
 

Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Treze Tílias 
 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 80/2014 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

 

 

Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Treze Tílias - SC, que institui o sistema 

tributário do Município e dá outras providências. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS-SC Faço saber a todos os habitantes deste 

Município que a Câmara Municipal em consonância com o artigo 9º, incisos IV e V da Lei 

Orgânica Municipal decreta e eu sanciono, nos termos do artigo 73, inciso III da própria 

Constituição Municipal, a seguinte Lei Complementar: 

 

 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

Art. 1º. Esta Lei Complementar institui o Código Tributário do Município de Treze Tílias, 

dispõe, regula e disciplina os direitos e obrigações que emanam das relações jurídicas referentes 

a tributos de competência municipal e de rendas que constituem a receita do Município em 

conformidade com: 

 

I - a Constituição Federal da Republica Federativa do Brasil; 

 

II - o Código Tributário Nacional; 

 

III - as Leis Complementares nacionais, instituidoras de normas gerais de direito tributário; 

 

IV - a Constituição do Estado de Santa Catarina; 

 

V - a Lei Orgânica Municipal. 

 

§ 1º. O sistema tributário municipal compreende, e, é regido pelo disposto neste Código, leis 

complementares, leis ordinárias, decretos regulamentares e normas complementares, obedecidos 

os mandamentos citados nos itens I a V deste artigo. 

 

§ 2º. São normas complementares das leis e dos decretos: 

 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, tais como Portarias, 

Circulares, Instruções, Avisos de Ordens de Serviço, expedidas pelo Secretário Municipal de 

Administração e Finanças e/ou pelo Diretor de Administração e Finanças dos Órgãos 

Administrativos encarregados da aplicação da Lei; 

 

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua 

eficácia normativa; 

 

III - os convênios celebrados pelo Município com a União, Estado, Distrito Federal ou outros 

Municípios. 
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§ 3º. Para sua aplicação a lei tributária poderá ser regulamentada por decreto, que tem seu 

conteúdo e alcance restritos às leis que lhe deram origem, determinados com observância das 

regras de interpretação estabelecidas nesta Lei. 

 

Art. 2º. O presente Código Tributário Municipal é constituído de dois livros com a matéria assim 

distribuída: 

 

I - LIVRO I: regula a matéria tributária no que compete ao Município e toda regra relativa à 

receita do Município constituída de tributos e rendas; e 

 

II - LIVRO II: dispõe sobre as normas gerais de direito tributário estabelecidas pela legislação 

federal aplicáveis aos municípios e as de interesse do Município para aplicação de sua lei 

tributária e regulamenta o procedimento administrativo fiscal. 

 

LIVRO I 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 3º. Esta Lei Complementar dispõe sobre fatos geradores, contribuintes, responsáveis, base 

de cálculo, alíquotas, lançamento e arrecadação de cada tributo, disciplinando a aplicação de 

penalidades, imunidades e a concessão de isenções. 

 

Art. 4º. Aplicam-se às relações entre a Fazenda Pública Municipal e os contribuintes as normas 

gerais de direito tributário constantes desta Lei Complementar e do Código Tributário Nacional. 

 

Art. 5º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 

 

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 

 

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 

 

Art. 6º. Os tributos integrantes do sistema tributário municipal são impostos, taxas, contribuição 

de melhoria, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e contribuição social 

para o custeio do instituto de previdência e assistência social dos servidores públicos municipais.  

 

Art. 7º. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

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

administrativa plenamente vinculada. 

 

TÍTULO II 

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 8º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência 

legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, na Constituição do 

Estado de Santa Catarina e na Lei Orgânica do Município, e observado o disposto nesta Lei.  

 

Art. 9º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou 

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

tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. 

 

§ 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem ao 

Município. 

 

§ 2º. A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral do Município. 

 

§ 3º. Não constitui delegação de competência o cometimento, às pessoas de direito privado, do 

encargo ou da função de arrecadar tributos. 

 

CAPÍTULO II 

LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

Art. 10. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Município: 

 

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

 

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

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

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

 

III - cobrar tributos: 

 

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

instituído ou aumentado; 

 

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

 

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

ou aumentou, observado o disposto na alínea "b". 

 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 

intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 

Público; 

 

VI - instituir impostos sobre: 

 

a) patrimônio e serviços, dos Municípios, dos Estados e da União; 
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b) templos de qualquer culto; 

 

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

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

declarados de utilidade pública, atendidos os requisitos da lei; 

 

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

 

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

condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensam da 

prática de atos previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por 

terceiros.  

 

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

pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio e aos serviços vinculados às suas finalidades 

essenciais ou às delas decorrentes. 

 

§ 3º. As vedações do inciso VI, "a", e do § 2º não se aplicam ao patrimônio e aos serviços 

relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 

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

pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar impostos 

relativamente ao bem imóvel. 

 

§ 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio 

e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas 

previstas nos respectivos estatutos ou dos atos constitutivos. 

 

§ 5º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 

anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições não previstos nesta Lei, só 

poderá ser concedido mediante lei específica municipal, que regule exclusivamente as matérias 

acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 

 

§ 6º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável 

pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 

assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 

gerador presumido. 

 

§ 7º. É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 

natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

 

§ 8º. A vedação do inciso III, "c", não se aplica à fixação da base de cálculo do Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbano. 

 

§ 9º. A vedação expressa no inciso VI, alínea "c", no que tange exclusivamente às entidades de 

assistência social com sede no Município, abrange também o patrimônio e os serviços cujo 

resultado comprovadamente seja aplicado nas finalidades essenciais, desde que, 

cumulativamente, e enquanto atender aos seguintes requisitos: 
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I - esteja regularmente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social; 

 

II - esteja regularmente inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social; 

 

III - seja portadora do Certificado de Entidade de Assistência Social; 

 

IV - seja declarada de utilidade pública municipal; 

 

V - seja declarada de utilidade pública federal; 

 

VI - excluem-se deste parágrafo, os hospitais. 

 

Art. 11. O disposto na alínea “c” do inciso VI do artigo 10 é subordinado à observância dos 

seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

 

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 

 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais; 

 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 

capazes de assegurar sua exatidão. 

 

IV - não remunerar seus dirigentes por qualquer meio, conforme regulamentação. 

 

Parágrafo único. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competente 

pode suspender a aplicação do benefício. 

 

TÍTULO III 

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 

 

Art. 12. São tributos municipais: 

 

I - Impostos: 

 

a) Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; 

 

b) Sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos à sua aquisição (ITBI); e 

 

c) Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

 

II - Taxas:   

 

a) Taxas decorrentes do efetivo e regular exercício do Poder de Polícia Administrativa e Fiscal: 
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1. Taxa de Licença Para Instalação e Localização de Estabelecimentos de Produção, Comércio, 

Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e Congêneres com Atividades Codificadas no 

CNAE; 

 

2. Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos de Produção, 

Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e Congêneres com Atividades 

Codificadas no CNAE; 

 

3. Horário Especial de Funcionamento de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, 

Prestação de Serviços, Agronegócio e Congêneres; 

 

4. Taxa de Licença para Exercício de Atividade de Comércio Eventual, Experimental ou 

Ambulante; 

 

5. Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade; 

 

6. Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal; 

 

7. Taxa de Licença para Execução de Obras e Instalações Particulares. 

 

b) Taxas decorrentes da Utilização Efetiva ou Potencial de Serviços Públicos Divisíveis, 

Prestados aos Contribuintes ou Postos à sua Disposição: 

 

1. Taxa dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento, Destinação ou Disposição de 

Resíduos Sólidos. 

 

III - Contribuição de Melhoria; e 

 

IV - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP. 

 

Art. 13. Para serviços cuja natureza não comporte a cobrança de taxas serão estabelecidos, pelo 

Poder Executivo, preços e tarifas públicas, não submetidas à disciplina jurídica dos tributos, 

conforme disciplinado no Livro II, Título VII.  

 

TÍTULO IV 

DOS IMPOSTOS 

 

CAPÍTULO I 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

 

Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência 

 

Art. 14. O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem como fato 

gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, 

como definido na lei civil, edificado ou não, situado na zona urbana contínua ou descontínua, 

urbanizável, localizado na zona urbana do município, observando-se o disposto no artigo 10. 
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Art. 15. O imposto é anual e na forma da lei civil se transmite aos adquirentes, considerando-se 

ocorrido o fato gerador, para todos os efeitos legais, em 1º de janeiro de cada ano. 

 

Art.16. Para efeito de incidência deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em Lei 

municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo 

menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

 

II - abastecimento de água; 

 

III - sistema de esgotos sanitários; 

 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 

 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel 

considerado. 

 

Parágrafo único. Consideram-se também zona urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão 

urbana constantes de glebas ou de loteamentos aprovados órgãos competentes, destinados à 

habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 

termos do caput deste artigo. 

 

Art. 17. O imposto também incide sobre o bem imóvel, ainda que não possua os melhoramentos 

previstos nos incisos I a V do artigo 16: 

 

I - em áreas inseridas no perímetro urbano do Município, constante da legislação própria, 

consideradas como urbanizáveis ou de expansão urbana, exceto quando o imóvel seja utilizado 

em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial; 

 

II - as áreas utilizadas como loteamentos ou condomínios, destinados à habitação, ainda que não 

aprovados pelo Poder Público; 

 

III - nas áreas utilizadas para atividades industriais, comerciais ou prestacionais, ainda que 

inseridas na zona rural;   

 

IV - em imóvel que, embora localizado na zona rural, seja utilizado, comprovadamente, como 

sítio de recreio. 

 

Parágrafo único. Exceto sítio de recreio, o imposto não é devido pelos proprietários, titulares de 

domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de bem imóvel localizado na zona rural do 

Município, ainda que possua edificações comerciais, industriais ou residenciais, cuja destinação 

econômica seja a obtenção de produção agropastoril e sua transformação. 

 

Art. 18. O imposto não é devido pelos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, a 

qualquer título, de imóvel que, mesmo localizado na zona urbana, seja utilizado, 

comprovadamente, em exploração extrativa vegetal e na obtenção de produção agropastoril e sua 

transformação. 
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§ 1º. A não incidência limitar-se-á à área efetivamente utilizada nos fins indicados no caput deste 

artigo, sendo que a parcela eventualmente não utilizada estará sujeita ao imposto. 

 

§ 2º. Para fruir do benefício previsto neste artigo o contribuinte deverá: 

 

I - requerê-lo junto ao Município na forma regulamentar; e 

 

II - juntar ao requerimento comprovante de: 

 

a) cadastro de produtor rural junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina ou 

CNPJ; e 

 

b) pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. 

 

Art. 19. Todo terreno urbano enquadrado como gleba gozará de desconto no seu valor venal, no 

que se refere ao lançamento do Imposto Territorial e Predial Urbano. 

 

§ 1º. Para efeito de lançamento do imposto, será atribuído desconto de:  

 

I - 20% (vinte por cento) de desconto para gleba que apresente área de 15.000 m² (quinze mil 

metros quadrados) a 20.000 m² (vinte mil metros quadrados); 

 

II - 40% (quarenta por cento) de desconto para gleba que apresente área igual ou superior a 

20.000 m² (vinte mil metros quadrados); 

 

III - 60% (sessenta por cento) de desconto para gleba que apresente área igual ou superior a 

60.000 m² (sessenta mil metros quadrados); 

 

§ 2º. Incluem-se no benefício do caput as áreas definidas como APP’s – Áreas de Preservação 

Permanente não consolidadas, cujo desconto será regulamentado por Decreto do poder 

Executivo.  

 

§ 3º. A concessão do desconto de que cuida este artigo de lei dependerá de requerimento 

formulado, através de formulário padrão, firmado junto ao protocolo geral do Município, até o 

dia 15 de fevereiro de cada exercício e deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:  

 

I - Certidão atualizada do imóvel; 

 

II - Mapa do terreno – levantamento topográfico; 

 

III - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

 

§ 4º. Havendo edificação com exploração comercial, industrial ou de prestação de serviços em 

terrenos com vocação agropecuária, sem delimitação de área dentro do perímetro urbano, o 

imposto incidirá sobre a edificação e a áreas adjacentes diretamente utilizadas para os fins de 

suas atividade, cuja área mínima de terreno a ser tributada não poderá ser inferior a 360m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados).  
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Art. 20. Os imóveis utilizados para atividades industriais ou comerciais, mesmo não integrando 

loteamentos aprovados, serão considerados como pertencentes à zona urbana, para fins de 

incidência do imposto. 

 

Art. 21. A incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, 

regulamentares ou administrativas, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

Parágrafo único. O imposto incidirá sobre as construções concluídas, independentemente da 

concessão da Certidão de Conclusão de Obra ou Habite-se. 

 

Seção II 

Do Contribuinte 

 

Art. 22. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o 

possuidor a qualquer título. 

 

§ 1º. O disposto neste artigo aplica-se ao espólio das pessoas nele referidas. 

 

§ 2º. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o justo possuidor, o titular do 

direito de usufruto, uso ou habitação, os promitentes compradores imitidos na posse, os 

cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que 

pertencentes a qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, isenta do imposto 

ou imune. 

 

Art. 23. Respondem solidariamente pelo imposto, ainda que o imóvel pertença a pessoa isenta ou 

imune: 

 

I - o justo possuidor; 

 

II - o titular do direito de usufruto, uso ou habitação; 

 

III - os promitentes compradores imitidos na posse; 

 

IV - os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título. 

 

Seção III 

Da Base de Cálculo e das Alíquotas 

 

Art. 24. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 

 

Art. 25.  O valor venal do imóvel será apurado através da Planta de Valores Genéricos, a ser 

aprovada pela Câmara Municipal até o final de cada exercício, contendo: 

 

I - os critérios para avaliação dos terrenos e edificações; 

 

II - os valores unitários do metro quadrado de terreno, de acordo com a localização; 
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III - os valores unitários do metro quadrado de edificação, segundo o tipo e o padrão desta; 

 

§ 1º. A Planta de Valores Genéricos inerente ao calculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana - IPTU encontra-se definida nesta Lei, consoante Tabelas I e II do Anexo I. 

 

§ 2º. Não havendo aumento efetivo de preços da Planta de Valores Genéricos, os valores da 

Planta então vigente serão atualizados, por ato do Poder Executivo, com base no mesmo índice 

anual definido para atualização monetária dos tributos municipais. 

 

Art. 26. Não constitui aumento de tributo a atualização, por índice oficial, do valor monetário da 

base de cálculo. 

 

Art. 27. Na determinação da base de cálculo, não será considerado o valor dos bens móveis 

mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, 

exploração, aformoseamento ou comodidade. 

 

Art. 28. Para efeitos deste imposto não se considera construído o terreno que contenha: 

 

I - construção provisória que possa ser removida sem destruição ou alteração; 

 

II - construção em andamento ou paralisada, ainda inabitável; 

 

III - construção em ruínas, em demolição, condenada ou interditada; 

 

IV - construção que a autoridade competente considere inadequada, quanto à área ocupada, para 

a destinação ou utilização pretendida. 

 

Parágrafo único. O imposto incidirá sobre as construções concluídas, independentemente da 

concessão da Certidão de Conclusão de Obra ou Habite-se. 

 

Art. 29. Sobre a base de cálculo serão aplicadas as alíquotas:  

 

I - imóvel sem edificação: 1,3 % (um vírgula três por cento); e 

 

II - imóvel com edificação: 1 % (um por cento). 

 

Art. 30. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o 

Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, 

garantida a prerrogativa de desapropriação do imóvel para fins de reforma urbana. 

 

Seção IV 

Da Inscrição 

 

Art. 31. A inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário Municipal é obrigatória e far-se-á a pedido ou 

de ofício, devendo ser promovida, separadamente, para cada bem imóvel de que o contribuinte 

seja proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, mesmo que seja 

beneficiado por imunidade ou isenção. 
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Parágrafo único. Tratando-se de imóvel sem edificações, sujeita-se a uma só inscrição, requerida, 

juntamente com a apresentação de planta ou croqui:  

 

I - as glebas sem quaisquer melhoramentos; e 

 

II - as quadras indivisas das áreas arruadas. 

