer atos ou contratos relativos aos imóveis.

Parágrafo único. Os serventuários judiciais que praticarem atos sem a exigência da
certidão negativa ficam obrigados pelo recolhimento do respectivo crédito tributário.
Art. 368 A certidão negativa não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal em
exigir, a qualquer tempo, os créditos a vencer e os que venhamaser apurados.

TÍTULO X
DOS PROCEDIMENTOS

CAPÍTULO 1
|DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÃO GERAIS

Art.369 O procedimento tributário terá início com:
!-|notificação do lançamento, na forma prevista nesta Lei:
li- lavratura do auto de infração;

Hl- lavratura de termo de apreensão de livros ou documentosfiscais.
Parágrafo único. A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento.

SEÇÃO II .DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art.370  Verificada infração de dispositivo da legislação tributária, que importe ou não
em evasãofiscal, será lavrado auto de infração pela Fazenda Municipal.
$1º Constitui infração fiscal toda e qualquer ação ou omissão que importe em inobservância
da legislação tributária.

$2º Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que de qualquer forma
concorram para sua prática ou dela se beneficiem.

Art.371 O auto de infração será lavrado por agente da Fazenda Municipal ou por fiscais de
receitas tributária, de posturas municipais, vigilância sanitária, obras e serviços públicos, ou
por qualquer outro servidor com atribuições específicas e conterá:
!- a qualificação, endereço e a inscrição municipal do autuado e testemunhas, se presentes

ao ato da lavratura:

H- o local, a data e hora da lavratura;
HI - a descrição do fato;

IV- o dispositivo legal infringido e a penalidade aplicável:
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V-- ovalor do crédito tributário, quando devido;
VI - a assinatura do autuado, do seu representante legal ou preposto;
Vil - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de

trinta dias;

VHi - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de suamatrícula ou número do respectivo Registro Geral de identificação civil.
$1º Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou recusar-se assinar o auto de infração,o servidor deverá mencionar a circunstância.
$2º A assinatura do autuado não implica em confissão de sua falta e nem a recusa invalida o
auto de infração ou agrava a penalidade a queestiver sujeito.
$3º Eventuais falhas do auto de infração não acarretam sua nulidade, desde que permitamdeterminar com segurança a infração e o sujeito passivo.
Art.372 Serão apreendidos bens móveis ou mercadorias, livros ou outros documentosexistentes em poder do contribuinte ou de terceiros como prova material da infraçãotributária, mediante termo de depósito.
Art.373 A apreensão será feita lavrando-se termo devidamente fundamentado e aqualificação do depositário, se for o caso, além dos demais requisitos mencionados no Art,371 desta Lei.

Parágrafo único. O autuado será intimado da lavratura do Termo de Apreensão.
Art. 374. A restituição dos documentos e bens apreendidos será feita mediante reciboe apósos trâmites leais.

Art.375  Dalavratura do auto de infração será intimado o autuado:
!- pessoalmente, no ato da lavratura, mediante à entrega da cópia do auto de infração aopróprio autuado, seu representante ou preposto, com recibo datado no original. Havendo

recusa do autuado em assinar, esta deve constar do próprio auto de infração;
H- por via postal, endereçado ao domicílio fiscal do autuado, por meio de aviso derecebimento:
HW - por edital, com prazo de 30 (trinta) dias quando não encontrado.
Art. 376 As intimações subsequentes à inicial serão feitas, pessoalmente, por carta ouedital, conformeas circunstâncias.

Art.377 Aceito o auto de infração e o autuado efetuando o recolhimento no prazodeterminado, a multa devida será reduzida em 50% (cinquenta por cento) do seu valor, excetoa moratória e o tributo devido se for o caso.
Art.378 Nenhum auto de infração será arquivado, nem cancelada a multa fiscal semdespacho da autoridade fazendária, sob pena de responsabilidade funcional e sem prejuízo dasdemais penalidades cabíveis.

SEÇÃOHI
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL

Art.379 A apuração de infração fiscal à legislação tributária e a aplicação das respectivasmultas será procedida através de processo administrativo-fiscal, organizado em forma de
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autos forenses, tendo as folhas numeradas e rubricadas e as peças que o compõem dispostas
na ordem em que forem juntadas.
Art.380 O processo administrativo-fiscal tem início e se formaliza na data em que o
autuado integrar a instância com a impugnação ou,na sua falta, ao término do prazo para sua
apresentação.

81º A impugnação apresentada tempestivamente contra o lançamento ou auto de infração
terá efeito suspensivo da cobrança dos tributos objeto dos mesmos.

82º A impugnação apresentada tempestivamente supre eventual omissão ou defeito de
intimação.

83º Não sendo cumprida ou não impugnada a infração, será declarada a revelia do autuado.

Art.381 O contribuinte que discordar do lançamento ou auto de infração pode
impugnar a exigência fiscal no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da intimação do
auto de infração ou do lançamento, através de petição dirigida ao responsável pela
Fazenda Municipal, alegando, de uma só vez, toda a matéria que reputar necessária,
instruindo-a com os documentos comprobatórios das razões apresentadas.
Art. 382 A impugnação obrigatoriamente conterá:
!-|qualificação, endereço e inscrição municipal do contribuinte impugnante:
li- o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
HI - o pedido com as suas especificações;
IV - as provas com que pretenda demonstrar a veracidade dos fatos alegados.

Parágrafo único. Em qualquer fase do processo, ou em primeira instância, é
assegurado ao autuado o direito de vista na repartição fazendária onde tramitar o feito.
Art. 383 O responsável pela Fazenda Municipal, recebida a petição de impugnação,
determinará a autuação da impugnação, abrindo vista da mesma ao responsável pela
Fiscalização para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, informar e
pronunciar-se quanto à procedência ou não da defesa.
Art. 384 O responsável da Fazenda Municipal, a requerimento do impugnante, ou de
oficio, poderá determinar a realização de diligências, requisitar documentos ou solicitar
informações que forem julgadas necessárias ao esclarecimento das circunstâncias
discutidas no processo.
Art. 385 Antes de proferir a decisão, o Diretor da Fazenda Municipal encaminhará o
processo à Assessoria Jurídica do Município para a apresentação de parecer.
Art. 386  Contestada a impugnação e concluídas as eventuais diligências, e o prazo paraprodução de provas ou perempto o direito de defesa, o processo será encaminhado aoDiretor da Fazenda Municipal que proferirá a decisão no prazo máximo de 30 (trinta)
dias.

$1º A decisão conterá relatório resumido do processo, com fundamentação legal, conclusão
e a ordem de intimação.