 

Art. 32. O contribuinte é obrigado a promover a inscrição ou sua alteração, em formulário 

próprio, no qual, sob sua responsabilidade, declarará os elementos e informações exigidos pelo 

Município, pertinentes ao imóvel, necessários para o lançamento do imposto, nos seguintes 

prazos e situações: 

 

I - tratando-se de imóvel sem edificações: 

 

a) de 30 (trinta) dias, contados da: 

 

1 - convocação eventualmente feita pelo Município; e 

 

2 - demolição ou perecimento das edificações ou construções existentes no terreno; 

 

b) de 90 (noventa) dias, contados da: 

 

1 - aquisição ou promessa de compra do terreno; e 

 

2 - posse do terreno exercida a justo título. 

 

II - tratando-se de imóvel com edificações: 

 

a) de 30 (trinta) dias, contados da: 

 

1 - convocação eventualmente feita pelo Município; e 

 

2 - conclusão ou ocupação da construção; 

 

b) de 90 (noventa) dias, contados da: 

 

1 - aquisição ou promessa de compra da edificação; e 

 

2 - posse da edificação exercida a justo título. 

 

Art. 33. Os responsáveis pelo parcelamento do solo ficam obrigados a fornecer, até 31 de 

novembro de cada ano, ao Cadastro Fiscal Imobiliário Municipal, relação dos lotes que tenham 

sido alienados definitivamente ou mediante compromisso de compra e venda, apresentando 

cópia das respectivas matrículas do Registro de Imóveis ou contrato de compra e venda dos 

imóveis já comercializados e seus respectivos endereços para correspondência, a fim de ser feita 

a devida anotação no Cadastro. 
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Art. 34. Os responsáveis pelas edificações em condomínio ficam obrigados a fornecer, dentro de 

30 (trinta) dias da data da expedição do Habite-se, ao Cadastro Fiscal Imobiliário Municipal, 

cópia da instituição e especificação de condomínio inscrita no Registro de Imóveis competente e 

cópia das matrículas do Registro de Imóveis ou contrato de compra e venda dos imóveis já 

comercializados e respectivos endereços para correspondência dos adquirentes das unidades 

autônomas. 

 

Art. 35. O contribuinte omisso será inscrito de ofício, observado o disposto no art. 34, 

especialmente no que se refere à apresentação da documentação.  

 

Parágrafo único. Equipara-se ao contribuinte omisso o que apresentar formulário de inscrição 

com informações falsas, erros ou omissões dolosas, sem prejuízo das demais penalidades 

cabíveis. 

 

Seção V 

Do Lançamento 

 

Art. 36. O imposto será lançado anualmente, efetuado de ofício pela autoridade competente, em 

nome do contribuinte, observando-se o estado do imóvel na data de ocorrência do fato gerador. 

 

§ 1º. Tratando-se de construções concluídas durante o exercício, o imposto sobre a edificação 

será lançado a partir do exercício seguinte àquele em que a unidade competente expedir o 

certificado de regularização pertinente ou àquele em que a mesma seja parcial ou totalmente 

ocupada ou ainda que esteja em condições de habitabilidade. 

 

§ 2º. Tratando-se de construções demolidas durante o exercício, o imposto sobre as edificações 

será cancelado a partir do exercício seguinte àquele em que a demolição foi concluída, 

permanecendo o imposto correspondente ao terreno. 

 

Art. 37. O imposto será lançado em nome do titular sob o qual estiver o imóvel cadastrado. 

 

§ 1º. Na hipótese de condomínio, o imposto poderá ser lançado em nome de um ou de todos os 

condôminos, exceto quando se tratar de condomínio constituído de unidades autônomas, nos 

termos da lei civil, caso em que o imposto será lançado individualmente em nome de cada um 

dos seus respectivos titulares. 

 

§ 2º. Não sendo conhecido o proprietário, o lançamento será feito em nome de quem esteja de 

posse do imóvel. 

 

§ 3º. Os imóveis pertencentes a espólio, cujo inventário esteja sobrestado, serão lançados em 

nome do mesmo, até que, julgado o inventário, se façam necessárias as modificações. 

 

§ 4º. No caso de imóveis objetos de compromisso de compra e venda, o lançamento poderá ser 

feito indistintamente em nome do compromitente vendedor ou do compromissário comprador, 

ou ainda, de ambos, ficando sempre um ou outro solidariamente responsável pelo pagamento do 

tributo. 
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§ 5º. Tratando-se de imóvel que seja objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso, o lançamento 

será feito em nome do enfiteuta, do usufrutuário, do fiduciário ou de qualquer outro que tenha 

direito real sobre o imóvel.  

 

§ 6º. Os loteamentos aprovados e enquadrados na legislação urbanística terão seus lançamentos 

efetuados por lotes resultantes da subdivisão, independentemente da aceitação, que poderão ser 

lançados em nome dos compromissários compradores, mediante apresentação do respectivo 

compromisso. 

 

§ 7º. Para efeito de tributação, somente serão lançados em conjunto ou separados os imóveis que 

tenham projetos de anexação ou subdivisão aprovados pelo Município. 

 

Art. 38. Nos casos de propriedade em comum, o imposto será lançado em nome de um dos co-

proprietários, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais pelo pagamento do tributo. 

 

Art. 39. O lançamento do imposto será distinto, um para cada unidade imobiliária autônoma, 

ainda que contíguas ou vizinhas e de propriedade do mesmo contribuinte. 

 

§ 1º. Nos casos de loteamentos, desmembramentos, desdobros e outros da espécie, já inscritos no 

Registro de Imóveis, o lançamento do imposto será individualizado por lote.  

 

§ 2º. Os lançamentos de que trata o § 1º não geram quaisquer direitos relativos ao parcelamento 

do solo e ao direito de construir, sem o cumprimento da legislação pertinente, tendo mero efeito 

tributário. 

 

§ 3º. Relativamente a cada unidade imobiliária autônoma, o contribuinte será identificado, para 

efeitos fiscais, pelo número de inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário Municipal. 

 

Art. 40. Enquanto não extinto o direito da Fazenda Municipal, o lançamento poderá ser revisto, 

de ofício, aplicando-se, para revisão, as normas gerais pertinentes. 

 

§ 1º. O pagamento da obrigação tributária objeto de lançamento anterior será considerado como 

pagamento parcial do total devido pelo contribuinte em consequência de revisão de que trata este 

artigo. 

 

§ 2º. O lançamento retificador, resultante de revisão, cancela o lançamento anterior. 

 

Art. 41. O imposto será lançado e exigido independentemente da regularidade jurídica do título 

de propriedade, domínio útil ou posse do terreno ou da satisfação de quaisquer exigências 

administrativas para a utilização do imóvel. 

 

Art. 42. O contribuinte será considerado regularmente notificado do lançamento do imposto, e 

constituído o respectivo crédito tributário, com a entrega do documento para pagamento no 

endereço do imóvel ou com a publicação da notificação em imprensa oficial, prevalecendo o que 

ocorrer por último. 
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Art. 43. Será considerado regularmente notificado do lançamento do imposto e da constituíção 

do respectivo crédito tributário, o contribuinte que retirar o documento para pagamento junto ao 

próprio Órgão Fazendário do Município, até a data do vencimento. 

 

Seção VI 

Do Pagamento 

 

Art. 44. A Administração poderá conceder descontos sobre o imposto lançado para ser utilizado 

pelo contribuinte que optar por pagamento em cota única, desde que efetuado no prazo 

específico constante da notificação, na forma em que dispuser ato do Poder Executivo. 

 

Art. 45. O recolhimento do imposto será anual e poderá ser pago em cota única até a data do 

vencimento, com desconto de 10%, ou em três parcelas mensais, na forma, prazos definidos em 

Calendário Fiscal e condições constantes do regulamento. 

 

§ 1º. No caso de pagamento em parcelas, o intervalo entre o vencimento de uma e outra não será 

inferior a 30 (trinta) dias, consoante definições regulamentares. 

 

§ 2º. Nenhuma parcela poderá ser paga sem que estejam quitadas todas as anteriores ou então, 

que haja a adesão a programas parcelamentos de débitos vencidos, calculados e consolidados. 

 

Art. 46. O pagamento do imposto não implica no reconhecimento, pelo Município, para 

quaisquer fins, da legitimidade da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel. 

 

Seção VII 

Das Isenções 

 

Art. 47. Ficam isentos do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana os munícipes: 

 

I - idosos, aposentados e pensionistas, com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos; 

 

II - portadores de necessidades especiais incapacitados para o trabalho; 

 

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo somente poderão ser aplicadas quando, 

cumulativamente, o beneficiário: 

 

I - possua um único imóvel no Município;  

 

II – comprove que no imóvel exista somente uma edificação e que esta seja utilizada como 

residência do proprietário requerente e de sua família; 

 

III – aufira renda mensal familiar de até 2 (dois) salários mínimos; 

 

Art. 48. A concessão da isenção de que cuida a presente Lei Complementar dependerá de 

requerimento, através de formulário padrão, firmado junto ao protocolo geral do Município, até o 

dia 15 de fevereiro de cada exercício, no qual o interessado deverá comprovar que o uso do 
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imóvel é específico da sua família e a renda mensla dela não ultrapasse 2 (dois) salários 

mínimos: 

 

§ 1º. Deverá acompanhar o requerimento: 

 

I - certidão de propriedade de bem imóvel atualizada expedida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, com data de emissão inferior a 90 (noventa) dias do protocolo do 

requerimento; 

 

II - carnê do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana em seu nome; e 

 

III - declaração do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS comprovando o recebimento 

do benefício da aposentadoria ou pensão, com informação do tipo de benefício e valor recebido 

relativo ao mês anterior ao que corresponder o pedido. 

 

§ 2º. Os portadores de necessidades especiais deverão apresentar atestado médico que comprove 

a necessidade especial. 

 

§ 3º. O requerente, viúvo ou pensionista, deverá apresentar certidão de óbito, na ausência do 

formal de partilha e declaração do INSS de que não recebe benefícios, pensão ou aposentadoria 

do cônjuge e/ou companheiro falecido, sendo que caso receba algum benefício, somado com a 

sua renda não poderá ultrapassar a 2 (dois) salários mínimos vigentes na data da apresentação do 

pedido. 

 

Art. 49. As isenções condicionadas deverão ser instruídas com as provas de cumprimento das 

exigências necessárias à sua concessão, sob pena de indeferimento de plano, sem apreciação do 

mérito do pedido, devendo o interessado protocolar o seu requerimento até 10 (dez) dias antes do 

vencimento da primeira parcela de cada exercício financeiro. 

 

Art. 50. A concessão da isenção não gera direito adquirido e será anulada de ofício sempre que 

se apure que o contribuinte não satisfazia as condições para a concessão do benefício, cobrando-

se a importância equivalente à isenção, atualizada monetariamente, acrescida de multa e juros 

moratórios, desde as datas originariamente assinaladas para o pagamento do imposto. 

 

Seção VIII 

Das Imunidades 

 

Art. 51. São imunes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, atendidos os 

requisitos constitucionais:  

 

I - o patrimônio, a renda ou os serviços dos entes federativos, uns dos outros; 

 

II - os templos de qualquer culto; 

 

III - 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, declaradas de utilidade públicas, observados os requisitos fixados nesta Lei. 
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IV - as entidades sociais, filantrópicas e fundações beneficientes, declaradas de utilidade pública; 

 

V - livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

 

§ 1º. A vedação do inciso I 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 a suas 

finalidades essenciais ou às delas decorrentes, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos 

serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis 

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

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

ao bem imóvel. 

 

§ 2º. O disposto no inciso I, II, III e IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele 

referidas, da condição de responsáveis pelos tribtos que lhes caiba reter na fonte, e não as 

dispensa da prática de atos previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações 

tributárias por terceiros. 

Seção IX 

Das Obrigações Acessórias 

 

Art. 52. O contribuinte é obrigado a apresentar à repartição competente da administração 

tributária, quando solicitado, os documentos e informações necessários à apuração do imposto. 

 

Art. 53. Os oficiais registradores dos Cartórios de Registros de Imóveis e seus substitutos, os 

notários, tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, quando da prática de atos que 

importem transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, bem como suas cessões, 

ficam obrigados: 

 

I - a exigir o comprovante original do pagamento do imposto, o qual será transcrito em seu 

inteiro teor no instrumento respectivo, nos termos da legislação aplicável; 

 

II - a facilitar a fiscalização da Fazenda Pública Municipal, o exame em cartório dos livros, dos 

registros e de outros documentos, bem como de lhe fornecer, quando solicitadas, informações 

dos atos que foram lavrados, transcritos, averbados ou inscritos. 

 

Seção X 

Das Penalidades 

 

Art. 54. O descumprimento das normas pertinentes ao imposto sujeitará o infrator às seguintes 

penalidades: 

 

I - pela prática de qualquer ato de transmissão sem o pagamento do imposto, apurada em ação 

fiscal ou denunciada após seu início, multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do 

imposto devido; 

 

II - pela omissão, erro ou falsidade na declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos, assim 

como pela apresentação de documentos falsos, no todo ou em parte, apurada em ação fiscal ou 

denunciada após seu início, multa equivalente a 20% (duzentos por cento) do valor do imposto 

devido; 
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III - pela falta da transcrição do inteiro teor do pagamento do imposto no instrumento específico, 

apurada em ação fiscal ou denunciada após seu início, multa equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) do valor do imposto devido; 

 

IV - pela ausência de apresentação de relatórios mensais obrigatórios, multa equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do Valor de Referência Fiscal - VRF, por relatório; 

 

V - pela ausência de apresentação de documentos e informações solicitadas, multa equivalente a 

10% (dez) Valor de Referência Fiscal - VRF, por documento ou informação; 

 

VI - pelo embaraço ou impedimento da fiscalização, multa equivalente a 100% (cem por cento) 

do Valor de Referência Fiscal - VRF, em cada operação. 

 

CAPÍTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS  

 

Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência 

 

Art. 55. O imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis tem como fato gerador: 

 

I - a transmissão onerosa, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis 

por natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil; 

 

II - a transmissão onerosa, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia. 

 

Art. 56. Estão compreendidos na incidência do imposto: 

 

I - a compra e a venda, pura ou condicional, de imóveis e atos equivalentes; 

 

II - os compromissos ou promessas de compra e venda de imóveis; 

 

III - a dação em pagamento; 

 

IV - a permuta; 

 

V - a arrematação; 

 

VI - a adjudicação, quando não decorrente de sucessão hereditária; 

 

VII - a remição, quando não promovida pelo executado; 

 

VIII - o lançamento na partilha em dissolução de sociedade conjugal, acima da respectiva 

meação ou quinhão; 

 

IX - o uso, o usufruto e a habitação; 
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X - o mandato em causa própria e seus estabelecimentos, quando esses configurem transação e o 

instrumento contenha os requisitos essenciais à compra e venda; 

 

XI - todos os demais atos onerosos de transmissão e de direitos reais sobre imóveis; 

 

XII - a cessão de direitos de quaisquer atos relativos aos incisos I ao XI deste artigo. 

 

Seção II 

Da Não Incidência 

 

Art. 57. O imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos: 

 

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de 

capital nela subscrito; 

 

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica. 

 

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e 

direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do 

patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. 

 

Art. 58. O disposto no artigo 56 não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como 

atividade preponderante a venda de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à 

sua aquisição. 

 

§ 1°. Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 60% (sessenta por 

cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 

(dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. 

 

§ 2°. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 

(dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no § 1° deste artigo levando em 

conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. 

 

§ 3°. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos 

da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.  

 

§ 4°. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em 

conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. 

 

§ 5°. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto após a caracterização da atividade 

preponderante, respeitados os prazos previstos nos §§ 2° e 3° deste artigo, exceto quando 

configurado fraude, dolo ou simulação. 

 

Seção III 

Do Contribuinte 

 

Art. 59. Contribuinte do imposto é: 
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I - o adquirente ou cessionário do bem ou direito, quando o adquirente ou cessionário não for 

imune ao imposto; 

 

II - o alienante ou cedente do bem ou direito, quando o adquirente ou cessionário for imune ao 

imposto; 

 

III - cada um dos permutantes, no caso de permuta. 

 

Parágrafo único. Quando um dos permutantes for imune ao imposto, o outro permutante 

responderá pelo tributo devido em toda a operação. 

 

Art. 60. Respondem solidariamente pelo imposto: 

 

I - o transmitente; 

 

II - o cedente; 

 

III - os notários, registradores, tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, nos atos que 

praticarem ou por eles sejam coniventes, ou ainda pelas omissões em que forem responsáveis, 

em razão de seu ofício. 

 

Seção IV 

Da Base de Cálculo e das Alíquotas 

 

Art. 61. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou 

cedidos. 

 

Art. 62. O valor venal será apurado mediante avaliação pelo órgão próprio do Município, a qual 

será realizada em consonância com o valor de mercado dos bens ou direitos na data da apuração 

do imposto. 

 

§ 1°. Para definição do valor venal, o Município poderá divulgar periodicamente, na imprensa 

oficial, a respectiva pauta de preços. 

 

§ 2°. Na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, será considerada como base de 

cálculo o valor efetivamente pago. 

 

§ 3°. Nas tornas ou reposições, a base de cálculo será o valor da fração ideal superior à meação 

ou à parte ideal. 

 

§ 4°. Sem prejuízo do disposto nos §§ 2° e 3° deste artigo, prevalecerá, como base de cálculo do 

imposto, o maior valor dentre: 

 

I - a avaliação realizada pela administração fazendária do Município, direta ou indiretamente; 

 

II - a pauta de preços regularmente divulgada; 
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III - o constante no contrato ou negócio jurídico equivalente; acrescido das benfeitorias 

existentes, para os imóveis rurais. 

 

§ 5°. A validade da avaliação persiste por 90 (noventa) dia a partir da data da emissão. 

 

§ 6º. O valor pago a título de imposto é valido por  90 (noventa) dias, contados da data do 

pagamento.  

 

§7º. Caso a escritura pública do imóvel não seja concretizada dentro do período acima 

determinado, será necessária a realização de nova avaliação e complementação do pagamento o 

valor do imposto.  

 

Art. 63. Sobre a base de cálculo serão aplicadas as seguintes alíquotas: 

 

I - nas transmissões de imóveis do perímetro urbano, 2,0% (dois por cento); 

 

II - nas transmissões de imóveis da zona rural, 2,0% (dois por cento); 

 

III - nas transmissões inerente a imóveis financiados, a alíquota será de 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento) sobre o valor total financiado. 

 

Seção V 

Do Lançamento 

 

Art. 64. O lançamento do imposto será efetuado pela autoridade competente através da guia de 

informações para a transmissão apresentada pelo contribuinte ou responsável acerca dos bens ou 

direitos transmitidos. 

 

Parágrafo único. O preenchimento da guia de informações será de responsabilidade do cartório 

de notas que realizar a lavratura da escritura, quando estabelecido neste Município, ou do oficial 

do registro público. 

 

Art. 65. O lançamento será efetuado e revisto de ofício pela autoridade competente nos seguintes 

casos: 

 

I - quando o contribuinte ou responsável não apresentar a guia de informações a que se refere o 

art. 64; 

 

II - quando a guia de transmissão apresentada contiver inexatidão, erro, omissão ou falsidade 

quanto a quaisquer elementos nela consignados; 

 

III - quando o valor da base de cálculo constante na guia de transmissão for inferior ao 

determinado pela administração tributária. 

 

Parágrafo único. O contribuinte será considerado regularmente notificado do lançamento do 

imposto através da devolução da respectiva guia de transmissão ou através dos meios definidos 

na legislação própria, nos casos de lançamento de ofício. 
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Seção VI 

Do Pagamento 

 

Art. 66. O pagamento do imposto, em parcela única ou parcelado em até 3 (três) vezes, deverá 

ser feito antes da realização do ato ou da lavratura do instrumento público ou particular que 

configurar a obrigação. 

 

Parágrafo único. Em caso de parcelamento, a lavratura da escritura pública no Cartório de Ofício 

de Notas ou a transmissão do Título de Transferência de Cartório de Registro de Imóveis, será 

possível desde que comprovado o pagamento da primeira parcela e ressalvado o direito da 

fazenda pública exigir a averbação do parcelamento. 

 

Art. 67. Nenhum ato de transmissão ou cessão de bens imóveis, ou dos direitos reais a eles 

relativos, ainda que referente a promessas ou compromissos de compra e venda, poderá ser 

registrado ou averbado em cartório sem a prova do pagamento do imposto, à vista ou parcelado. 

 

Art. 68. O imposto será pago até a data da realização do ato ou da lavratura do instrumento 

público ou particular de transmissão dos bens imóveis e direitos a eles relativos, exceto: 

 

I - na transferência de imóvel a pessoa jurídica ou desta para seus sócios ou acionistas ou 

respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da assembléia; 

 

II - na transferência de imóvel de pessoa jurídica para seus sócios, ou acionistas, ou respectivos 

sucessores, desde que pessoa física, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da lavratura da 

escritura;  

 

III - na arrematação, em leilão ou hasta pública, na adjudicação ou na remição, dentro de 30 

(trinta) dias contados da data em que tiver sido assinado o respectivo ato ou deferida 

adjudicação, ainda que exista recurso pendente;  

 

IV - na acessão física, o recolhimento do imposto será efetuado até a data do pagamento da 

indenização; 

 

V - nas tornas ou reposições em que sejam interessados incapazes, dentro de 30 (trinta) dias, 

contados da data em que se der a concordância do Ministério Público; e 

 

VI - na transmissão objeto de instrumento lavrado em outro município, dentro de 30 (trinta) dias 

contados da data da sua lavratura.  

 

Parágrafo único. Considerar-se-á ocorrido o fato gerador na lavratura de contrato ou promessa de 

compra e venda, exceto se deles constar expressamente que a emissão na posse do imóvel 

somente ocorrerá após a quitação final. 

 

Art. 69. Nos demais atos judiciais, dentro de 30 (trinta) dias, contados da publicação da sentença 

que reconheceu o direito, ainda que exista recurso pendente. 
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Art. 70. Nas promessas ou compromissos de compra e venda, devidamente averbados no 

Registro de Imóveis, é facultado efetuar-se o pagamento do imposto a qualquer tempo, desde que 

dentro do prazo fixado para o pagamento do preço do bem imóvel. 

 

§ 1º. Optando-se pela antecipação a que se refere este artigo, tomar-se-á por base o valor total da 

transação do bem imóvel na data em que for efetuada a antecipação, ficando o contribuinte 

exonerado do pagamento do imposto sobre o acréscimo do valor verificado no momento da 

escritura definitiva. 

 

§ 2º. Verificada a redução do valor, não se restituirá a diferença do imposto correspondente. 

 

Art. 71. O imposto, uma vez pago, só será restituído quando: 

 

I - da não efetivação do ato por força do qual foi pago; 

 

II - da anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária, em decisão definitiva; 

 

III - da nulidade do ato jurídico; e 

 

IV - da rescisão de contrato e desfazimento da arrematação, com fundamento no Código Civil. 

 

Art. 72.  Não se restituirá o imposto pago: 

 

I - quando houver subsequente cessão da promessa ou compromisso ou quando qualquer das 

partes exercer o direito de arrependimento, não sendo, em consequência, lavrada a escritura; e 

 

II - aquele que venha perder o imóvel em virtude de pacto de retrovenda ou retrocessão. 

 

Art. 73. Nenhum ato de transmissão ou cessão de bens imóveis, ou dos direitos reais a eles 

relativos, ainda que referente a promessas ou compromissos de compra e venda, poderá ser 

registrado ou averbado em cartório sem a prova do pagamento do imposto, à vista ou parcelado. 

 

Seção VII 

Das Isenções 

 

Art. 74. São isentos do imposto: 

 

I - a primeira aquisição de imóveis residenciais, decorrentes de projetos sociais administrados ou 

implantados pelo Poder Público; 

 

II - as transmissões relativas às outorgas, pelo Poder Público, de títulos de propriedade de 

imóveis residenciais, para os imóveis cujos contribuintes sejam: 

 

a) idosos, aposentados e pensionistas, com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos; 

 

b) portadores de necessidades especiais incapacitados para o trabalho. 
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Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo somente poderão ser aplicadas quando, 

cumulativamente, o beneficiário: 

 

I - possua um único imóvel edificado no Município; 

 

II - aufira renda familiar mensal de até 2 (dois) salários mínimos vigentes na data do pedido; 

 

III - que o valor do IPTU incidente sobre o imóvel, sem os descontos legais, seja inferior a 50% 

(cinquenta por cento) do Valor de Referência Fiscal - VRF, excetuando-se deste limite os 

portadores de necessidades especiais que o impossibilite exercer qualquer atividade remunerada. 

 

Seção VIII 

Das Obrigações Acessórias 

 

Art. 75. O contribuinte é obrigado a apresentar à repartição competente da administração 

tributária, quando solicitado, os documentos e informações necessários à apuração do imposto. 

 

Art. 76. Os oficiais registradores dos Cartórios de Registros de Imóveis e seus substitutos, os 

notários, tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, quando da prática de atos que 

importem transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles reativos, bem como suas cessões, 

ficam obrigados: 

 

I - a exigir o comprovante original do pagamento do imposto, o qual será transcrito em seu 

inteiro teor no instrumento respectivo, nos termos da legislação aplicável; 

 

II - a facilitar a fiscalização da Fazenda Pública Municipal, o exame em cartório dos livros, dos 

registros e de outros documentos, bem como de lhe fornecer, quando solicitadas, informações 

dos atos que foram lavrados, transcritos, averbados ou inscritos; 

 

Seção IX 

Das Penalidades 

 

Art. 77. O descumprimento das normas pertinentes ao imposto sujeitará o infrator às seguintes 

penalidades: 

 

I - pela prática de qualquer ato de transmissão sem o pagamento do imposto, apurada em ação 

fiscal ou denunciada após seu início, multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do 

imposto devido; 

 

II - pela omissão, erro ou falsidade na declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos, assim 

como pela apresentação de documentos falsos, no todo ou em parte, apurada em ação fiscal ou 

denunciada após seu início, multa equivalente a 20% (duzentos por cento) do valor do imposto 

devido; 

 

III - pela falta da transcrição do inteiro teor do pagamento do imposto no instrumento específico, 

apurada em ação fiscal ou denunciada após seu início, multa equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor do imposto devido;  
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IV - pela ausência de apresentação de relatórios mensais obrigatórios, multa equivalente a 20% 

(vinte por cento) da VFR, por relatório; 

 

V - pela ausência de apresentação de documentos e informações solicitadas, multa equivalente a 

10% (dez por cento) da VFR, por documento ou informação;  

 

VI - pelo embaraço ou impedimento da fiscalização, multa equivalente a 100% (cem por cento) 

da VFR, em cada operação. 

 

CAPÍTULO III 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 

Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência 

 

Art. 78. O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação de 

serviços constantes da lista do Anexo III desta Lei Complementar, ainda que esses não se 

constituam como atividade preponderante do prestador. 

 

§ 1°. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação 

se tenha iniciado no exterior do País. 

 

§ 2°. Ressalvadas as exceções expressas na lista do Anexo III desta Lei Complementar, os 

serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação - ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 

 

§ 3°. O imposto incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços 

públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou concessão, com o 

pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço; 

 

§ 4º. A incidência do imposto não depende: 

 

I - da denominação dada ao serviço prestado; 

 

II - da existência de estabelecimento fixo; 

 

III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas 

à atividade, sem prejuízo das cominações cabíveis; 

 

IV - do resultado financeiro obtido; 

 

V - da destinação dos serviços.  

 

Art. 79.  O Município neste capítulo do Código Tributário recepciona todo o conjunto de normas 

pertinentes fixadas pelas leis complementares nº 123/2003, nº 127/2008,  nº 128/2008 e a 

147/2014, decretos, portarias, resoluções e instruções do Comitê Gestor do Simples Nacional e 
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da Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional, bem como as que eventualmente 

as modifiquem, sucedam ou as ampliem e que se apliquem na situação de fato do contribuinte.  

 

§ 1
o
. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional passarão a recolher o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza consoante as regras do simples nacional, na condição de 

empreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que cumpridos os 

requisitos previstos na legislação federal. 

 

§ 2
o
. A não observação das condições que trata o parágrafo anterior, o empreendedor individual 

deverá cumprir as normas municipais aplicáveis aos demais contribuintes do Imposto de que 

trata o artigo anterior. 

 

Art. 80. A lista de serviços, embora taxativa e limitativa na sua verticalidade, comporta 

interpretação ampla, analógica e extensiva na sua horizontalidade. 

 

1º. A interpretação ampla e analógica é aquela que, partindo de um texto de lei, faz incluir 

situações análogas, mesmo não, expressamente, referidas, não criando direito novo, mas, apenas, 

complementando o alcance do direito existente. 

 

§ 2º. A caracterização do fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  ISSQN 

não depende da denominação dada ao serviço prestado ou da conta utilizada para registros da 

receita, mas, tão-somente, de sua identificação, simples, ampla, analógica ou extensiva, com os 

serviços previstos na lista de serviços. 

 

§ 3º. Para fins de enquadramento na lista de serviços: 

 

I - o que vale é a natureza, a “alma” do serviço, sendo irrelevante o nome dado pelo contribuinte; 

 

II - o que importa é a essência, o “espírito” do serviço, ainda que o nome do serviço não esteja 

previsto, literalmente, na lista de serviço. 

 

§ 4º. Os serviços sujeitos à tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza constam 

da Lista de Serviços dispostos pela Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 e eventuais 

alterações havidas com pertinência: 

 

1 - Serviços de informática e congêneres. 

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. 

1.02 - Programação. 

1.03 - Processamento de dados e congêneres. 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. 

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 

1.06 - Assessoria e consultoria em informática. 

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de 

programas de computação e bancos de dados. 

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

 

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

2.01 -Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 



 

 Estado de Santa Catarina 
 Prefeitura Municipal de Treze Tílias 
 

 

 26 

 

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 

3.01 - (Vetado) 

3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 

3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 

esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e 

congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 

compartilhado ou bnão, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 

natureza. 

3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 

 

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 

4.01 - Medicina e biomedicina. 

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-

sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 

ambulatórios e congêneres. 

4.04 - Instrumentação cirúrgica. 

4.05 - Acupuntura. 

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 

4.07 - Serviços farmacêuticos. 

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 

4.10 - Nutrição. 

4.11 - Obstetrícia. 

4.12 - Odontologia. 

4.13 - Ortóptica. 

4.14 - Próteses sob encomenda. 

4.15 - Psicanálise. 

4.16 - Psicologia. 

4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 

4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 

4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 

4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência 

médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, 

credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do 

beneficiário. 

 

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. 

5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. 

5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária. 

5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2003/Mv362-03.htm
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5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 

5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 

5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 

 

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 

 

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 

congêneres. 

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

hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 

montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 

pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 

relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e 

projetos executivos para trabalhos de engenharia. 

7.04 - Demolição. 

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres 

(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da 

prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 

vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do 

serviço. 

7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 

7.08 - Calafetação. 

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação 

final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 

piscinas, parques, jardins e congêneres. 

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e 

biológicos. 

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, 

pulverização e congêneres. 

7.14 - (Vetado) 

7.15 - (Vetado) 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 

7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 

congêneres. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2003/Mv362-03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2003/Mv362-03.htm
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7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e 

urbanismo. 

7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos 

topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, 

pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, 

gás natural e de outros recursos minerais. 

7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

 

8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, 

treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos 

de qualquer natureza. 

 

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

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-

hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 

congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e 

gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza). 

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de 

turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 

9.03 - Guias de turismo. 

 

10 - Serviços de intermediação e congêneres. 

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de 

crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. 

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e 

contratos quaisquer. 

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, 

artística ou literária. 

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil 

(leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). 

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos 

em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e 

Futuros, por quaisquer meios. 

10.06 - Agenciamento marítimo. 

10.07 - Agenciamento de notícias. 

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por 

quaisquer meios. 

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

10.10 - Distribuição de bens de terceiros. 

 

11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 

11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de 

embarcações. 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 
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11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. 

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer 

espécie. 

 

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 

12.01 - Espetáculos teatrais. 

12.02 - Exibições cinematográficas. 

12.03 - Espetáculos circenses. 