$2º Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.
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Art.387|O impugnante será intimado da decisão, na forma do Art. 375 e seus incisos,
iniciando-se com este ato processual o prazo de 30 (trinta) dias para interposição de
recurso voluntário. i

$1º Não sendo interposto recurso ou findo o prazo, deve o impugnante recolher aos cofres
do Município as quantias devidas, devidamente atualizada monetariamente, sob pena de ser
esse crédito inscrito em dívida ativa.

82º Sendo a decisão final favorável ao impugnante, determinará, se for o caso e nos próprios
autos, a restituição total ou parcial do tributo indevidamente recolhido, monetariamente
atualizado.

SEÇÃO IV
DOS RECURSOS

Art. 388 O recurso, em segunda e definitiva instância, será apreciado e julgado pelo
Conselho Municipal de Contribuintes, que será constituído pelo Executivo Municipal,
com 5 (cinco) membros e respectivos suplentes, sendo: 3 (três) representantes do
Executivo Municipal e 2 (dois) representantes dos contribuintes, indicados pela
Associação Comercial e Industrial de Itapejara D'Oeste, sendo 1 (um) representando o
comércio e o outro representando os prestadores de serviço.
581º Os membros do Conselho Municipal de Contribuintes têm mandato de dois (02) anos,
havendo a possibilidade de recondução e serão substituídos por seus respectivos suplentes, em
caso de impedimento ou ausência.

82º Os membros do Conselho Municipal de Contribuintes serão nomeados pelo Prefeito
Municipal.

83º Os representantes do Executivo Municipal devem ser servidores municipais.

84º Os membros do Conselho Municipal de Contribuintes indicados, elegerão o Presidente e
o Secretário.

85º O Conselho Municipal de Contribuintes realizará sessões sempre que necessário, por
convocação do Diretor da Fazenda Municipal ou de seu Presidente.

86º A segunda instância é facultada, em grau de recurso voluntário, reduzir penalidade por
atraso no recolhimento de tributo, em casos decorrentes de enchentes, seca, calamidade
pública, incêndio e outras questões de relevante valor social.

Art.389 O Executivo Municipal aprovará o Regimento Interno do Conselho.
Art.390 O julgamento, no Conselho Municipal de Contribuintes, obedecerá o seguinte
rito:

|-|recebido o recurso, o presidente designará o relator que terá prazo de 5 (cinco) dias úteis
para emitir parecer sobre a matéria;

Il - poderá o relator requerer diligências, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis, com a
suspensão do prazo para parecer, voltando a fluir com o término da diligência, ou
expirado o prazo para tanto;

ll- proferido o parecer, o relator encaminhará o recurso para discussão e votação do
Plenário, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis;

IV- da decisão do Conselho Municipal de Contribuintes serão intimadas as partes.
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Parágrafo único. Para cada recurso será designado seu relator, mediante sorteio dentre
os membros do Conselho.

SEÇÃO VDO RECURSO VOLUNTÁRIO

Art.391 Da decisão de primeira instância cabe recurso ao Conselho Municipal de
Contribuintes, no prazo de 30 (trinta) dias da sua intimação.

Parágrafo único. É definitiva a decisão proferida pelo Conselho Municipal de
Contribuintes.

Art.392 É vedada a inclusão, num mesmo processo, de recursos referentes às demais
decisões, mesmo que trate do mesmo assunto e alcance o mesmo sujeito passivo, salvo
quando proferidas em um único processo fiscal

SEÇÃO VIDO RECURSO DE OFÍCIO

Art.393 A autoridade julgadora de primeira instância recorrerá de ofício ao Conselho
Municipal de Contribuintes, sempre que exonerar o contribuinte do recolhimento de tributo ou
multa de valor originário igual ou superior a 5 (cinco) Unidades Fiscais do Município.

SEÇÃO VIH
DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES FINAIS

Art. 394 A decisão definitiva será cumprida:

|- pela intimação ao contribuinte para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do
valor da condenação, devidamente atualizado monetariamente;

Il - pela intimação do contribuinte para vir receber a importância recolhida indevidamente
como tributo ou multa;

HW - pela liberação dos bens, mercadorias ou documentos apreendidos e depositados, ou pela
restituição do produto de sua venda, se houver ocorrido a alienação, como previsto nesta
Lei;

IV- pela imediata inscrição em dívida ativa e a emissão da certidão de crédito para
execução fiscal,

SEÇÃO VIII
DA CONSULTA

Art.395 Ao contribuinte é assegurado o direito de formular consulta a respeito de
interpretação da legislação tributária municipal, mediante petição dirigida à administração
fazendária municipal, desde que protocolada antes do início da ação fiscal, expondo
minuciosamente os fatos concretos a que visa atingir e os dispositivos legais aplicáveis à
espécie, instruída com documentos.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese de matéria conexa, não pode constar questãorelativa a mais de um tributo na consulta.
Art. 396 Da petição deve constar a declaração, sob a responsabilidade do consulente, que:
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|-|não se encontra sob procedimento fiscal iniciado ou já instaurado, para apurar fatos que
se relacionem com a matéria objeto da consulta;

Hl- não está notificado para cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta;
Ht- o fato nela exposto não foi objeto de decisão anterior proferida em consulta ou litígio

em que foi parte interessada.

Art. 397 Nenhum procedimento tributário será iniciado contra o sujeito passivo em relação
à espécie consultada durante a tramitação da consulta.

Art. 398 A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributos, retido na fonte,
decorrente de autolançamento ou lançamento por homologação, antes ou depois de sua
apresentação.

Art. 399  Verificada mudança de orientação fiscal, a nova regra atingirá a todos os casos,
ressalvado o direito daquele que proceder de acordo com a regra vigente até a data da
alteração ocorrida.

Art. 400 A autoridade fazendária responderá a consulta no prazo de 30 (trinta) dias úteis,
contados da sua apresentação, encaminhando o processo para o Diretor da Fazenda
Municipal, parahomologação.

Parágrafo único. Da decisão proferida em de consulta não cabe recurso ou pedido de
reconsideração.
Art.401 O Diretor da Fazenda Municipal, ao homologar a solução da consulta, fixará ao
sujeito passivo prazo, não superior a 15 (quinze) dias, para o cumprimento da obrigação
tributária, principal ou acessória, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo único. O consulente poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a oneração
do eventual crédito efetuando o respectivo depósito cuja importância, se indevida, lhe
será restituída no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação ao consulente,
devidamente atualizada.

Art.402 A resposta a consulta vincula a Administração, salvo se obtida mediante
elementos inexatos fornecidos pelo consulente.