12.04 - Programas de auditório. 

12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 

12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres. 

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. 

12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 

12.10 - Corridas e competições de animais. 

12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação 

do espectador. 

12.12 - Execução de música. 

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, 

shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por 

qualquer processo. 

12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 

12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, 

competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 

12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

 

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 

13.01 - (Vetado) 

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem 

e congêneres. 

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. 

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. 

 

14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, 

blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 

ICMS). 

14.02 - Assistência técnica. 

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 

ICMS). 

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. 

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 

secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 
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14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem 

industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

14.07 - Colocação de molduras e congêneres. 

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 

14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto 

aviamento. 

14.10 - Tinturaria e lavanderia. 

14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 

14.12 - Funilaria e lanternagem. 

14.13 - Carpintaria e serralheria. 

 

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 

instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e 

congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 

15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação 

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

ativas e inativas. 

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de 

atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, 

atestado de capacidade financeira e congêneres. 

15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou 

exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros 

bancos cadastrais. 

15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; 

abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra 

agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de 

veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 

15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de 

saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. 

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato 

de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou 

contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para 

quaisquer fins. 

15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e 

obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos 

quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de 

posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, 

impressos e documentos em geral. 

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, 

reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
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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 de natureza municipal. 

 

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; 

análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer 

natureza, inclusive cadastro e similares. 

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, 

redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e 

congêneres. 

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou 

administrativa. 

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados 

ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. 

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas 

ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

17.07 - (Vetado) 

17.08 - Franquia (franchising). 

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e 

congêneres. 

17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e 

bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 

17.13 - Leilão e congêneres. 

17.14 - Advocacia. 
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17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 

17.16 - Auditoria. 

17.17 - Análise de Organização e Métodos. 

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 

17.21 - Estatística. 

17.22 - Cobrança em geral. 

17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento 

de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a 

operações de faturização (factoring). 

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 

 

18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 

avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 

seguráveis e congêneres. 

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e 

avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 

seguráveis e congêneres. 

 

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

cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de 

capitalização e congêneres. 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 

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

e congêneres. 

 

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, 

ferroviários e metroviários. 

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, 

reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, 

capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de 

mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, 

estiva, conferência, logística e congêneres. 

20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, 

armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio 

aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 

20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de 

passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. 

 

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

 

22 - Serviços de exploração de rodovia.  

22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, 

envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação 

de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros 

serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. 
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23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.  

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 

 

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 

adesivos e congêneres.  

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, 

adesivos e congêneres. 

 

25 - Serviços funerários.  

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; 

transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 

desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, 

embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 

25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 

25.03 - Planos ou convênio funerários. 

25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

 

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens 

ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens 

ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

 

27 - Serviços de assistência social. 

27.01 - Serviços de assistência social. 

 

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

 

29 - Serviços de biblioteconomia. 

29.01 - Serviços de biblioteconomia. 

 

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

 

31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações 

e congêneres. 

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 

congêneres. 

 

32 - Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 

 

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

 

34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
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35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 

 

36 - Serviços de meteorologia. 

36.01 - Serviços de meteorologia. 

 

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

 

38 - Serviços de museologia. 

38.01 - Serviços de museologia. 

 

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação. 

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do 

serviço). 

 

40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 

40.01 - Obras de arte sob encomenda. 

 

Seção II 

Da Base de Cálculo e das Alíquotas 

 

Art. 81. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

 

§ 1º. Quando os serviços descritos pelo subitem 3.03 da lista anexa forem prestados no território 

de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da 

ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao 

número de postes, existentes em cada Município. 

 

§ 2º. Não se inclui na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza o valor 

dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de 

serviços anexa a esta Lei Complementar. 

 

Art. 82. As alíquotas mínima e máxima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN, serão, respectivamente, de 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento). 

 

Seção III 

Do Contribuinte 

 

Art. 83. O Contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é o prestador 

do serviço. 

 

Seção IV 

Do Local de Recolhimento do Imposto 
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Art. 84. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 

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

hipóteses previstas nos incisos I a XX, quando o imposto será devido no local: 

 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, 

onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1
o
 do art. 78 desta Lei Complementar; 

 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços 

descritos no subitem 3.04 da lista de serviços constante no Anexo III desta Lei Complementar; 

 

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.17 da lista anexa; 

 

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

 

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.05 da lista anexa; 

 

VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e 

destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no 

subitem 7.09 da lista anexa; 

 

VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, 

imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no 

subitem 7.10 da lista anexa; 

 

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.11 da lista anexa; 

 

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e 

biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; 

 

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.14 da lista anexa; 

 

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos 

serviços descritos no subitem 7.15 da lista anexa; 

 

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa; 

XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 

11.01 da lista anexa; 

 

XIV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos 

serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 

 

XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos 

serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; 
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XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos 

serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; 

 

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo 

subitem 16.01 da lista anexa; 

 

XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele 

estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa; 

 

XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e 

administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.09 da lista anexa; 

 

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos 

serviços descritos pelo item 20 da lista de serviços constante no Anexo III desta Lei 

Complementar. 

 

§ 1º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da lista anexa, considera-se ocorrido o 

fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, 

rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, 

arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. 

 

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

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

explorada. 

 

§ 3º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos 

serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.  

 

Art. 85. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a 

atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade 

econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, 

agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer 

outras que venham a ser utilizadas. 

 

§ 1º. A existência de estabelecimento prestador é indicada pela conjugação, parcial ou total, dos 

seguintes elementos: 

 

I - manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à 

execução dos serviços; 

 

II - estrutura organizacional ou administrativa; 

 

III - inscrição nos órgãos previdenciários; 

 

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

 

V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica da atividade de 

prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, formulários 
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ou correspondências, contrato de locação de imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas 

de telefone, de fornecimento de energia elétrica, água ou gás, em nome do prestador, seu 

representante ou preposto. 

 

§ 2º. A circunstância de o serviço, por sua natureza, ser executado, habitual ou eventualmente, 

fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento prestador, para os efeitos 

deste artigo. 

 

§ 3º. São também considerados estabelecimentos prestadores, os locais onde forem exercidas as 

atividades de prestação de serviços de diversões públicas de natureza itinerante. 

 

Seção V 

Responsabilidade Tributária 

 

Art. 86. O Município atribuiu, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário a 

terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade 

do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

 

§ 1º. Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do 

imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção 

na fonte. 

 

§ 2º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, são responsáveis: 

 

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior do País; 

 

II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços 

descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 11.02, 17.05 e 

17.09 da lista de serviços constante do Anexo I desta Lei Complementar.  

 

Art. 87. Além do disposto no § 2º do artigo anterior, o tomador do serviço, quer seja pessoa 

física quer jurídica, é responsável pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e deve 

reter e recolher o seu montante, quando o prestador: 

 

I - obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica ou outro documento exigido por esta Lei, não o 

fizer; 

 

II - desobrigado da emissão de nota fiscal eletrônica ou outro documento exigido pela 

Administração, não fornecer: 

 

a) recibo de que conste, no mínimo, o nome do contribuinte, o número de sua inscrição no 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários, seu endereço, a atividade sujeita ao tributo e o valor do 

serviço; 

 

b) comprovante de que tenha sido recolhido o imposto correspondente ao exercício anterior, 

salvo se inscrito posteriormente; 
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c) cópia da ficha de inscrição. 

 

§ 1º. Para a retenção do Imposto, nos casos de que trata este artigo, a base de cálculo é o preço 

dos serviços, aplicando-se a alíquota de 2% (dois por cento). 

 

§ 2º. O responsável, ao efetuar a retenção do Imposto, deverá fornecer comprovante ao prestador 

do serviço. 

 

Art. 88. A retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, por parte do tomador de 

serviço, deverá ser devidamente comprovada mediante campo especifico ou aposição de carimbo 

com os dizeres “ISSQN Retido na Fonte”, por parte do tomador de serviço:  

 

I - havendo emissão de documento fiscal pelo prestador do serviço, na via do documento fiscal 

destinada à fiscalização; 

 

II - não havendo emissão de documento fiscal, mas havendo emissão de documento gerencial 

pelo prestador do serviço, na via do documento gerencial destinada ao tomador do serviço; 

 

III - não havendo emissão de documento fiscal e nem de documento gerencial, pelo prestador de 

serviço, na via do documento gerencial de controle do tomador do serviço, emitido pelo próprio 

tomador de serviço.  

 

Art. 89. O proprietário da obra é solidariamente responsável pelo pagamento do imposto relativo 

à construção e aos serviços de arquitetura e urbanismo. 

 

Art. 90.  Para os efeitos do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, considera-se: 

I - Empresa - toda e qualquer pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de prestação de 

serviço; 

 

II - Profissional Autônomo - toda e qualquer pessoa física que habitualmente e sem subordinação 

jurídica ou dependência hierárquica, exercer atividade econômica de prestação de serviço; 

 

III - Trabalho pessoal - aquele material ou intelectual, executado pelo próprio prestador, pessoa 

física; 

 

IV - Sociedade Simples de Profissionais - Sociedade civil, de trabalho profissional, com caráter 

especializado, organizada para a prestação de serviços e que tenha seu contrato ou ato 

constitutivo registrado no respectivo órgão de classe; 

 

V - Trabalhador Avulso - Aquele que exercer atividade de caráter eventual, isto é, fortuito, 

casual, incerto, sem continuidade, sob dependência hierárquica, mas sem vinculação 

empregatícia.  

 

Art. 91. A pessoa física ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, estabelecimento 

profissional de prestação de serviços e continuar a exploração do negócio sob a mesma ou outra 

razão social, ou sob firma ou nome individual, é responsável pelo imposto do estabelecimento 

adquirido e devido até a data do ato: 
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I - integralmente, se a alienante cessar a exploração da atividade; 

 

II - subsidiariamente com a alienante, se esta prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de seis 

meses a contar da data da alienação, nova atividade do mesmo ou de outro ramo de prestação de 

serviço. 

 

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

quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por ex-sócio, ou seu espólio, sob a 

mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 

 

Art. 92. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 

incorporação é responsável pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas fundidas, transformadas 

ou incorporadas, até a data dos atos de fusão, transformação ou incorporação. 

 

Seção VI 

Base de Cálculo dos Serviços Prestados sob a Forma de Trabalho Pessoal do Próprio 

Contribuinte 

 

Art. 93. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre a prestação de 

serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte ou profissional autônomo, pessoa 

física, poderá ser fixo e será determinado em função da natureza do serviço, expresso em 

percentual sobre o Valor Fiscal de Referência do Município. 

 

Parágrafo único. Considera-se trabalho pessoal do próprio contribuinte, aquele executado 

pessoalmente pelo contribuinte, com o auxilio de no máximo dois empregados. 

 

Art. 94. O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza incidente sobre a prestação de serviço 

sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte ou profissional autônomo, será 

calculado, anualmente, através do percentual aplicado sobre o Valor Fiscal de Referênciado 

Município, fixados na lista de serviços constante do Anexo I desta Lei Complementar. 

 

Art. 95. O Imposto devido pelos prestadores de serviços sob a forma de trabalho pessoal poderá 

ser recolhido de uma só vez ou em prestações mensais ou trimestrais, conforme disposto em 

Regulamento ou Calendário de Obrigações Tributárias e Fiscais. 

 

Art. 96. Na hipótese de serviços prestados sobre a forma de trabalho pessoal do próprio 

contribuinte, enquadráveis em mais de um dos itens da lista de serviços, o imposto será calculado 

em relação a atividade tributada com a alíquota mais elevada.  

 

Seção VII 

Base de Cálculo dos Serviços Prestados sob a Forma de Pessoa Jurídica 

 

Art. 97. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, prestado 

por pessoa jurídica, será determinada, mensalmente, em função do preço do serviço.  
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Art. 98. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, prestado por pessoa jurídica, 

será calculado, mensalmente, conforme tabela em anexo, pela multiplicação do Preço do Serviço 

pela Alíquota Correspondente. 

 

Art. 99. Quando os serviços a que se referem os itens 4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09 a 

4.16, 5.01, 17.01, 17.18, 17.19, 17.20, 17.22, 27.01 e 35.01, da Lista de Serviços constantes do 

Anexo I desta Lei Complementar, forem prestados por sociedades simples, porém realizados de 

forma pessoal, estas ficarão sujeitas ao pagamento do imposto na forma dos artigos 16 e 17 desta 

Lei Complementar, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou 

não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos 

termos da lei aplicável. 

 

Parágrafo único. As sociedades a que se refere este artigo são aquelas formadas por pessoas 

físicas, devidamente habilitadas para o exercício de todas as atividades consignadas em seus 

objetos sociais. 

 

Art. 100. As Alíquotas são variáveis de acordo com a natureza do serviço e de outros fatores 

pertinentes. 

 

Art. 101. Na hipótese de serviços prestados por empresas enquadráveis em mais de um dos itens 

da lista de serviços, o imposto será calculado aplicando-se a alíquota própria sobre o preço do 

serviço de cada atividade. 

 

Parágrafo único. O contribuinte deverá apresentar escrituração idônea que permita diferenciar as 

receitas específicas das várias atividades, sob pena de o imposto ser calculado da forma mais 

onerosa, mediante a aplicação da alíquota mais elevada sobre o faturamento. 

 

Art. 102. Preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, sem quaisquer deduções, ainda 

que a título de subempreitada de serviços não tributados, frete, despesas, tributos e outros, com 

exceção de fornecimento de mercadorias nos casos expressamente previstos nos itens da Lista de 

Serviços constantes do Anexo III desta Lei Complementar. 

 

§ 1º. São irredutíveis os valores de quaisquer materiais: 

 

I - cujos documentos não estejam revestidos das características ou formalidades legais, previstas 

na legislação Federal, Estadual ou Municipal, especialmente no que concerne à perfeita 

identificação do emitente e do destinatário, bem como das mercadorias e dos serviços; 

 

II - relativos a obras isentas ou não tributáveis. 

 

§ 2
o
. Considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo do imposto, tudo o que for recebido 

em virtude da prestação de serviço, seja a vista ou a prazo. 

 

§ 3
o
. Constituem parte integrante do preço: 

 

I - os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza, ainda que de responsabilidade de 

terceiros; 
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II - os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em separado, na hipótese de 

prestação de serviço a crédito, sob qualquer modalidade. 

 

Art. 103. Nos serviços contratados por administração, a base de cálculo compreende os 

honorários, os dispêndios com mão-de-obra, encargos sociais e reajustamentos, as despesas 

gerais de administração e outras, realizadas direta ou indiretamente pelo prestador. 

 

Art. 104. Nas demolições, inclui-se no preço dos serviços o montante dos recebimentos em 

dinheiro e/ou em materiais provenientes do desmonte. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de construção civil, nos 

quais a empreiteira principal execute e cobre a demolição englobadamente com o contrato de 

construção. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Art. 105. Nas incorporações imobiliárias, quando o construtor acumular a sua qualidade com a 

de proprietário, promitente comprador, cessionário, ou promitente cessionário do terreno ou de 

suas frações ideais, a base de cálculo será o preço contratado com os adquirentes de unidades 

autônomas, relativo às cotas de construção. 

 

§ 1
o
. Na hipótese prevista neste Artigo, só será admissível deduzir da base de cálculo o valor dos 

materiais de construção proporcionais às frações ideais de terreno, alienadas ou compromissadas. 

 

§ 2
o
. Consideram-se também compromissadas as frações ideais vinculadas às unidades 

autônomas contratadas para entrega futura, em pagamentos de bens e serviços adquiridos, 

inclusive terrenos. 

 

§ 3
o
. A apuração proporcional da base de cálculo será feita individualmente, por obra, de acordo 

com o registro auxiliar das incorporações imobiliárias. 

 

§ 4
o
. Quando não forem especificados, nos contratos, os preços das frações ideais de terrenos e 

das quotas de construção, o preço dos serviços será a diferença entre o valor total do contrato e o 

valor resultante da divisão do preço de aquisição do terreno pela fração ideal vinculada a unidade 

contratada. 