CAPÍTULO H
DO CADASTRO FISCAL

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 403 O Cadastro Fiscal do Município compreende:

|- Cadastro Imobiliário;
H - Cadastro das Atividades Econômicas;
HW - Cadastro Rural;

81º O Cadastro Imobiliário compreende:

a) os lotes de terras, edificados ou não, existentes ou que venham a existir nas áreas
urbanas, de expansão urbana ou urbanizáveis;

b) os imóveis mesmo que localizados em áreas rurais, mas que comprovadamente
sejam utilizados para outros fins não agropastoris.
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82º O Cadastro das Atividades Econômicas compreende os estabelecimentos de
produção, inclusive agropecuária, cooperativista, indústria, comércio e prestação de
serviço qualquer existentes no Município e os estabelecimentos e os vendedores
ambulantes que processem, armazem ou comercializem pordutos destinados ao consumo
e animal.

83º Entende-se como prestador de serviço de qualquer natureza a pessoa jurídica ou
profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, conforme Lista de Serviços
anexa a esta Lei.

84º Entende-se por atividade social, imune e/ou despersonalizada toda a que não tenha
finalidade lucrativa, atenda à comunidade e goze de imunidade tributária e/ou beneficio
fiscal, nos termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional.
85º O Cadastro Rural compreende todos os imóveis localizados na área rural do
Município, contendo informações para a identificação da propriedade, posse, produção e
bens.

Art. 404 Para fins de tratamento tributário, considera-se como Microempresa a pessoa
jurídica com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais), e Empresa de Pequeno Porte a pessoa jurídica com receita bruta anual superior a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais), podendo ser reajustável conforme regulamentação federal específica.
$1º Para apuração da receita será considerado o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro
de cada exercício financeiro.

82º No primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta será calculado
proporcionalmente ao número de meses decorridos entre o mês da constituição da
empresa até 31 de dezembro.
Art. 405 Os microempreendedores individuais - MEI — terão o mesmo tratamento
tributário que oscasos citados no Art. 404 desta Lei.

Parágrafo único. Considera-se microempreendedor individual - MEI o empresário
individual a que se refere o Art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código
Civil, que tenha auferido receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática
prevista em lei.

Art. 406 Fica excluída do tratamento especial concedido à microempresa ou pequena
empresa, mesmo com receita inferior ao limite citado no Art. 404 desta Lei, a pessoa jurídica
que:

t- o titular ou sócio seja pessoa jurídica ou ainda pessoa física com domicílio no exterior;
Il- participe do capital social de outra pessoa jurídica, exceto os investimentos decorrentes

de incentivos fiscais ou de sociedade autônoma até o limite de 10% (dez por cento) da
sua composição acionária;

HI - cujos titulares, sócios e respectivos cônjuges participem como sócios em outra pessoa
jurídica, exceto de sociedade anônima até o limite de 10% (dez por cento) da sua
composição acionária;

IV - possuir mais de um estabelecimento:
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V- contar com mais de cinco pessoas, incluído sócio, empregados ou colaboradores,
envolvidas na atividade, no caso de microempresa, ou de dez pessoas nas mesmas
condições no caso empresa de pequeno porte;

VI- deixar de emitir nota fiscal de serviço;
VIH - seja definida como instituição financeira.

SEÇÃO II
DO REGISTRO ESPECIAL

Art.407 O registro das microempresas e das empresas de pequeno porte será feito naFazenda Municipal mediante:

|- requerimento, contendo nome da empresa, ramo de atividade, endereço comercial, nomedos titulares e respectivos endereços:
Il - o requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) cópia do contrato social ou declaração de firma individual;
b) cópia do cadastro do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
c)|cópia do cédula de identidade civil e do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas do

Ministério da Fazenda dos titulares;

d) certidão negativa de tributos município dos sócios;
e) comprovante de que a receita bruta do ano-calendário anterior se enquadra noslimites estabelecidos no Art. 404 desta Lei;
f) declaração firmada pelos sócios de que não estão enquadrados nas exceçõescitadas no Art. 406 desta Lei;

g) declaração de adesão ao Sistema Simples Nacional, quando for o caso.
$1º Tratando-se de empresa nova, deve o titular ou sócio declarar que a receita não deveráexceder à prevista no Art. 404 desta Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses deexclusão prevista no Art. 406 desta Lei.
$2º Anualmente, a empresa deverá provar que sua receita bruta não ultrapassa os limitesestabelecidos nesta Lei.

Art. 408 A empresa que, a qualquer tempo, deixar de atender os requisitos previstosnesta Lei, para gozo dos benefícios de micro e pequena empresa, deverá comunicar o fatoà Fazenda Municipal para o cancelamento do seu registro no prazo de trinta dias darespectiva ocorrência.

SEÇÃO HI
|DO REGIME TRIBUTÁRIO

Art. 409 A microempresa que satisfizer as condições previstas neste regime tributáriotem a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de 1,5% (um emeio por cento) e redução de 20% (vinte por cento) de todas taxas previstas nesta Lei,enquanto que a empresa de pequeno porte tem a alíquota do mesmo imposto de 2% (doispor cento) e a mesma redução nas taxas.
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Parágrafo único. O recolhimento do imposto a que se refere o "caput" será feito porautolançamento e através de carnê, mediante a comprovação da receita do mês dacompetência.
Art.410 O benefício fiscal previsto no artigo anterior, dispensa:
|-|a escrituração contábil e do livro de prestação de serviço perante a Fazenda Municipal; e
H- a emissão de nota fiscal, com opção pela nota fiscal simplificada, cuja segunda via

ficará arquivada no estabelecimento.

Parágrafo único. O tratamento tributário relativo à redução de vinte por cento dastaxas, previsto no Art. 409 desta Lei, se destina também aos estabelecimentos comerciais
e industriais, classificados pelo Estado do Paraná para os efeitos do Imposto deCirculação de Mercadorias e Serviços- ICMS, na categoria especial de contribuintes de
pequeno porte.
Art.411 O benefício fiscal não desobriga o sujeito passivo da retenção na fonte, quando for
O caso, conforme previsão nesta Lei, sujeitando-o às mesmas normas e penalidades.
Art.412 Além do regime tributário diferenciado, o Poder Público Municipal adotará, naforma da lei, medidas que objetivem a promoção do desenvolvimento econômico e social noâmbito municipal e regional, entre as quais tratamento diferenciado e simplificado por ocasiãode certames licitatórios e contratações públicas, na forma da Legislação Federal.

SEÇÃO IV
DAS PENALIDADES

Art.413 A pessoa jurídica ou firma individual que, sem observância dos requisitos destalei, registre-se ou mantenha-se registrada como microempresa e/ou empresa de pequeno porte,fica sujeita às seguintes penalidades:
Hl - cancelamento de ofício de seu registro nesta condição;
IV- recolhimento do Imposto Sobre Serviços e taxas devidas como empresa normal e comose isenção ou redução tributária alguma houvesse existido, acrescidas de Jurosmoratórias e correção monetária, cobrados desde a data em que tais tributos deveriamter sido recolhidos até a data do efetivo recolhimento:
V- multa de cinquenta por cento do valor atualizado dos tributos devidos, em caso de dolo,fraude ou simulação e, especialmente, nos casos de falsidade das declarações ouinformações.