 

Art. 106. Na impossibilidade da apuração do preço do serviço na atividade de construção civil 

através de informações contábeis ou fiscais, de conformidade com a legislação vigente, o preço 

desse serviço será apurado pela sistemática definida neste artigo.  

 

§ 1
o
. Fica criada a pauta de valores correspondente ao preço por metro quadrado a ser utilizada 

na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicado na construção civil, para efeito de cálculo 

de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, tomando-se por parâmetro o Custo Unitário 

Básico da Construção Civil - CUB, sobre o qual aplicar-se-á proporcionalmente ao tipo de obra 

realizada, percentuais em função de grau mínimo de absorção de mão-de-obra aplicada em cada 

tipo de construção, conforme consta do Anexo III desta Lei Complementar, observando-se, 

ainda, os seguintes critérios: 
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I - os percentuais serão estabelecidos segundo padrão de acabamento do tipo de obra e do grau 

de absorção de mão-de-obra na sua execução, nunca superior a 30% (trinta por cento) do preço 

do CUB oficializado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado; 

 

II - em se tratando de construção do tipo misto, será utilizado para o cálculo o valor corresponde 

à metragem quadrada de cada um, de acordo com o valor estabelecido no Anexo III desta Lei 

Complementar; 

 

III - reforma sem aumento de área, será calculada a base de 50% (cinqüenta por cento) do valor 

correspondente ao tipo de construção do imóvel reformado, previsto no Anexo III desta Lei 

Complementar, considerando-se a área indicada na licença expedida pela Prefeitura Municipal 

ou a área total construída, se a reforma for diferente ou não constar da respectiva licença; 

 

IV - o calculo para definição do valor do metro quadrado e do imposto devido será feito com 

base nos dados constantes do Anexo III desta Lei Complementar. 

 

Art. 107. Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado autônomo para o efeito 

exclusivo de manutenção de livros e documentos fiscais e para recolhimento do imposto relativo 

aos serviços nele prestados, respondendo a empresa pelos débitos, acréscimos e multas referentes 

a quaisquer deles. 

 

Art. 108. Os livros fiscais e comerciais são de exibição obrigatória ao Fisco devendo ser 

conservados, por quem deles tiver feito uso, durante o prazo de 5 (cinco) anos, contados do 

encerramento. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não têm aplicação quaisquer disposições legais 

excludentes ou limitativas do direito do Fisco de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e 

efeitos comerciais ou fiscais dos prestadores de serviço, de acordo com o disposto no artigo 195 

da Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e disposições 

posteriores. 

 

Art. 109. Doravante, no âmbito deste município, fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica de 

Serviços e o Sistema de Escrita Fiscal Eletrônica. 

 

Parágrafo único. Considera-se Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NF-e o documento emitido e 

armazenado eletronicamente por intermédio de sistema informatizado do Município,  com o 

objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços de interesse fazendário em 

meio exclusivamente digital, com validade jurídica plena garantida por assinatura digital do 

emitente e autorização de uso fornecida pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

antes da ocorrência do fato gerador. 

 

Art. 110. Através de regulamento a Fazenda Municipal poderá dispensar a emissão de 

documentos fiscais para estabelecimentos que utilizem sistemas de controle do seu movimento, 

capazes de assegurar o seu registro e respectiva autenticidade, de forma satisfatória para os 

interesses da fiscalização. 

 

§ 1º. Fica vedado o uso de controle físico de notas fiscais no âmbito deste município, cabendo ao 

Poder Executivo adotar as providências necessárias ao cumprimento desta lei. 
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§ 2º. Caso expressamente definidos pelo Poder Executivo, os contribuintes não obrigados que 

optarem espontaneamente pela emissão da NF-e, nos termos de eventual regulamentação a ser 

baixada pelo Poder Executivo, ficarão sujeitos aos dispositivos desta Lei e à sua regulamentação 

em caráter definitivo e irretratável. 

 

Art. 111.  Será adotado a partir da vigência desta Lei o Livro Eletrônico de declaração mensal 

para lançamentos das bases tributáveis dos serviços prestados e tomados, com fim de apuração 

do ISSQN mensal do Município. 

 

§ 1º. Considera-se Livro Eletrônico o meio informatizado e disponibilizado ao público pelo 

Município para escrituração fiscal e declaração mensal do ISSQN decorrente de serviços 

prestados e tomados, e que sejam de interesse tributário e fiscalizatório do Município. 

 

§ 2º. As obrigações derivadas desta lei poderão se estender a terceiros, ainda que não ostentem a 

condição de tomador ou prestador de serviços, substituto tributário ou responsável pelo 

recolhimento de tributo. 

 

Art. 112. O Poder Executivo regulamentará o uso do Livro Eletrônico, com todos os aspectos a 

ele pertinentes. 

 

Parágrafo único. O prestador ou tomador de serviços, ainda que imune ou isento, o substituto, 

responsável ou terceiro a que o regulamento imponha obrigações, ficará obrigado ao 

cumprimento das obrigações acessórias previstas no decreto regulamentador e na legislação 

tributária em vigor, sob pena de incidir nas sanções previstas na legislação vigente, notadamente 

quando: 

 

I - deixar de remeter à Secretaria de Finanças do Município o Livro Eletrônico, no prazo 

determinado, independente do pagamento do imposto; 

 

II - escriturar o Livro Eletrônico com omissões ou dados inverídicos. 

 

Art. 113. Por ocasião da prestação do serviço deverá ser emitida NFS-e, com as especificações e 

utilização determinadas por esta Lei e regulamento e deve conter: 

 

I - Razão Social da Empresa e/ou nome da pessoa física; 

 

II - endereço: Rua, Número, Bairro, Estado, CEP; 

 

III - número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e/ou CPF; 

 

IV - número da Inscrição Estadual, se possuir mais de uma atividade econômica; 

 

V - número do Cadastro Mobiliário Municipal; 

 

VI - série, Modelo ou Tipo de Documento; 

 

VII - número do Documento; 
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VIII - natureza da operação; 

 

IX - data da emissão do documento fiscal;  

  

X - destinatário com as respectivas informações contidas nos incisos I, II, III e IV; 

 

XI - colunas ou espaço para informar a quantidade, tipo, valor unitário e/ou valor total do serviço 

prestado; 

 

XII - no final do documento fiscal, deverá conter o valor total do serviço prestado e destacar o 

ISS referente ao serviço. 

 

Parágrafo único. A Administração poderá estabelecer, por Decreto, critérios para empresas que 

possam vir a utilizar o Cupom Fiscal. 

 

Art. 114. Todo aquele que utilizar serviços sujeitos à incidência do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza deverá exigir o documento fiscal correspondente. 

 

Art. 115. Além da inscrição cadastral e respectivas alterações, o contribuinte fica sujeito à 

apresentação, na forma e nos prazos regulamentares, de quaisquer declarações exigidas pelo 

Fisco Municipal. 

 

Art. 116. Consoante Termo de Adesão firmado com a FECAM, o Município instituí também a 

Nota Fiscal Eletrônica - NF-e Conjugada, documento emitido e armazenado eletronicamente 

pelo sistema disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, com o 

objetivo de registrar as operações sujeitas ao ICMS e ao ISSQN, conforme o Convênio de 

Cooperação Técnica e Delegação de Encargos Estado firmado entre a própria Secretaria de 

Estado da Fazenda e a Federação Catarinense de Municípios, sob n° 001/2010.  

 

Art. 117. A possibilidade de adoção do Sistema Eletrônico de Livros e Notas Fiscais do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza quando ocorrer operações conjugadas praticadas por 

contribuintes também sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, e que optem por tal Sistema.  

 

Art.  118. Os contribuintes do ICMS que também exerçam atividade sujeita à incidência do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, nos termos do modelo conceitual e do leiaute 

aprovados pela Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, bem como o tomador ou 

intermediário, emitente de nota fiscal de prestação de serviços, tributadas ou não, quanto aos 

fatos geradores ocorridos a partir da vigência desta Lei, em substituição aos livros fiscais 

previstos na legislação então vigente, ficam obrigados a manter e fazer uso dos livros fiscais de 

registro das prestações de serviços efetuadas ou contratadas, escriturados eletronicamente, 

consoante normas a ser estabelecidas em regulamento.  

 

Parágrafo único. Os contribuintes poderão utilizar-se da NF-e Conjugada desde que estejam 

regularmente inscritos no Cadastro Mobiliário deste Município e solicitem autorização.  

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/4724144/art-22-do-decreto-96-09-campo-largo
http://www.fecam.org.br/
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/4725299/art-1-do-decreto-96-09-campo-largo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/4725277/art-2-do-decreto-96-09-campo-largo
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Art. 119. A nota fiscal eletrônica conjugada prevista na legislação tributária estadual vigente, é 

documento de emissão obrigatória no ato da entrega ou término do serviço e conterá as 

indicações determinadas na aludida legislação. 

 

Art. 120.  O recolhimento do ISSQN, referente às NF-e Conjugada, deverá ser feito por meio de 

documento de arrecadação emitido pelo sistema disponibilizado, ou através de Documento de 

Arrecadação de Receitas Municipais - DARM ou mesmo de outro que venha a ser adotado pela 

Fazenda Municipal.  

Seção VIII 

Do Arbitramento 

 

Art. 121. A autoridade fiscal arbitrará, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a base de cálculo, 

quando: 

 

I - não puder ser reconhecido o valor efetivo do preço do serviço ou da venda, inclusive nos 

casos de perda, extravio ou inutilização de documentos fiscais; 

 

II - os registros fiscais ou contábeis, bem como as declarações ou documentos exigidos pelo 

sujeito passivo ou pelo terceiro obrigado, por serem insuficientes, inverossímeis ou falsos, não 

merecerem fé; 

 

III - o contribuinte ou responsável, após regularmente intimado, recusar-se a exibir à fiscalização 

os elementos necessários à comprovação do valor dos serviços prestados; 

 

IV - existirem atos qualificados em lei como crimes ou contravenções ou, mesmo que sem essa 

qualificação, forem praticados com dolo, fraude ou simulação, atos esses evidenciados pelo 

exame de declarações ou documentos fiscais ou contábeis, exigidos pelo contribuinte, ou por 

qualquer outro meio direto ou indireto de verificação; 

 

V - ocorrer prática de subfaturamento ou contratação de serviços por valores abaixo dos preços 

de mercado; 

 

VI - houve flagrante insuficiência de imposto pago em face do volume dos serviços prestados; 

 

VII - tiver serviços prestados sem a determinação do preço ou, reiteradamente, a título de 

cortesia; 

 

VIII - for apurado o exercício de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto, sem 

se encontrar o sujeito passivo devidamente inscrito no Cadastro Mobiliário.  

 

Art. 122. Na hipótese do artigo anterior, o arbitramento será elaborado tomando-se como base:  

 

I - valor de matérias-primas, insumo, combustível e outros materiais consumidos e aplicados na 

execução dos serviços; 

 

II - ordenados, salários, retiradas pró-labore, honorários, comissões e gratificações de 

empregados, sócios, titulares ou prepostos; 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/4724946/art-9-do-decreto-96-09-campo-largo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/4723141/art-30-do-decreto-96-09-campo-largo
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III - aluguel do imóvel e de máquinas e equipamentos utilizados ou, quando próprios 

correspondente a 10% do valor dos mesmos; 

 

IV - o montante das despesas com água, luz, telefone; 

 

V - impostos, taxas, contribuições e encargos em geral; 

 

VI - outras despesas mensais obrigatórias. 

 

Parágrafo único. O montante apurado será acrescido de 30% (trinta por cento), a título de lucro 

ou vantagem remuneratória a cargo do contribuinte, em relação ao ISSQN. 

 

Art. 123. Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pela forma estabelecida, no caso 

ISSQN, apurar-se-á o preço do serviço, levando-se em conta: 

 

I - os recolhimentos efetuados em períodos idênticos por outros contribuintes que exerçam a 

mesma atividade em condições semelhantes; 

 

II - o preço corrente dos serviços no mercado, em vigor na época da apuração; 

 

III - os fatores inerentes e situações peculiares ao ramo de negócios ou atividades, considerados 

especialmente os que permitam uma avaliação do provável movimento tributável. 

 

Art.  124. O arbitramento: 

 

I - referir-se-á, exclusivamente, aos fatos atinentes ao período em que se verificarem as 

ocorrências; 

 

II - deduzirá os pagamentos efetuados no período; 

 

III - será fixado mediante relatório da Autoridade Fiscal, homologado pela chefia imediata; 

 

IV - com os acréscimos legais, será exigido através de Auto de Infração e Termo de Intimação; 

 

V - cessará os seus efeitos, quando o contribuinte, de forma satisfatória, a critério do fisco, sanar 

as irregularidades que deram origem ao procedimento. 

  

Seção IX 

Da Estimativa 
  

Art. 125. A Autoridade Fiscal estimará de ofício ou mediante requerimento do contribuinte, a 

base de cálculo do ISSQN, quando se tratar de: 

 

I - atividade exercida em caráter provisório; 

 

II - sujeito passivo de rudimentar organização; 
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III - o contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, modalidade ou volume de negócios 

aconselhem tratamento fiscal específico; 

 

IV - sujeito passivo que não tenha condições de emitir documentos fiscais ou deixar, 

sistematicamente, de cumprir as obrigações acessórias ou principais. 

 

Art. 126. A estimativa será apurada tomando-se como base: 

 

I - o preço corrente do serviço, na praça; 

 

II - o tempo de duração e a natureza específica da atividade; 

 

III - o valor das despesas gerais do contribuinte, durante o período considerado.  

 

Art.  127. O regime de estimativa: 

 

I - será fixado por relatório da Autoridade Fiscal, homologado pela chefia imediata, e deferido 

por um período de até 12 (doze) meses; 

 

II - terá a base de cálculo expressa em VFR - Valor Fiscal de Referência do Município; 

 

III - a critério do Secretário, responsável pela área fazendária, poderá, a qualquer tempo, ser 

suspenso, revisto ou cancelado; 

 

IV - dispensa o uso de livros e notas fiscais, por parte do contribuinte; 

 

V - por solicitação do sujeito passivo e a critério do fisco, poderá ser encerrado, ficando o 

contribuinte, neste caso, subordinado à utilização dos documentos fiscais exigidos.  

 

Art. 128. O contribuinte que não concordar com a base de cálculo estimada, poderá apresentar 

reclamação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência do relatório homologado. 

 

Parágrafo único. No caso específico de atividade exercida em caráter provisório, a ciência da 

estimativa se dará através de Termo de Intimação. 

 

Art. 129. A reclamação não terá efeito suspensivo e mencionará, obrigatoriamente, o valor que o 

interessado reputar justo, assim como os elementos para a sua aferição. 

 

Parágrafo único. Julgada procedente a reclamação, total ou parcialmente, a diferença recolhida 

na pendência da decisão será compensada nos recolhimentos futuros.   

 

Seção X 

Da Homologação 

 

Art. 130. A Autoridade Fiscal, tomando conhecimento da atividade exercida pelo contribuinte, 

analisando a antecipação de recolhimento sem prévio exame do sujeito ativo, homologará ou não 

os auto-lançamentos ou lançamentos espontâneos atribuídos ao sujeito passivo. 
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§ 1
o
. O pagamento antecipado pelo contribuinte extingue o crédito, sob condição resolutória da 

ulterior homologação do lançamento. 

 

§ 2°.
 

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. 

 

§ 3
o
. Tais atos serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o 

caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 

 

§ 4
o
. O prazo da homologação será de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; 

expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública Municipal se tenha pronunciado, considera-se 

homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência 

de dolo, fraude ou simulação.  

  

Seção XI 

Do Lançamento 

 

Art. 131. O imposto será lançado: 

 

I - de ofício: 

 

a) uma única vez, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob 

forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte ou profissional autônomo, pessoa física, no 

caso de opção  pelo valor fixo; 

 

b) por arbitramento ou estimativa, numa única vez ou mensalmente, durante o exercício. 

 

II - por homologação, mensalmente, em relação ao serviço efetivamente prestado no período, nos 

demais casos. 