Parágrafo único. O titular ou sócio da microempresa ou de empresa de pequeno porteresponde solidária e ilimitadamente na forma prevista nos incisos deste artigo, ficandoimpedido de se beneficiar em nova empresa ou participar de outras já existentes com osbenefícios desta Lei.

TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 414 Todos osatos relativos a matéria fiscal serão praticados nos prazos previstos nestaLei ou na legislação ordinária.
Art. 415 São parte integrante desta Lei todos os anexos que a acompanham, numerados deLa VII.
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Art. 416 O valor da Unidade Fiscal do Município - UFM — em 2020 é de R$ 82,33 (oitenta
e dois reais e trinta e três centavos).

Parágrafo único. Este valor poderá ser atualizado anualmente através de Decreto
Municipal, tendo como parâmetro o Indice de Preços ao Consumidor Amplo (APCA).

Art.417 O prazo é contínuo, excluído do seu cômputo o dia do início e incluído o do
vencimento.

Art.418 Todo sujeito passivo de tributo de qualquer esfera administrativa que participar,
de forma direta ou indireta, de crime de natureza tributária terá seu alvará de licença revogado
temporária ou definitivamente, dependendo da gravidade da sua participação.
Art.419 A revogação do alvará de licença será efetuada por solicitação, acompanhada de
prova, do sujeito ativo que sofrer prejuízo tributário, garantida a ampla defesa e o
contraditório.

Art. 420 Os casos omissos na Lista de Serviços (Anexo 1), na Classificação dos Grupos de
Risco (Anexo II) ou na Classificação dos Estabelecimentos Comerciais (Anexo IID) serão
deliberados pelo Conselho Municipal de Contribuintes.

Art.421 Fica revogada a Lei nº. 652, de 05 de dezembro de 2000.

Art. 422 Fica revogada a Lei nº. 675, de 05 de dezembro de 2001.
Art. 423 Fica revogada a Lei nº. 724, de 04 de novembro de 2003.
Art. 424 Fica revogada a Lei nº. 828, de 14 de abril de 2006.
Art. 425 Ficarevogada a Lei nº. 1.365, de 24 de abril de 2013.
Art. 426 Fica revogada a Lei nº 1.594, de 22 de julho de 2015.
Art. 427|Fica revogada a Lei nº 1.668, de 28 de junho de 2016.
Art. 428 Fica revogada a Lei nº 1.669, de 28 de junho de 2016.
Art. 429 Ficarevogada a Lei nº 1.725, de 10 de maio de 2017.
Art. 430 Fica revogada a Lei nº 1.730, de 29 de junho de 2017.
Art. 431 Fica revogado o Decreto nº. 166, de 1º de dezembro de 2017.
Art. 432 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, não podendo produzir efeitos no
mesmo exercício financeiro em que foi editada e nem antes de decorridos 60 (sessenta) dias
de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste, aos 03 (três) de dezembro de 2020.
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ANEXO I - LISTA DE SERVIÇOS

1 — Serviços de informática e congêneres.

1.01 — Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 — Programação.

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos,
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

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.

1.05 — Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

1.06 — Assessoria e consultoria em informática.

1.07 — Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de
programas de computação e bancos de dados.

1.08 — Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto
por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a
distribuição de conteúdo 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.

2.01 — Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3 — Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso é congêneres.

3.01 — Cessão de direito de uso de marcase de sinais de propaganda.

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 congêneres, para realização de eventos ou negócios de
qualquer natureza.

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.

3.04 — Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
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4 — Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

4.01 — Medicina e biomedicina.

4.02 — Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia,
ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

4.03 — Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-
socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04 — Instrumentação cirúrgica.

- 4.05 — Acupuntura.

4.06 — Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

4.07 — Serviços farmacêuticos.

4.08 — Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

4.09 — Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

4.10 — Nutrição.

4.11 — Obstetrícia.

4.12 — Odontologia.

4.13 — Ortóptica.

4.14 — Próteses sob encomenda.

4.15 — Psicanálise.

4.16 — Psicologia.

4.17 — Casasde repousoe de recuperação, creches, asilos e congêneres.

4.18 — Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

4.19 — Bancosde sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

4.20 — Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer
espécie.

4.21 — Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

4.22 — Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência
médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
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4.23 — Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados,
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do
beneficiário.

5 — Serviços de medicinae assistência veterinária e congêneres.

5.01 — Medicina veterinária e zootecnia.

5.02 — Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros é congêneres, na área veterinária.

5.03 — Laboratórios de análise na área veterinária.

5.04 — Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

5.05 — Bancosde sanguee de órgãos e congêneres.

5.06 — Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquerespécie.

5.07 — Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

5.08 — Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamentoe congêneres.

5.09 — Planos de atendimentoeassistência médico-veterinária.

6 — Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicase congêneres.

6.01 — Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

6.02 — Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

6.03 — Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04 — Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
6.05 — Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.

7 — Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

7.01 — Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo econgêneres.

7.02 — Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construçãocivil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração dePoços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e ainstalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
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mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços,
que fica sujeito ao ICMS).

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

7.04 — Demolição.

7.05 — Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local
da prestação dos serviços, quefica sujeito ao ICMS).

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

7.07 — Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.

7.08 — Calafetação.

7.09 — Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação
final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.10 — Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.11 — Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.12 — Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos
e biológicos.

7.13 — Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização,
pulverização e congêneres.

7.16 - 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.

7.17 — Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

7.18 — Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e
congêneres.

7.19 — Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e
urbanismo.

7.20 — Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.
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7.21 — Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem,
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de
petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 — Nucleação e bombardeamento de nuvense congêneres.

8 — Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução,treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.

8.01 — Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

8.02 — Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação deconhecimentos de qualquer natureza.

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

9.01 — Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensõese congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação egorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

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

9.03 — Guias de turismo.

10 — Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões decrédito, de planos de saúdee de planos de previdência privada.

10.02 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários econtratos quaisquer.

10.03 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial,artística ou literária.

10.04 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).

10.05 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, nãoabrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas deMercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 — Agenciamento marítimo.

10.07 — Agenciamento de notícias.
10.08 — Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculaçãopor quaisquer meios.
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10.09 — Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10 — Distribuição de bens de terceiros.

11 — Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.

11.01 — Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de
embarcações.

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

11.03 — Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04 — Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer
espécie.

12 — Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

12.01 — Espetáculos teatrais.

12.02 — Exibições cinematográficas.

12.03 — Espetáculos circenses.

12.04 — Programas de auditório.

12.05 — Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06 — Boates, taxi-dancing e congêneres.

12.07 — Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e
congêneres.

12.08 — Feiras, exposições, congressos e congêneres.

12.09 — Bilhares, bolichese diversões eletrônicas ou não.

12.10 — Corridas e competições de animais.

12.11 — Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a
participação do espectador.

12.12 — Execução de música.

12.13 — Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos,
entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais
e congêneres.

12.14 — Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão porqualquer processo.
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12.15 — Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.

12.16 — Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles,
óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12.17 — Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

13 — Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

13.01 — Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem econgêneres.

13.02 — Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução,
trucagem e congêneres.

13.03 — Reprografia, microfilmagem e digitalização.

13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição,clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outramercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas,caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos aoICMS.

14 — Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 — Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficamsujeitas ao ICMS).

14.02 — Assistência técnica.

14.03 — Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitasao ICMS).

14.04 — Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação,costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

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

14.07 — Colocação de molduras e congêneres.

14.08 — Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
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14.09 — Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto
aviamento.

14.10 — Tinturaria e lavanderia.

14.11 — Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 — Funilaria e lanternagem,

14.13 — Carpintaria e serralheria.

14,14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

15 — Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01 — Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02 — Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e
aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das
referidas contas ativas e inativas.

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

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

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

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

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

15.08 — Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de
contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão,
alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura
de crédito, para quaisquer fins.
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15.09 — Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais
serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

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

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

15.12 — Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

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

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

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

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

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

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

16 — Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e
aquaviário de passageiros.

16.02 - Outros serviçosde transporte de natureza municipal.

17 — Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
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17.01 — Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta
lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

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

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

17.04 — Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

17.05 — Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06 — Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais
publicitários.

17.08 — Franguia (franchising).

17.09 — Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

17.10 — Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e
congêneres.

17.11 — Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

17.12 — Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

17.13 — Leilão e congêneres.

17.14 — Advocacia.

17.15 — Arbitragem de qualquer espécie, inclusive Jurídica.

17.16 — Auditoria.

17.17 — Análise de Organização e Métodos.

17.18 — Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 — Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

17.20 — Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

17.21 — Estatística.
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17.22 — Cobrança em geral.

17.23 — Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção,
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral,
relacionados a operações de faturização (factoring).

17.24 — Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

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).

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

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

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

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

20 — Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários,
ferroviários e metroviários.

20.01 — Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de
passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços
de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo,
serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

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

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

21 — Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22 — Serviços de exploração de rodovia.
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22.01 — Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos
usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos paraadequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aosusuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em
normas oficiais.

23 — Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

23.01 — Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

24 — Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners,adesivos e congêneres.

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

25 - Serviços funerários.

25.01 — Funerais, inclusive fornecimento de caixão, uma ou esquifes; aluguel de capela;transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos;desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento,embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.

25.03 — Planos ou convênio funerários.

25.04 — Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.

26 — Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bensou 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.

27 — Serviços de assistência social.

27.01 — Serviçosde assistência social.

28 — Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

28.01 — Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29 — Serviços de biblioteconomia.

29.01 — Serviçosde biblioteconomia.

30 — Serviços de biologia, biotecnologia e química.
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30.01 — Serviços de biologia, biotecnologia e química.

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

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

32 — Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.

33 — Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

34 — Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

35 — Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

36 — Serviços de meteorologia.

36.01 — Serviços de meteorologia.

37 — Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

37.01 - Serviçosde artistas, atletas, modelos e maneguins.

38 — Serviços de museologia.

38.01 — Serviços de museologia.

39 — Serviços de ourivesaria e lapidação.

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do
serviço).

40 — Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.
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ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO TABELA PARA COBRANÇA
DA TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

GRUPO A - Indústria e comércio de tintas; vernizes; álcool; benzina; óleo; lubrificantes;
óleos comestíveis; querosene; breu; asfalto; fogos de artifício; munição;
inflamáveis em peral; postos de gasolina; depósitos de combustíveis e
inflamáveis; depósitos de fogos de artifício; depósitos de munições e explosivos
e de gás liquefeito; indústrias de produtos farmacêuticos, laminados e
compensados, de papel e celulose; serrarias; secadores de cereais a quente; e
depósitos de pasta mecânica.............eeemeemmeeeaeeeeesreeereios 2,5 U.F.M.

GRUPO B - Indústria ou comércio de tecidos, fiação, roupas em geral, cortinas, tapetes,
estofados, algodão, estopa, crinas, oleados, plásticos, couros € peles; comércio
de óleos, graxas, lubrificantes e fogos de artifícias; casas de diversões, clubes,
cinemas € teatros, parques de diversões, "dancings" e congêneres....2,2 U.F.M.

GRUPO C - Estabelecimentos de hotelarias, pensões, dormitórios, clínicas, casas de saúde,
creches, asilos e albergues; estabelecimentos escolares e similares; bancos;
estabelecimentos de crédito e poupança; comércio de produtos farmacêuticos e
químicos; comércio de automóveis, veículos, máquinas em geral e pneus,
autopeças em geral; metalúrgicas; e depósitos de mercadorias e de
transportadoras. Comércio de tintas, vernizes, álcool, óleos comestíveis, armas;
oficinas mecânicas em geral; comércio exclusivo de acessórios de automóveis;
papelarias; livrarias; tipografias; e gráficas; depósitos de papéis, jornais, revistas
e similares... 2,0 U.F.M.

GRUPO D - Indústrias e comércio de massas alimentícias; panificadoras e congêneres;
indústrias de biscoitos e bolachas; comércio de frios, laticínios e aves;
lanchonetes, pizzarias, bombonieres, sorveterias, choperias e similares; cafés e
bilhares; pastelarias e casas de massas: alimentos congelados e congêneres;
indústria e comércio de carnes, de aves e peixes, conservas e similares; agências
lotéricas e similares; restaurantes; saunas e casas de banho; atelier de material
fotográfico; indústria e comércio de calçados; comércio de cereais, de material
de limpeza; armazéns gerais; comércio de secos e molhados: abastecimento em
geral; frigoríficos e abatedouros de aves e animais; produtos alimentícios;
indústria e comércio de bebidas em geral; indústria e comércio de salamaria e
congêneres; ornamentação; ferragens; material elétrico e sanitário; aparelhos
eletrodomésticos; equipamentos eletrônicos e óticos: relojoaria e joalheria;
esportes; recreação; caça e pesca; motonáutica; brinquedos; ferramentas e
bijuterias; armarinhos em geral; material de refrigeração; artefatos de madeira;
móveis de vime; comércio e depósito de móveis em geral; torrefação e moagem

REVISÃO 2020 — V.5 | 99



PLANO DIRETOR MUNICIPAL
ITAPEJARA D'OESTE - PR

de café e outros cereais; perfumarias e drogarias: cristaleria; vidros, louças e
cutelarias; e bares... LI U.FEM.