 

Art. 132. Os contribuintes sujeitos ao lançamento mensal do imposto, por homologação, ficam 

obrigados a: 

 

I - manter escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que não tributáveis ou 

isentos; 

 

II - emitir notas fiscais de serviços ou outros documentos admitidos pelo órgão fazendário 

competente, por ocasião da prestação dos serviços ainda que não tributáveis ou isentos; 

 

§ 1°. A empresa ao mandar fazer novas impressões de bloco de Notas Fiscais, dependerá de 

autorização prévia do Poder Executivo.  

 

§ 2°. Os livros fiscais deverão ser autenticados, de acordo com normas regulamentares. 

 

§ 3°. Os livros e documentos fiscais, que são de exibição obrigatória à fiscalização de tributos, 

não poderão ser retirados do estabelecimento ou do domicilio do contribuinte, salvo nos casos 

expressamente previstos nas normas regulamentares. 
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§ 4°. Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização e tendo em vista a natureza do 

serviço prestado, o Poder Executivo poderá decretar ou a autoridade administrativa, por 

despacho fundamentado, permitir, complementarmente ou em substituição, a adoção de 

instrumentos e documentos especiais, necessários à perfeita apuração dos serviços prestados, da 

receita auferida e do imposto devido.  

 

Art. 133. A administração tributária poderá rever os valores estimados, a qualquer tempo, 

reajustando as parcelas vincendas do imposto, quando se verificar que a estimativa inicial foi 

incorreta, que o volume e/ou a modalidade dos serviços se tenha alterado de forma substancial. 

 

Art. 134. A estimativa fiscal não poderá ultrapassar o exercício fiscal em que foi estabelecida.  

 

Art. 135. Os contribuintes, sujeitos ao regime de estimativa, poderão, a critério da autoridade 

administrativa competente, ficar dispensado da escrituração das notas em livros fiscais.  

 

Art. 136. O regime de estimativa poderá ser suspenso pela autoridade administrativa, mesmo 

quando não findo o exercício ou período, seja de modo geral ou individual, seja quanto a 

qualquer categoria de estabelecimentos, grupos ou setores de atividades, quando não mais 

prevalecer as condições que originaram o enquadramento. 

 

Art. 137. O lançamento do imposto não implica em recolhimento ou regularidade do exercício de 

atividade ou da legalidade das condições do local, instalações, equipamentos ou obras.  

  

Seção XII 

Da Arrecadação 

 

Art. 138. O recolhimento será feito diretamente aos cofres da Prefeitura Municipal ou nos bancos 

autorizados, mediante o preenchimento de guias especiais, independentemente de qualquer aviso 

ou notificação. 

 

Parágrafo único. O imposto será recolhido por meio de guias preenchidas pelo próprio 

contribuinte. 

 

Art. 139. O recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será 

efetuado nos seguintes prazos: 

 

I - Mensalmente no total de 12 parcelas ou trimestralmente, até o dia 15 (quinze) do mês 

subsequente, nos casos do imposto homologado ou por estimativa; 

 

II - Anualmente, no prazo estabelecido no Calendário de Obrigações Tributárias, quando do 

recolhimento do ISSQN fixo em uma única parcela. 

 

Art. 140. Relativamente à construção civil, o imposto será recolhido: 

 

I - a vista, no ato da expedição do alvará e aprovação do Projeto; 
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II - durante a execução da obra, parcelado em até 12 vezes, devidamente corrigido na forma 

disposta no Código Tributário Municipal, desde que o valor da parcela não seja inferior a 50% 

(ciquenta por cento) do Valor Fiscal de Referência - VFR. 

 

§ 1°. O recolhimento do imposto na forma deste artigo deverá ser requerido pelo contribuinte ou 

responsável, tempestivamente, com sujeição à apreciação e aprovação da autoridade competente. 

 

§ 2º. O recolhimento do imposto, nos termos do inciso II deste artigo, terá o seu valor expresso 

em números de Valor Fiscal de Referência - VFR, ou outro título que venha substituí-lo, 

calculado mediante a multiplicação da base de cálculo pela alíquota aplicável. 

 

Art. 141. Somente será concedido Alvará de Habite-se ao proprietário da obra que apresentar a 

quitação da Fazenda Municipal, relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN incidente sobre a obra e sobre os serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo a ela 

relativos, bem como documento, firmado pelo engenheiro responsável pela obra, que comprove 

o seu término. 

 

Art. 142. A incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, ocorre na data 

da aprovação definitiva do projeto da obra pelo órgão municipal competente independentemente 

do conhecimento do fato, pelo contribuinte ou responsável. 

 

Art. 143. Quando se tratar de prestação dos serviços descritos no item 7.17 da Lista Anexa, o 

contrato mantido com o respectivo engenheiro e/ou arquiteto responsável pela fiscalização e 

execução da obra, deverá estar anexo ao pedido de Licença para Execução de Obras para que o 

Fisco possa identificar o contribuinte e a respectiva base de cálculo do imposto.   

 

Art. 144. No caso de feiras ou diversões públicas, quando estas forem eventuais ou provisórias 

definidas como espetáculos de qualquer espécie, parque de diversões, exposições, feiras ou 

qualquer outra promoção ou evento, bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, competições 

esportivas, onde se cobram ingressos e os serviços sejam tributados, inclusive a guarda e o 

estacionamento de veículos, o imposto será fixado a partir de uma base de cálculo estimado ou 

arbitrados e recolhidos antecipadamente aos cofres municipais por meio de Documento de 

Arrecadação de Receitas Municipais - DARM. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do parágrafo anterior, quando o contribuinte tiver domicílio 

tributário e inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas no Município, o recolhimento do 

imposto poderá ser efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias após o término do evento. 

 

Art. 145. Quando o contribuinte pretender comprovar, com documentação hábil e a critério da 

fazenda municipal, a inexistência de prestação de serviço tributável pelo município, deve realizá-

la nos prazos estabelecidos para pagamento do imposto. 

 

Art. 146. Respeitado o disposto no artigo 141 desta Lei Complementar, a prova de quitação total 

do imposto é indispensável:  

 

I - à expedição de "Habite-se" ou "Auto de Vistoria" e à conservação de obras particulares; 

 

II - ao pagamento de obras e serviços contratadas com o Município. 
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Parágrafo único.  No caso do inciso II deste artigo, quando o vencimento das prestações devidas 

pelo Município ocorrer antes da data aprazada para pagamento do imposto, estará o fisco 

municipal autorizado a efetuar os pagamentos e reter o valor relativo ao imposto incidente.  

  

Seção XIII 

Das Isenções e Imunidades 

  

Art. 147. São isentas do imposto as prestações de serviços efetuadas: 

 

I - por engraxates, jornaleiros; 

 

II - por associações de classe, conselhos regionais de profissionais, sindicatos e as respectivas 

federações e confederações cujos atos constitutivos estejam devidamente registrados nos órgãos 

competentes; 

 

III - de diversão pública com fins beneficentes ou considerados de interesse da comunidade pelo 

órgão de Educação e Cultura do Município ou órgão similar; 

 

IV - por associações desportivas, culturais ou recreativas, sem venda de ingresso; 

 

V - nas obras para construção de moradias executadas pelo proprietário, cujos contribuintes se 

utilizarem do programa planta padrão, assim consideradas aquelas para construções de até 70 m
2
 

(setenta metros quadrados) e que comprovadamente não possuam outro bem imóvel, casa, 

apartamento ou terreno; 

 

VI - os serviços prestados por entidades beneficentes, fundações, instituições filantrópicas na 

área da saúde, educação e assistência social. 

 

Art. 148. O imposto não incide sobre: 

 

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

 

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

membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos 

sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 

 

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

bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas 

por instituições financeiras. 

 

Parágrafo único. Não se enquadram no inciso I deste artigo, os serviços desenvolvidos no Brasil, 

cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.   

 

Seção XIV 

Da Inscrição 
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Art. 149. Ficam obrigadas a se inscrever no Cadastro Municipal de Contribuintes, as pessoas 

físicas ou jurídicas que: 

 

I - realizem prestações de serviços sujeitos à incidência do imposto; 

 

II - sejam, em relação às prestações de serviços a que se refere o inciso anterior, responsáveis 

pelo pagamento do imposto como substitutos tributários. 

 

Parágrafo único. A inscrição de que trata este artigo deverá ser feita antes do início das 

atividades. 

 

Seção XV 

Controle e Fiscalização do Imposto 

 

Art. 150. Compete ao órgão fazendário do Município a supervisão e controle da arrecadação e a 

fiscalização do imposto. 

 

Parágrafo único. A fiscalização do imposto é atribuição exclusiva dos agentes do fisco. 

 

Art. 151. Os agentes do fisco, diretamente ou por intermédio do órgão fazendário, poderão 

requisitar o auxílio da força pública estadual sempre que forem vítimas de embaraço ou desacato 

no exercício de suas funções, ou quando for necessária a adoção de medidas acauteladoras de 

interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. 

 

Art. 152. No exercício de suas funções, o agente do fisco procederá ao exame dos livros e 

documentos de escrituração contábil e fiscal do contribuinte, inclusive em meios magnéticos. 

 

Parágrafo único. No caso de recusa de apresentação dos livros, documentos ou meios 

magnéticos, o agente do fisco, diretamente ou por intermédio do órgão fazendário, providenciará 

junto ao Ministério Público para que se faça a exibição judicial, sem prejuízo da lavratura de 

auto de infração por embaraço a ação fiscal. 

 

Art. 153. Considerar-se-á infração à obrigação tributária acessória a simples omissão de registro 

de prestações de serviços tributáveis na escrita fiscal, desde que lançadas na comercial. 

 

Art. 154. Presumir-se-á prestação de serviço tributável não registrada, quando se constatar: 

 

I - o suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário, quer esteja escriturado ou 

não; 

 

II - a efetivação de despesas, pagas ou arbitradas, em limite superior ao lucro bruto auferido pelo 

contribuinte; 

 

III - a diferença entre o movimento tributável médio apurado em sistema especial de fiscalização 

e o registrado nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores; 

 

IV - a falta de registro de documentos fiscais referentes à prestação de serviços, na escrita fiscal 

e contábil, quando existente essa; 
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V - a efetivação de despesas ou aquisição de bens e serviços, por titular de empresa ou sócio de 

pessoa jurídica, em limite superior ao pró-labore ou às retiradas e sem comprovação da origem 

do numerário; 

 

VI - o pagamento de aquisições de mercadorias, bens, serviços, despesas e outros ativos e 

passivos, em valor superior às disponibilidades do período; 

 

VII - a existência de despesa ou de título de crédito pagos e não escriturados, assim como a 

manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada; 

 

VIII - a existência de valores registrados em máquina registradora, equipamento emissor de 

cupom fiscal, processamento de dados, ou outro equipamento utilizado sem prévia autorização 

ou de forma irregular, apurados mediante a leitura do equipamento. 

 

§ 1º. Não perdurará a presunção mencionada nos incisos I, II, e VI quando em contrário 

provarem os lançamentos efetuados em escrita contábil revestida das formalidades legais. 

 

§ 2º. Não produzirá os efeitos previstos no § 1º a escrita contábil, quando: 

 

I - contiver vícios ou irregularidades que objetivem ou possibilitem a sonegação de tributos; 

 

II - os documentos fiscais emitidos ou recebidos contiverem omissões ou vícios, ou quando se 

verificar que as quantidades, operações ou valores lançados são inferiores aos reais; 

 

III - os livros ou documentos fiscais forem declarados extraviados, salvo se o contribuinte fizer 

comprovação das prestações e de que sobre elas pagou o imposto devido; 

 

IV - o contribuinte, embora intimado, persistir no propósito de não exibir seus livros e 

documentos para exame. 

 

Seção XVI 

Infrações e Penalidades 
 

Subseção I 

Infrações por falta de Recolhimento do Imposto 

 

Art. 155. Deixar de recolher, total ou parcialmente, o imposto: 

 

I - apurado pelo próprio sujeito passivo; 

 

II - devido por responsabilidade solidária ou por substituição tributária; 

 

III - devido por estimativa fiscal: 

 

a) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do imposto. 
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Parágrafo único. No caso do inciso II, a multa prevista neste artigo será exigida em dobro 

quando o responsável houver retido o imposto e deixado de recolhê-lo nos prazos fixados nesta 

Lei Complementar.   

 

Art. 156. Deixar de submeter, total ou parcialmente, prestação de serviço tributável à incidência 

do imposto: 

 

I - Multa de 5% (cinco por cento) do valor do imposto. 

 

Parágrafo único. A multa prevista neste artigo será ampliada para: 

 

I - 10% (dez por cento) do valor do imposto, quando não tiver sido emitido documento fiscal; 

 

II - 10% (dez por cento) do valor do imposto, quando a prestação estiver consignada em 

documento fiscal: 

 

a) com numeração ou seriação repetida; 

 

b) que indique, nas respectivas vias, valores ou destinatários diferentes; 

 

c) que indique valor inferior ao efetivamente praticado na prestação; 

 

d) que descreva de forma contraditória, nas respectivas vias, os dados relativos à especificação 

do serviço; 

 

e) de outro contribuinte ou empresa fictícia, dolosamente constituída para este fim; 

 

f) indicando tratamento tributário vinculado à destinação do serviço e que não tenha chegado ao 

destino nele declarado. 

 

Art. 157. Submeter tardiamente prestação de serviço tributável à incidência do imposto ou 

recolher o imposto apurado, pelo próprio sujeito passivo, ou devido por estimativa fiscal, após o 

prazo previsto na legislação, antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de 

fiscalização: 

 

I - Multa de 2% (dois por cento) do valor do imposto. 

 

Art. 158. Deixar de registrar, na escrita fiscal, documento fiscal relativo à prestação de serviço 

tributável: 

 

II - Multa de 5% (cinco por cento) do Valor Fiscal de Referência do Município - VFR  

 

Subseção II 

Infrações Relativas a Documentos e Livros Fiscais 

 

Art. 159. Imprimir ou encomendar a impressão de documentos fiscais fraudulentamente ou sem a 

devida autorização: 
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I - Multa de 5% (cinco por cento) do Valor de Referencia Fiscal - VFR, por documento fiscal. 

 

Parágrafo único. Incorre também na multa prevista neste artigo aquele que fornecer, possuir, 

guardar ou utilizar documento fiscal: 

 

I - impresso fraudulentamente ou sem a devida autorização; 

 

II - de outro contribuinte, de contribuinte inexistente ou cuja inscrição tenha sido baixada ou 

declarada nula. 

 

Art. 160. Prestar serviços sem emissão de documento fiscal ou cupom, constatada por qualquer 

meio: 

 

I - Multa de 10% (dez por cento) do Valor de Referencia Fiscal. 

 

Art. 161.  Atrasar a escrituração dos livros fiscais, utilizá-los ou escriturá-los sem observar os 

requisitos da legislação do imposto: 

 

I - Multa de 10% (dez por cento) do Valor de Referencia Fiscal. 

 

 

Subseção III 

Infrações Relativas ao Cadastro e à Entrega de Informações de Natureza Cadastral,  

Econômica ou Fiscal 

 

Art. 162. Iniciar atividade sem prévia inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 

 

I - Multa de 15% (quinze por cento) do Valor de Referencia Fiscal. 

 

Art. 163. Não efetuar a entrega das informações de natureza cadastral ou de natureza econômica 

ou fiscal previstas na legislação tributária ou prestá-las de forma inexata: 

 

I - Multa de 15% (quinze por cento) do Valor de Referencia Fiscal. 

 

Art. 164. Deixar de apresentar os livros, documentos ou informações requisitadas pelas 

autoridades fazendárias: 

 

I - Multa de 20% (vinte por cento) do Valor de Referencia Fiscal. 

 

§ 1º. A apresentação de qualquer livro ou documento será precedida de requisição, com prazo 

mínimo de 3 (três) dias. 

 

§ 2º. O disposto neste artigo não impede a imediata apreensão, pelos agentes do fisco, de 

quaisquer livros e documentos que: 

 

I - devam ser obrigatoriamente mantidos no estabelecimento do contribuinte; 

 

II - possam estar sendo ou tenham sido utilizados para a supressão ou redução ilegal do tributo. 
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Subseção IV 

Outras Infrações 

 

Art. 165. Embaraçar, dificultar, retardar ou impedir, por qualquer meio, a ação fiscal: 

 

I - Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do Valor de Referencia Fiscal. 

 

Art. 166. Descumprir qualquer obrigação acessória prevista na legislação tributária, sem 

penalidade específica capitulada nesta Lei: 

 

I - Multa de 20% (vinte por cento) do Valor de Referencia Fiscal. 

  

TÍTULO V 

DAS TAXAS 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 167. As taxas cobradas pelo Município têm como fato gerador o exercício regular do poder 

de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público, específico e divisível, 

prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

 

§ 1º. Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Municipal que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regule a prática de ato ou a abstenção de fato, em 

razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos coletivos ou individuais.  

 

§ 2º. Considera-se regular o exercício do poder de polícia, quando desempenhado pela repartição 

competente, nos limites da Lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de 

atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.  

 

§ 3º. Os serviços públicos a que se refere o caput deste artigo, consideram-se:  

 

I - utilizados pelo contribuinte:  

 

a) efetivamente, quando usufruídos por ele a qualquer título;  

 

b) potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos a sua disposição 

mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;  

 

II - específico, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de 

utilidade, ou de necessidades públicas;  

 

III - divisíveis, quando suscetíveis, por parte de cada um de seus usuários.  

 

Art. 168. Para efeito de instituição, lançamento, cobrança e aplicação de penalidades de taxas, 

consideram-se compreendidas ao âmbito de atribuições do Município, aquelas que, pela 
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Constituição Federal, pela Constituição Estadual, pela Lei Orgânica dos Municípios e pelas 

normas gerais com elas compatíveis, que a ele competem, salvo se houver disposição especial 

em contrário. 

 

Art. 169. A incidência da taxa e sua cobrança independem: 

 

I - da existência do estabelecimento fixo; 

 

II - do efetivo ou contínuo exercício da atividade para a qual tenha sido requerido o 

licenciamento; 

 

III - da expedição da autorização, desde que seja efetivo o exercício da atividade para a qual 

tenha sido aquela requerida; 

 

IV - do resultado financeiro da atividade exercida; e 

 

V - do cumprimento de qualquer exigência legal ou regulamentar relativa ao exercício da 

atividade. 

 

Art. 170. As taxas que integram o sistema tributário municipal classificam-se: 

 

I - Taxas decorrentes do efetivo e regular exercício do Poder de Polícia Administrativa e Fiscal; 

 

II - Taxas Decorrentes da Utilização Efetiva ou Potencial de Serviços Públicos Divisíveis, 

Prestados aos Contribuintes ou Postos à sua Disposição. 

 

CAPÍTULO II 

TAXAS DECORRENTES DO EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 

ADMINISTRATIVA E FISCAL 

 

Art. 171. Pelo exercício regular do poder de polícia incorre as seguintes taxas: 

 

a) Taxa de Licença Para Instalação e Localização de Estabelecimentos de Produção, Comércio, 

Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e Congêneres com Atividades Codificadas no 

CNAE; 

 

b) Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos de Produção, 

Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e Congêneres com Atividades 

Codificadas no CNAE; 

 

c) Horário Especial de Funcionamento de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, 

Prestação de Serviços, Agronegócio e Congêneres; 

 

d)  Taxa de Licença para Exercício de Atividade de Comércio Eventual, Experimental ou 

Ambulante; 

 

e) Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade; 

 

http://www.dicio.com.br/incorrer/
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f) Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal; 

 

g) Taxa de Licença para Execução de Obras e Instalações Particulares. 

 

II - Taxas decorrentes da Utilização Efetiva ou Potencial de Serviços Públicos Divisíveis, 

Prestados aos Contribuintes ou Postos à sua Disposição: 

 

a) Taxa dos Serviços Públicos de Coleta, Remoção e Tratamento, Destinação ou Disposição de 

Resíduos Sólidos. 

 

CAPÍTULO III 

TAXA DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, AGRONEGÓCIO E CONGÊNERES COM ATIVIDADES 

CODIFICADAS NO CNAE 

 

Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência 

 

Art. 172. A Taxa de Licença para Instalação e Localização de Estabelecimentos de Produção, 

Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e Congêneres dentre as atividades 

arroladas no CNAE e no detalhamento das suas subclasses, é devida por qualquer pessoa, física 

ou jurídica, em razão da instalação e localização de quaisquer estabelecimentos ou exercício de 

atividades no Município.  

 

Parágrafo único. Incluem-se entre as atividades sujeitas à fiscalização as de comércio, indústria, 

agropecuária, prestação de serviços em geral, extração e, ainda, as exercidas por entidades, 

sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas, culturais ou decorrentes de profissão, 

arte ou ofício. 

 

Art 173. A incidência e o pagamento da Taxa independe: 

 

I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas; 

 

II - de licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou 

Município; 

 

III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade; 

 

IV - da finalidade ou do resultado econômico da atividade, ou da exploração dos locais; 

 

V - do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais. 

 

Seção II 

Do Contribuinte 

 

Art. 174. Contribuinte da Taxa de Licença são todas as pessoas físicas ou jurídicas que vierem a 

se instalar ou exercer atividades no Município. 
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Art. 175.  A Taxa de Licença é devida no início da atividade e quando da transferência de local 

ou do ramo de atividade, pelas diligências para verificar as condições para a instalação e 

localização do estabelecimento em face das normas urbanísticas e de polícia administrativa, 

sendo indivisível quanto à sua cobrança. 

 

Parágrafo único. A transferência de local ou alteração do ramo de atividade acarretará a 

incidência da taxa à razão de 50 % do seu valor anual. 

 

Art. 176 Os contribuintes inscrever-se-ão na repartição fiscal antes de iniciarem suas atividades. 

 

§ 1º. Antes da inscrição municipal, os interessados poderão efetuar consulta prévia, através de 

requerimento enviado pela rede mundial de computadores no endereço eletrônico 

http://www.trezetilias.sc.gov.br ou protocolado na Secretaria Municipal da Administração e 

Finanças, onde deverá constar: 

 

I - o endereço completo de seu interesse; e 

 

II - a atividade desejada e os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 

 

§ 2º. As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a 

que o usuário seja informado: 

 

I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da atividade 

desejada no local escolhido; e 

 

II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção da licença de Instalação e 

Localização, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a localização. 

 

§ 3º. Ao requerer a licença, através de formulário próprio ou por meio eletrônico, o contribuinte 

fornecerá ao órgão competente do Município, além dos elementos e informações necessárias à 

sua inscrição no Cadastro Fiscal Mobiliário Municipal: 

 

I - quando pessoas físicas deverão entregar cópia da cédula de identidade (RG), CPF e a cópia de 

um comprovante de endereço; e 

 

II - quando pessoas jurídicas deverão entregar cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), contrato social e suas alterações, ou declaração de 

microempreendedor individual (MEI) e a cópia do carnê do IPTU para comprovação de 

endereço. 

 

§ 4º. Para todo e qualquer estabelecimento haverá uma inscrição distinta. 

 

§ 5º. Não haverá casos de transferência de sociedade simples, dentro do Cadastro Fiscal 

Mobiliário Municipal, procedendo-se ao cancelamento da inscrição anterior e a posterior 

abertura de nova inscrição. 
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Art. 177. Será concedido um Alvará de Licença de Instalação e Localização Provisório para os 

micros empreendedores individuais, as microempresas (ME), as empresas de pequeno porte 

(EPP) e microempreendedor individual (MEI), que permitirá o início da operação do 

estabelecimento imediatamente após o ato de registro, desde que se submetam às exigências 

desta Lei Complementar, da lei específica e seus regulamentos e subsidiariamente, das Leis 

Complementares federais nº 123/2003, nº 127/2008, nº 128/2008 e nº 147/2014, juntamente com 

as exigências e procedimentos contidos no sistema REGIN, consoante convênio firmado com a 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC). 

 

Art. 178.  No caso de emissão do Alvará de Instalação e Localização Provisório a que se refere o 

artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão observadas as 

regras instituídas nesta Lei e em regulamento. 

 

Parágrafo único. O Alvará referido no caput deste artigo terá validade para o respectivo exercício 

e permite o inicio de operação do estabelecimento imediatamente após o ato do registro. 

 

Seção III 

Da Base de Cálculo e do Valor 

 

Art. 179. A taxa será calculada de acordo com a Tabela I, do Anexo IV desta Lei, considerando-

se, sempre, a atividade principal, e, recolhida quando da inscrição do estabelecimento no 

Cadastro Mobiliário cujo valor para cada contribuinte decorre da aplicação dos percentuais 

previstos em concomitância e linearmente de acordo com a seção em que a atividade estiver 

inserida na tabela do CNAE e verticalmente de acordo com o porte da empresa, multiplicado 

pelo Valor de Referência Fiscal. 

 

Parágrafo único. Para efeito de cálculo da Taxa de Licença para Instalação e Localização será 

utilizada a nomenclatura e seções constantes na tabela do CNAE Fiscal 2.1. 

 

Seção IV 

Do Lançamento  

 

Art. 180. As taxas serão lançadas de ofício pela autoridade competente, com base nas 

informações prestadas pelo contribuinte, constantes no Cadastro de Atividades ou apuradas pelo 

fisco. 

Seção V 

Do Pagamento  

Art. 181. As taxas serão devidas e arrecadadas antes da autorização ou licenciamento pretendido 

e, quando periódicas, de acordo com as disposições contidas em calendário fiscal a ser expedido 

pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

§ 1°. As taxas do poder de polícia administrativa fiscal não serão objeto de parcelamento. 

 

§ 2°. O mero pagamento da taxa não configura, por si só, a autorização ou o licenciamento 

pretendido, sendo necessário o cumprimento das determinações das legislações próprias para a 

respectiva concessão. 
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Seção VI 

Das Isenções  

 

Art. 182. São isentos de todas as taxas de licença, os órgãos municipais, estaduais e federais dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário, inclusive suas autarquias e fundações. 

 

CAPÍTULO IV 

TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, AGRONEGÓCIO E CONGÊNERES COM ATIVIDADES 

CODIFICADAS NO CNAE 

 

Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência 

 

Art. 183. A Taxa de Licença de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimentos de 

Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e Congêneres com 

Atividades codificadas no CNAE tem como fato gerador o exercício do poder de polícia, 

consubstanciado na vigilância constante dos estabelecimentos e atividades licenciadas para efeito 

de verificação, quando necessário ou por constatação fiscal de rotina, do cumprimento da 

legislação disciplinadora a que se submetem. 

 

Parágrafo único. Incluem-se entre as atividades sujeitas à fiscalização as de comércio, indústria, 

agropecuária, prestação de serviços em geral, extração e, ainda, as exercidas por entidades, 

sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas, culturais ou decorrentes de profissão, 

arte ou ofício. 

 

Art. 184. A incidência e o pagamento da Taxa independem: 

 

I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas; 

 

II - de licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou 

Município; 

 

III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade; 

 

IV - da finalidade ou do resultado econômico da atividade, ou da exploração dos locais. 

 

Seção II 

Do Contribuinte 

 

Art. 185. O Contribuinte da Taxa Licença de Fiscalização para Funcionamento de 

Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e 

Congêneres com Atividades Codificadas no CNAE são todas as pessoas físicas ou jurídicas que 

exercerem atividades no Município. 

 

Seção III 

Da Base de Cálculo e do Valor 
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Art. 186. A taxa será calculada de acordo com a Tabela I, do Anexo IV desta Lei, considerando-

se, sempre, a atividade principal, e recolhida anualmente em razão da Fiscalização para 

Funcionamento do estabelecimento, lançado de ofício conforme dados existentes no Cadastro 

Mobiliário e devidamente confrontado pelo fisco, cujo cálculo segue a forma de rateio, divisível, 

proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, cujo valor para 

cada contribuinte decorre da aplicação dos percentuais previstos na concomitância e linearmente 

de acordo com a seção em que a atividade estiver inserida na tabela do CNAE e verticalmente de 

acordo com o porte da empresa, multiplicado pelo Valor de Referência Fiscal. 

 

Parágrafo único. Para efeito de cálculo da Taxa de Licença de Fiscalização para Funcionamento 

será utilizada a nomenclatura e seções constantes na tabela do CNAE Fiscal 2.1. 

 

Seção IV 

Do Lançamento  

 

Art. 187. As taxas serão lançadas de ofício pela autoridade competente, com base nas 

informações prestadas pelo contribuinte, constantes no Cadastro Fiscal Mobiliário Municipal, ou 

apuradas pelo fisco. 

 

Parágrafo único. Constitui obrigação do contribuinte informar ao Fisco qualquer alteração 

contratual. 

 

Seção V 

Do Pagamento  

 

Art. 188. As taxas serão devidas e arrecadadas antes da autorização ou licenciamento pretendido 

e, quando periódicas, de acordo com as disposições contidas em calendário fiscal a ser decretado 

pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

§ 1°. As taxas do poder de polícia não serão objeto de parcelamento. 

 

§ 2°. O mero pagamento da taxa não configura, por si só, a autorização ou o licenciamento 

pretendido, sendo necessário o cumprimento das determinações das legislações próprias para a 

respectiva concessão. 

 

Seção VI 

Das Isenções  

 

Art. 189. São isentos de todas as taxas de licença, os órgãos municipais, estaduais e federais dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário, inclusive suas autarquias e fundações. 

 

CAPÍTULO V 

TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO 

ESPECIAL DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGRONEGÓCIO E CONGÊNERES COM ATIVIDADES 

CODIFICADAS NO DO CNAE 
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Seção I 

Fato Gerador e Incidência 

 

Art. 190. A Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento em Horário Especial de 

Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e 

Congêneres com Atividades Codificadas no CNAE tem como fato gerador a atuação do Fisco 

Municipal na fiscalização exercida sobre o funcionamento de estabelecimentos em horário 

especial mediante prévia licença do Município. 

 

Art. 191. O fato gerador da Taxa ocorre a partir do deferimento do pleito para o funcionamento 

em horário especial.  

 

Art. 192. A Taxa não incide sobre as pessoas físicas não estabelecidas quando o serviço é 

prestado junto ao estabelecimento ou na residência dos respectivos tomadores de serviços.  

  

Seção II 

Do Contribuinte 

 

Art. 193.  Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à atividade de 

indústria, do comércio, da prestação de serviços ou a qualquer outra atividade que  exercer suas 

atividades, em caráter permanente ou temporário, em horário especial mediante prévia 

fiscalização do Órgão Competente do Município.  

 

Seção III 

Da Base de Cálculo e das Alíquotas 

 

Art. 194. A base de cálculo da Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento em Horário 

Especial de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, 

Agronegócio e Congêneres com Atividades Codificadas no CNAE será determinada através de 

rateio, divisível, proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica, 

em razão da antecipação ou prorrogação do horário de atuação, segundo o fixada na Tabela I do 

Anexo IV desta lei.  

 

Seção IV 

Do Lançamento  

 

Art. 195. Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento em Horário Especial de 

Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e 

Congêneres com Atividades Codificadas no CNAE será lançada, de ofício pela autoridade 

administrativa competente, em consonância com o que estabelece a Tabela prevista no artigo 

anterior.  

 

Seção V 

Do Pagamento  

 

Art. 196 O pagamento da Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento em Horário 

Especial de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, 
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Agronegócio e Congêneres com Atividades Codificadas no CNAE deverá ser feito na forma e 

prazos definidos em calendário fiscal a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Seção VI 

Das Isenções  
 

Art. 197. São isentos da Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento em Horário Especial 

de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços, Agronegócio e 

Congêneres com Atividades Codificadas no CNAE, observado o que estabelece a arts. 161 e 162 

da Lei nº 1605, de 28 de dezembro de 2007 - Código de Posturas:  

 

I - impressão e distribuição de jornais; 

 

II - serviços de transportes coletivos; 

 

III - entidades de assistência social e demais associações civis sem fins lucrativos; 

 

IV - hotéis, pensões, creches e congêneres; 

 

V - hospitais, ambulatórios de análises clínicas e eletricidade médica, consultórios médicos e 

congêneres; 

 

VI - farmácias e drogarias; 

 

VII - agência funerária; 

 

VIII - cinema; 

 

IX - serviço telefônico; 

 

X - serviço de vigilância e segurança; 

 

XI - radiodifusão e telecomunicação;  

 

XII - serviços de guinchos; 

 

XIII - postos de gasolina e de lubrificação e borracharias; 

 

XIV -  fornecimento de energia elétrica, de água ou de gás; e 

 

XV - quaisquer estabelecimentos localizados na parte interna do Terminal Rodoviário. 