GRUPO E - Moinhos em geral; descascadores; secadores de grãos em geral;
carpintarias; marcenarias e tanoarias; fábricas de móveis; postos de lubrificação
e lavagem de veículos; funerárias; turismo e agenciamento de passagens;
agências transportadoras sem depósito; moinhos de calcáreos; artefatos de
cimento; pedreiras; misturadores de asfalto; indústria e comércio de
cerâmicas; ladrilhos; marmorarias e congêneres; depósitos de ferro-velho e
ferros em geral; indústria e comércio de rações e adubos; vidraçaria, vidros
planos espelhados; garagens e estacionamentos de veículos; indústria e
comércio de máquinas, implementos e aparelhos agrícolas; material
cirúrgico, dentário, hospitalar, doméstico e de escritório; indústria e
comércio de produtos agropecuários; corretoras, locadoras e imobiliárias; e
celaria e material de montaria... 1,5 U.FM.

GRUPO F - Lavanderia, tinturaria, malharia, atelier de costura, alfaiataria e artesanato em
geral; funilaria, serralheria, oficinas de lataria e pintura de veículos e máquinas;
representação em geral; oficinas de capotaria, auto vidros e congêneres; salões
de beleza, manicure, barbearia, casas de massagens e estética; e fisioterapia...1,3
U.F.M.

GRUPO G -Comércio de doces e frutas, hortaliças; floricultura; produtos agrícolas e
hortigranjeiros; oficinas de consertos em geral exceto mecânicas; escritórios e
consultórios de profissionais liberais e autônomos em local independente da
residência; bancas de jornais e revistas; edifícios comerciais, residenciais ou
mistos com mais de três pavimentos; e economias residenciais localizadas em
edifícios com mais de três pavimentos...........teiettess LOU.FM.
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ANEXOIII - TABELA PARA COBRANÇA DA LICENÇA SANITÁRIA GRAU DE
RISCO

GRAU DE RISCO

UFM

Até 50 metros quadrados.................eeemaeeeeceereereerereereraseatano eereenaacacereerarararanania 1.0
De 51 a 100 metros quadrados...............ii eeeeeeererrereeeaeaanaeat cnseanrerertanars 1.2
De 101 a 150 metros quadrados.............ie ereeeeeeeeeeeeeseneareecrenaeeretaeos 1.4
De 151 3.200 metros quadrados, essa assinar oiro talstisidasasa menus encena sea pa ser traer ar Tae termos verve 1.6
De 201 metros quadrados acima, acrescenta-se 0.3 UFM para cada 50 metros quadrados.

GRAU DE RISCO II

Até 50 metros quadrados................eee reareira rrenan0.8
De 51 a 100 metros quadrados ............eeeaeeeereeeeenae criaria re reereieeenes 1.0
De 101 a 150 metros quadrados...eee eee eeeeeeerieerteareate een Lia
De 151 a 200 metros quadrados...rare aeererreri eee 1.4
De 201 metros quadrados acima, acrescenta-se 0.2 UFM para cada 50 metros quadrados.

GRAU DE RISCO HI

Até 50 metros quadrados...eeeereta tener 0.6
De 51 a 100 metros quadrados ..............eeeaereas 0.8
De 101 a 150 metros quadrados... 1.0
De 151 a 200 metros quadrados...eee 1%
De 201 metros acima, acrescenta-se 0.1 UFM para cada 50 metros quadrados.

GRAU DE RISCO IV

Até 50 metros quadrados...eretaeeeeterna 0.5
De 51a 100 metros quadrados.............. aereas 0.7
De 101 a 150 metros quadrados...erre renas 0.9
De 151 a 200 metros quadrados...........rree nee a err 1.1
De 201 metros quadrados acima, acrescenta-se 0.05 UFM para cada 50 metros
quadrados.

GRAU DE RISCO V

Até 100 metros quadrados.............eeeeen 0.5
De 101 a 200 metros quadrados...eretas near 1.0
De 201 metros quadrados acima, acrescenta-se 0.04 UFM para cada 50 metros
quadrados.
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OBSERVAÇÃO:
A classificação dos estabelecimentos comerciais obedecerá a tabela de risco
epidemiológico em anexo.

CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

A) ESTABELECIMENTOS DE GRAU DERISCO E:

1. Fábrica de bens de consumo;
- conservas;
- doces de confeitaria e outros similares com creme;
- embutidos;
- massas frescas e derivados semiprocessados:
- sorvetes e similares;
- subprodutos lácteos;
- usinas pasteurizadoras e processadoras de leite;
- granjas produtoras de ovos (armazenamento ) e mel;
- abatedouros;
- produtos alimentícios infantis;
- refeições industriais;
- outros afins.

2. Locais de elaboração e/ou venda de bens de consumo:
- açougues e casa de carne;
- assadoras de aves e outros tipos de carnes;
- cantinas e cozinhas de escolas;
- casa de frios (laticínios e embutidos)- confeitarias;
- cozinhas de hotéis, clubes sociais, pensões, creches e similares;
- feiras-livres com venda de carnes, pescados e outros produtos de origem eoutros produtos de origem animal e mistos;
- lanchonetes, pastelarias, petiscarias e serv-car;
- padarias;
- peixarias;
- cozinhasde restaurantese pizzarias:
- supermercados, mercados e mercearias;
- Sorveterias;
- verduras e frutas;
- dispensários de medicamentos;
- farmácias e drogarias;
- farmácias hospitalares;
- postos de medicamentos;
- venda de cosméticos, perfumes e produtos de higiene;
- outros afins.

3. Indústrias de bens de consumo:
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medicamentos;
produtos de higiene, cosméticos e perfumes;
dietéticos;
saneantes domissanitários;
produtos biológicos;
outros afins.

Prestadoras de serviços:
banco de olhos;
banco de sangue, serviços de hemoterapia, agências transfusionais e postos de
coleta;
hospitais;
outros afins.

B) ESTABELECIMENTOS DE GRAU DE RISCO HI:

ER Fábrica de bens de consumo:
bebidas em geral;
biscoitos e bolachas;
chocolates e sucedâneos;
condimento, molhos e especiarias;
confeitos, caramelos, bombons e similares;
gelo;
marmeladas, doces e xaropes;
massas secas;
amido e derivados;
outros afins.

Locais de elaboração e/ou venda de bens de consumo:
cafés;
bares e boites;
envasadoras de chás, erva-mate, cafés, condimentos e especiarias;
depósito de perecíveis:
distribuidora de medicamentos;
distribuidora de cosméticos, perfumes e produtos de higiene;
outros afins.

Indústrias de bens de consumo:
insumos farmacêuticos;
agrotóxicos;
sabões;
outros afins.

Prestadores de serviços:
ambulatório médico;
clínicas e laboratórios de raio X;
clínicas médicas;
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clínicas ou consultórios odontológicos;
laboratórios de análises clínicas, postos de coleta e amostras;
laboratórios de patologia clínica;
prótese dentária;
salões de beleza e similares;
outros afins.

C) ESTABELECIMENTOS DE GRAU DE RISCO HI:

1. Fábrica de bens de consumo:
farinhas (moinhos) e similares;
desidratadoras de vegetais;
gorduras e azeites (fabricação. refinação e envasadoras);
torrefadoras de café;
outros afins.

Locais de elaboração e/ou venda:
óticas;
artigos ortopédicos:
distribuidoras de cosméticos, perfumes e produtos de higiene;
artigos dentários, médicos e cirúrgicos;
outros afins.

Indústrias de bens de consumo:
produtos veterinários;
embalagens;
outros afins.

Prestadores de serviços:
gabinetes de sauna;
gabinetes de massagens;
clínicas de fisioterapia;
lavanderias;
outros afins.

D) ESTABELECIMENTOS DE GRAU DE RISCO IV:

1.

104,

Fábricas de bens de consumo:
cerealistas, depósito e beneficiadora de grãos;
refinadoras e envasadoras de açúcar:
refinadoras e envasadoras de sal;
outros afins.

Locais de elaboração e/ou venda de bens de consumo:
depósito de bebidas;
outros afins.
Prestadores de serviços:
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ambulatórios veterinários;
clínicas veterinárias;
consultórios veterinários;
consultórios médicos;
consultórios de psicologia;
desinsetizadoras e desratizadoras;
dormitórios;
outros afins.

E) ESTABELECIMENTOS DE GRAU DE RISCO V:

l.

e

3

Aa

a

won

Pe

hd

ed

puedo

rã

15.

16.

I7.

18.

19.

20.

- Cooperativas;
22.

Extração e tratamento de minerais;
Indústria metalúrgica;
Indústria mecânica;
Indústria de meteria! elétrico;
Indústria de material de transporte;
Indústria de madeira;
Indústria de mobiliário;
Indústria de papel e papelão;
Indústria de couros, peles e similares;

- Indústria química;
- Indústria de velas;

Indústria de matérias plásticas;
- Indústria têxtil;
- Serviços comerciais: armazéns gerais, serviços auxiliares do comercio de

valores, publicidade e propaganda, locação de bens, serviços de
processamento de dados, serviços de assessoria, consultoria, organização e
administração de empresas, elaboração de projetos, pesquisas e informações
comerciais, serviços de despachante, serviços de fotografia, empreiteiros,
serviços de conservação, limpeza e segurança, outros serviços comerciais.
Escritórios centrais e regionais de gerência e administração;
Serviços de diversões: cinemas, teatros e outros serviços de diversões.
Entidades financeiras;
Comércio atacadista: madeira, materiais de construção, veículos, máquinas,

minerais, tecidos,etc.
Comércio varejista: ferragens, aparelhos elétricos, veículos, máquinas,

tecidos, magazines, brinquedos, etc.
Comércio, incorporação e loteamento e administração de imóveis;

Indústria de vestuário, calçados e artefatos de tecidos;

REVISÃO 2020 - V.5 | 105



||PLANO DIRETOR MUNICIPAL
sé | ITAPEJARA D'OESTE- PR

23. Indústria de fumo;
24. Indústria de editorial e gráfica;
25. Indústria de utilidade pública;
26. geração e fornecimento de energia elétrica;
27. Indústria de construção;
28. Serviços de transportes;
29. Serviços de reparação, manutenção e conservação: máquinas, veículos, etc;
30. Serviços de comunicações: telegrafia, telefonia, correios, radiodifusão, televisão,

jornalismo e outros afins.

HABITE-SE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO

UEM

Até 70 metros quadrados...............is ieerereeeeeeeneerereenarareeeeaaa rare rerieieeeareerarerteços isento
De 71 a 100 metros quadrados .............ienereatar 0.8
De 101 a 125 metros quadrados............. imersa ereta reias 1.0
De 126 a 150 metros quadrados ............atraentes 1.2.
De 151 a 175 metros quadrados...iriaiara 1.5
De 176 a 200 metros quadrados... eemeaeeeeraeae e eeeeirerenrenereetennnies 1.8
De 201 metros quadrados acima, acrescenta-se 0.2 UFM para cada 50 metros quadrados.
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ANEXO IV - TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DE VERIFICAÇÃO DE

FUNCIONAMENTO

UFM

1 — Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço por metro quadrado de área
construída de até 200 2...remainreais 0,035

2 — Acima de 20000"...rearEEEEEE E EEN 0,025

3 — Estabelecimentos industriais por metro quadrado de área construída... 0,01

4 — Profissional autônomo...........eaeeeeiaeretanene 1,0

d-— Eventual por Cha. semanais asaneaatasoiaasEssasGE a discareaEa RESETE TEA ETR 1,0

6 - Ambulante, sem veículo (por mês).............eereneiarrreerere aereas 1.0

7 - Ambulante, com veículo (por mês)...aeee 2,5

8 - Circos e parques de diversões (pordia)...ienes 1.0

9 - Realização de shows, eventos, feiras e congêneres... 5.0

IO  - Salões de diversões e danceterias/por metro quadrado de área
CONSITUIDA, esisanstsas cntiiessoditoaeme 0,02

EXCEÇÃO:
São isentos da taxa os produtores rurais devidamente cadastrados nesta categoria, desde que
atendam aos requisitos legais.
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ANEXO V - TABELA PARA COBRANÇA DAS TAXAS DE LICENÇA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS, LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL OU

AMBULANTE, LICENÇA PARA PUBLICIDADE; LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE
SOLO EM LOGRADOUROSE VIAS PÚBLICAS

1. Taxa de Licença para execução de obras: UFM
DO assannso ASSAENA ENG aum unas mo na ACE CRISES GS SHEEN ESA MANGA ER na ea aea p

ela construção ou demolição de edificação residencial de padrão econômico ou
popular até 70,00 M2..........aeee LO

DD eRS TO ESaEEaE p
ela construção ou demolição de edificação/metro quadrado acima de 70,00 m?......0,015

sons eE PAN A, AU Sdmatena vaeONT ER SSHiei A SEDAa a
provação de projetos de subdivisão, anexação ou fusão de lotes de terras, para cada
unidade subdividida, anexada ou fundida será cobrada à quantia de.............. 1,0

DDet eererereaanaee eretaeretaaeee REE a
provação de projeto de loteamento, arruamento ou levantamento (por unidade de
HDÔ NC sassemisasererisiisias secEESTI EERAEASS RaGEErien eram 1,0

2. Taxa de Licença Para Publicidade:

Deere eemereeeereerseeaiearaeatee aeee treee P
ublicidade fixada na parte externa ou interna de qualquer tipo de estabelecimento
comercial, industrial e prestador de serviços (por ano)...rinite 0.5

b) COUEANIVESA GREA ANNSSNOA dns crcunc ano CEtaaissa EN ENES Simonanee aaa sa Eno LA FNE ER MA dna comem na pd DUAS Cosas Se CSie P
ublicidade sonora veiculada por qualquer meio ou processo (por dia)... 0.5

O) eternamenterarasrea P
ublicidade veiculada através de filmes, projetor, retroprojetor, videocassete, ou
qualquer outro processo, em cinemas, teatros, circos, boites e motéis. (por mês)........ 1.0

À) eis it cereetemesoeereeerrarerearereera eee erereetear tetra treat eretaera P
ublicidade fixada em praças de esportes, clubes, associações, terrenos particulares, em
formas de painéis, placas, letreiros, ou por qualquer outro tipo de engenho de
comunicação, será cobrada a taxa levando em consideração as dimensões em metros
quadrados multiplicado pela alíquota de (por mês), até
SOON sia aemrmeareerenra crasnemeorusetannsiaçes 0.3

Acima de 5,002 alíquota de (por metro quadrado.........eira 0.05

3. Taxa de Licença Para Ocupação de Solo em Logradourose Vias Públicas Dia Mês Ano
DD urererrerrrerrerermestraseaeerearcerreere erre rrerre rar eres areia errar ares eenteeeree EEE E

spaços utilizados com bancas, balcão, mesas e outros tipos de equipamentos em
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logradouros públicos, levando em consideração a área utilizada em metro

quadrado... iicicereereneneeacerarecarreeaarereeeeeraeeraenaeeeaceneieato 0.01 0.10 0.6

DD) ciais tone umas rnmnmaa det mca cera eaep E ERES OS ELE ER SEIS AA EIS VAIS v
eículos estacionados em vias e logradouros públicos para vendas de qualquer tipo de

Ea) 49/64o EAPR 0.01 0.10 0.6

E)iarpSSAS EASAEd eme erremes ce q
uiosques, bancas, mesas, tabuleiros, carrinhos, ou qualquer outro tipo de móveis,
fixados ou não em vias e logradouros públicos, levando em consideração a área
utilizada em metros quadrados...............eerreemererieerereeraeareeias 0.01 0.10 0.6

(DD sacro crua anmanaananensemserms vovo cr vp omnes cara meitn ao Se SENEANHENAI SREIINH GANA ESESIENN ESSO CE ESA Acaba a omenmna p
ostes, tubulação e outros equipamentos semelhantes/metro quadrado...... --/-- 0.01 --/-
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ANEXO VI - TABELA PARA COBRANÇA DAS TAXAS DE: LIMPEZA PÚBLICA,
COLETA DE LIXO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONSERVAÇÃO DE VIAS E

LOGRADOUROS PUBLICOS

UEM
1. Taxa de Coleta de Lixo

Por metro quadrado de área construída

EE) esteio Coe SA AU CI CSS GS ADiaaaA E AE EEST A R
[STS (6 [57[oE:RR 0.01

DB) srsSE AeaaSSAEEAD C
omércio, indústria e prestação de serviços...........i cenarios 0.015

2. Taxa de Limpeza Pública

Alias assa ama CN 5 STAGE meaSTSAERa eraaeà T
axa de Limpeza Pública por metro linear detestada... 0.015

f) (Redação dada pela Lei nº 675, de 05 de dezembro de 2001)

3. Taxa de Iluminação Pública
DD sa A eerSSAO STAAASTESA T

axa de iluminação somente para imóveis não edificados, por metro linear de testada
para via pública que for atingida pelo serviço de iluminação pública ..... 0.015

9) (Redação dada pela Lei nº 675, de 05 de dezembro de 2001)

4. Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos

É) orraE SER ASaaATEETSEaae T
axa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos ..........immntaoo, 0,015

h) (Redação dadapela Lei nº 675, de 05 de dezembro de 2001)
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ANEXO VII - TABELA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA — ISSQN

UFM

Lançamento por alíquota:

Dra ET SG ATAATC Didi dae sa areas ss ars P
rofissionais de formação de nível superior...........tisesceeesereereerererearrrenes 4,0

DDeat eerercre aaa aa aaa aanana ana aeaaarenana see aa aaa anna caraca n ana a correr ata re cere rena aa ceeceees P
rofissionais de formação de nível secundário... eesereererenreeseaeeseeteea 2,0

CDs ere ser tre nte nte are nea nana anna aan naa nana asian ereerecereeereracrasanananãs Sao Enem P
rofissionais de formação de nível primário...............ceerereeesereeremesareeeseareneeas 0,5

NOTA!:

PARA EMPRESAS - SOBRE A RECEITA BRUTA- ATIVIDADES CONSTANTES DO
ANEXO 1:

GRUPO 1

Itens nºs 08, 16, 17,20,25 620eee eaeeerera ter eerr tener 2%

GRUPO 2

Itens nºs 01, 02, 04, 07, 11, 14,21, 23, 24, 26,27, 38,39 € 40...3%

GRUPO 3

“A base de cálculo do imposto é o preço do serviço (Art. 7º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003). A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2%(dois por cento) e a alíquota
máxima é de 5% (cinco por cento); (Art. 8º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 e Art. 8-A da
Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016).
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ANEXO VII — TABELA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA — ISSQN — CONSTRUÇÃO CIVIL — EDIFICAÇÕES EM

GERAL

Nota: Na Cobrança de ISSQN para a Construção Civil deverão ser observados a Lista de

Serviços (Anexo 1) e sua respectiva alíquota do (Anexo VII).

ISSQN para a Construção Civil:

Lee eteataeroaereenaaa arara ara aaaa aaa reatar e eta e erasanais E
m se tratando de habitação popular, com projeto padrão fornecido pela Prefeitura
Municipal, com área construida de até 70 m? (setenta metros
quadrados)... isento

2. O cálculo do imposto devido é feito por metro quadrado, considerando 50%
(cinquenta por cento) do valor da mão de obra estipulada pelo valor do CUB - Custo
Unitário Básico de Construção Civil - fornecido pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado do Paraná - SINDUSCON.

3. É obrigatório a existência da Certidão Negativa Municipal do ISSQN para liberação
do Habite-se.”
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