 

Parágrafo único. Os microemprendedores individuais - MEI estão isentas do pagamento da taxa 

referida nesta Seção no ano de início de suas atividades. 

 

CAPÍTULO VI 

TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO 

EVENTUAL, EXPERIMENTAL OU AMBULANTE 
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Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência 

 

Art. 198. A Taxa de Licença para Exercício de Atividade Comércio Eventual, Experimental ou 

Ambulante tem como fato gerador o exercício do poder de polícia de fiscalização do 

cumprimento da legislação disciplinadora a que se submete qualquer pessoa, física ou jurídica, 

em razão do exercício de atividade eventual ou temporária no Município, consoante cálculo e 

rateio, divisível, proporcional e diferenciado do custo da respectiva atividade pública específica. 

 

Art. 199. Nenhuma atividade de caráter eventual ou temporário poderá ser exercida sem prévia 

licença outorgada pela administração pública e sem o pagamento da referida taxa. 

 

§ 1º. Considera-se comércio ambulante o exercido individualmente, sem estabelecimento, 

instalações ou localização fixa, com característica eminentemente não sedentária, realizado 

eventualmente em determinadas épocas, notadamente nas de festejos populares e comemorações 

em locais autorizados pelo Poder Público Municipal. 

 

§ 2º. Considera-se comércio experimental o exercido individualmente com estabelecimento, 

instalações e localização fixa, com metragem inferior a 12m² (doze metros quadrados) e desde 

que as condições de zoneamento, higiene, segurança do estabelecimento, sejam adequada a 

espécie de atividade a ser exercida observados os requisitos da legislação do Município. 

 

§ 3º. Cabe ao Município regulamentar por lei específica, o comércio ambulante e experimental, 

especialmente no que se refere ao número de autorizações a serem concedidas, ao horário por 

tipo de atividade, à delimitação dos locais de funcionamento, aos critérios de autorização e à 

definição das mercadorias comerciáveis. 

 

Seção II 

Do Contribuinte 

 

Art. 200. O Exercício de Atividade Comércio Eventual ou Ambulante só poderá ser praticada no 

Município, desde que: 

 

I - o interessado atenda os requisitos estabelecidos em regulamento próprio e dentro das normas 

da Lei nº 1.605/2007, Código de Postura do Município. 

 

II - não tornar-se inconveniente, nem prejudicial ao comércio regularmente estabelecido; e 

 

III - pagamento antecipado das taxas e emolumentos devidos.  

 

§ 1º. Considera-se comércio ambulante o exercido individualmente, sem estabelecimento, 

instalações ou localização fixa, com característica eminentemente não sedentária, realizado 

eventualmente em determinadas épocas, notadamente nas de festejos populares. 

 

§ 2º. Considera-se comércio experimental o exercido individualmente com estabelecimento, 

instalações e localização fixa, com metragem inferior a 12m² (doze metros quadrados) e desde 
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que as condições de zoneamento, higiene, segurança do estabelecimento, sejam adequada a 

espécie de atividade a ser exercida observados os requisitos da legislação do Município. 

 

§ 3º. Cabe ao Município regulamentar por lei específica, o comércio ambulante e experimental, 

especialmente no que se refere ao número de autorizações a serem concedidas, ao horário por 

tipo de atividade, à delimitação dos locais de funcionamento, aos critérios de autorização e à 

definição das mercadorias comerciáveis. 

 

§ 4º. É considerado também Comércio Eventual, Experimental ou Ambulante a atividade 

exercida em instalações removíveis colocadas nas vias e logradouros públicos como balcões, 

barracas, mesas, tabuleiros e assemelhados. 

 

Seção III 

Da Base de Cálculo e do Valor 

 

Art. 201. A Taxa de que trata este Capítulo será cobrada por ocasião da outorga da respectiva 

Licença, de acordo com a Tabela III do Anexo IV deste Código.  

 

Art. 202. Respondem pela Taxa de Licença de Atividade Eventual, Experimental ou Ambulante 

as mercadorias encontradas em poder do obrigado ao porte da licença. 

 

Seção IV 

Do Pagamento  

 

Art. 203. A taxa de licença para o Comércio Eventual, Experimental deverá ser paga 

antecipadamente à concessão da licença, com percentuais incidentes sobre a VFR (Valor Fiscal 

de Referencia Fiscal) do Município, conforme a tabela citada no artigo 201 deste Código.  

 

Seção V 

Das Isenções  

 

Art. 204. Estão isentos da taxa de licença de Comércio Eventual, Experimental ou Ambulante os 

portadores de deficiência física, assim considerados os que atendam as especificações constantes 

no regulamento da atividade. 

 

CAPÍTULO VII 

TAXA DE LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

 

Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência  

 

Art. 205. A Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade tem como fato gerador o exercício 

do poder de polícia da Administração Pública Municipal, de vigilância em razão da exploração, 

utilização ou veiculação dos meios de publicidade de qualquer tipo e por qualquer instrumento, 

nas vias e logradouros públicos do Município, bem como nos locais de audibilidade, visibilidade 

ou acesso ao público. 
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Parágrafo único. Para efeito de incidência da taxa, considera-se publicidade, toda e qualquer 

divulgação de mensagens de natureza publicitária ou comercial, mensagens indicativas ou 

representativas de nomes, marcas, símbolos, produtos ou estabelecimentos de pessoas físicas ou 

jurídicas, indicativos de atividades, inclusive aqueles fixados em veículos de transporte e 

mobiliários em geral. 

 

Art. 206. São considerados veículos de publicidade sujeitos à taxa: 

 

I - os letreiros, 

 

II - os anúncios publicitários em forma de outdoors, painéis, faixas, banners, balões, som, 

panfletagem. 

 

Art. 207. Considerar-se-á ocorrido o fato gerador da Taxa de Licença para Propaganda e 

Publicidade: 

 

I - na data do início da veiculação da publicidade; 

 

II - na data em que se der qualquer alteração; 

 

III - em 1º de janeiro de cada exercício, nos anos subseqüentes, em se tratando de publicidade 

realizada por intermédio de instrumentos ou suportes de caráter permanente. 

 

Parágrafo único. Considera-se permanente toda veiculação publicitária que pelas suas 

características, destinação ou intuito de exibição, seja de duração superior a 90 (noventa) dias. 

 

Art. 208. A incidência e o pagamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade 

independem: 

 

I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas 

ao anúncio; 

 

II - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou 

Município; 

 

III - do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente exigidas, 

inclusive para expedição de alvarás ou vistorias. 

 

Seção II 

Do Contribuinte 

 

Art. 209. O Contribuinte fica obrigado ao recolhimento da Taxa de Licença para Propaganda e 

Publicidade é a pessoa física ou jurídica que explora a atividade de publicidade. 

 

Seção III 

Da Base de Cálculo e do Valor 
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Art. 210. A taxa será calculada em consonância com os dados constantes do Cadastro Mobiliário, 

aplicando-se para tanto a Tabela IV do Anexo IV deste Código. 

 

Seção IV 

Do Lançamento 

 

Art. 211. As taxas serão lançadas de ofício pela autoridade competente, com base nas 

informações prestadas pelo contribuinte, constantes no Cadastro de Atividades ou apuradas pelo 

fisco. 

 

Seção V 

Do Pagamento  

 

Art. 212 A taxa será devida e arrecadada antes da autorização ou licenciamento pretendido e, 

quando periódicas, de acordo com as disposições contidas em calendário fiscal a ser expedido 

por decreto baixado pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 213. A Taxa de Licença para Publicidade será paga de acordo com a  tabela determinada 

pelo artigo 210 desta Lei Complementar e recolhida ao Erário Municipal na forma e prazos 

regulamentares. 

 

§ 1º. Sofrerão acréscimo de 20% da taxa os anúncios de qualquer natureza referentes a bebidas 

alcoólicas e fumo. 

 

§ 2º. O lançamento da taxa, a critério da Administração, poderá ser efetuado juntamente com 

outros tributos. 

 

Seção VI 

Das Isenções 
 

Art. 214.  Ficam isentos da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade: 

 

I - os indicativos de órgãos públicos da administração direta e indireta; 

 

II - hospitais, ambulatórios, casas de saúde e prontos-socorros; 

 

III - os indicativos, nos locais de construção, do responsável técnico pela obra, contendo as 

especificações exigidas pelo CREA, o número do processo de acompanhamento e o número do 

Alvará de Licença, nos termos da legislação própria; 

 

IV - as indicações de profissional liberal fixadas nas respectivas residências, escritórios ou 

consultórios; 

 

V - as tabuletas indicativas de sítio, granjas ou fazendas; 

 

VI - os nomes, siglas, dísticos, logotipos e breves mensagens publicitárias, que nas condições 

legais e regulamentares, se responsabilizem, gratuitamente, pela manutenção de cestos 
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destinados à coleta de lixo nas vias e logradouros públicos, ou pela conservação, sem ônus para o 

Município, de parques, jardins, logradouros públicos, ou ainda, o plantio e proteção de árvores; 

 

VII - as campanhas de utilidade pública e avisos elucidativos destinados exclusivamente à 

orientação do público, bem como aqueles que recomendem cautela ou indiquem perigo, desde 

que desprovidos de qualquer legenda, dísticos ou desenhos de valor publicitário; 

 

VIII - os anúncios publicados em jornais, revistas ou catálogos e os irradiados em estação de 

radiodifusão, televisão e cinemas; 

 

IX - os cartazes destinados a fins patrióticos, religiosos, beneficentes ou desportivos; 

 

X - os anúncios destinados à propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, na forma 

prevista na legislação eleitoral; 

 

XI - os indicativos localizados no imóvel do próprio estabelecimento, interna ou externamente, e 

que sirvam como identificador de seu nome e de suas atividades ou produtos. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso VI, a isenção da Taxa de Licença para Publicidade 

restringe-se, unicamente, aos nomes, dísticos, logotipos e breves mensagens publicitárias 

afixadas nos cestos, em placas, letreiros ou grades, de área igual ou inferior, em sua totalidade, a 

1,0 m² (um metro quadrado), afixados nos logradouros cuja conservação esteja permitida à 

empresa anunciante, nos termos da legislação de posturas aplicável. 

 

CAPÍTULO VIII 

TAXA DOS ATOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 

 

Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência  

 

Art. 215. A Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal, fundada no poder de polícia do 

Município, concernente ao controle da saúde pública e bem-estar da população, tem como fato 

gerador a fiscalização dos estabelecimentos, atividades, habitações, produtos, embalagens, 

utensílios e quaisquer equipamentos, para efeito de verificação do cumprimento da legislação 

sanitária a que se submetem. 

 

Parágrafo único. A cobrança da taxa de que trata o caput obedecerá o aqui disposto, 

cumulativamente com a legislação específica. 

 

Seção II 

Do Contribuinte 

 

Art. 216.  O contribuinte da taxa é qualquer pessoa física ou jurídica, que se dedique à indústria, 

ao comércio, à prestação de serviços ou a qualquer outra atividade relacionada à saúde, constante 

na lista do artigo 218, só poderá exercer suas atividades, em caráter permanente ou temporário, 

mediante prévia licença do Município e pagamento da Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária 

Municipal. 
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§ 1º. Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, 

especialmente durante festividades ou comemorações, em instalações precárias ou removíveis, 

como balcões, barracas, mesas e similares, assim como em veículos. 

 

§ 2º. A Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal é devida pelas atividades incluídas no 

campo de atuação da Vigilância Sanitária, definidas nas normas regulamentadoras. 

 

Art. 217. A Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal será concedida conforme 

regulamentação da Vigilância Sanitária. 

 

§ 1º. Será obrigatória nova licença toda vez que ocorrerem modificações nas características do 

estabelecimento. 

 

§ 2º. A licença poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições 

que legitimaram a concessão da licença ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das 

penalidades cabíveis, não cumprir as determinações do Município para regularizar a situação do 

estabelecimento. 

 

§ 3º. As licenças serão concedidas sob a forma de alvará, que deverá ser fixado em local visível 

ao público e de fácil acesso à fiscalização. 

 

§ 4º. A Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal é anual e será recolhida de uma única 

vez, antes dos atos sujeitos ao Poder de Polícia Administrativa do Município. 

 

Art. 218. A Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal é devida de acordo com a Tabela 

V, do Anexo IV editada pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, através do 

Serviço de Vigilância Sanitária, de conformidade com as normas de saúde em Vigilância 

Sanitária. 

 

Seção III 

Da Base de Cálculo e das Alíquotas 

 

Art. 219. A base de cálculo da taxa de abertura e das renovações é o custo estimado da realização 

das vistorias e demais serviços administrativos, conforme definido na Tabela V, do Anexo IV 

mencionada no artigo 218. 

 

§ 1º. Os estabelecimentos que exercerem mais de uma atividade prevista na lista do artigo 218 

recolherão a taxa de maior valor. 

 

§ 2º. Na solicitação de segunda via do alvará deverá ser recolhido o valor da taxa estabelecida na 

Tabela I, do Anexo VII desta Lei Complementar.  

 

Seção IV 

Do Lançamento  

 

Art. 220. O lançamento da Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal está vinculada à 

Tabela V, do Anexo IV que dispõe sobre os Valores dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal, 

mencionada no caput do artigo anterior e presente nesta Seção. 
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§ 1º. O pagamento da taxa prevista neste artigo não exclui o pagamento dos demais tributos e 

penalidades pecuniárias a que estiver sujeito o contribuinte. 

  

§ 2º. A Taxa prevista no caput deste artigo será paga, mediante Documento de Arrecadação de 

Receitas Municipais - DARM emitido mecânica ou eletronicamente, pelo Setor de Tributação, 

na Tesouraria da Prefeitura Municipal e/ou agência bancária autorizada.  

 

§ 3º. Atos não previstos na Tabela V, do Anexo IV desta Lei terão por base a Tabela II, dos Atos 

de Saúde, Anexo Único da Lei Estadual 13.236, de 27 de dezembro de 2004.  

 

Art. 221. Os estabelecimentos que mantiverem mais que uma das atividades enquadradas em 

qualquer um dos itens da Tabela dos Atos de Vigilância Sanitária, pagarão a Taxa dos Atos de 

Vigilância Sanitária Municipal sobre uma única atividade, contudo, o valor será a da atividade 

principal desenvolvida.  

 

CAPÍTULO IX 

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 

PARTICULARES 

 

Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência  

 

Art. 222. A Taxa de Licença para Execução de Obras e Instalações Particulares tem como fato 

gerador o exercício do poder de polícia de fiscalização de obras de construção, reconstrução, 

reforma ou demolição de prédios, edículas ou muros, assim como o arruamento e loteamentos 

e/ou execução de urbanização em terrenos particulares, bem como de instalações elétricas e 

mecânicas ou qualquer obra no Município. 

 

Parágrafo único. A licença terá período de validade fixado de acordo com a natureza, extensão e 

complexidade da obra. 

 

Art. 223. Nenhuma construção, reconstrução, reforma com acréscimo, demolição ou obra e 

instalações de qualquer natureza poderá ser iniciada sem prévio pedido de licença à 

municipalidade, nos termos da legislação específica, e pagamento da taxa devida. 

 

Seção II 

Do Contribuinte 

 

Art. 224. Contribuinte da Taxa de Licença para Execução de Obras e Instalações Particulares é o 

proprietário, detentor de domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel em que se 

realizarem obras de construção, reconstrução, reforma ou demolição de prédios, bem como de 

instalações elétricas e mecânicas ou qualquer obra. 

 

Seção III 

Da Base de Cálculo e das Alíquotas 
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Art. 225. A Taxa de Licença para Execução de Obras e Instalações Particulares será cobrada de 

conformidade com a Tabela VI do Anexo IV deste Código, conforme cálculo e rateio do custo da 

respectiva atividade pública específica. 

 

Parágrafo único. A taxa não incidirá sobre as obras e instalações cuja execução não implicar em 

outorga de autorização pelo Município, nos termos da legislação específica. 

 

Seção IV 

Do Lançamento  

 

Art. 226. O lançamento da Taxa será em razão do que for requerido, efetuado de ofício pela 

autoridade competente, em nome do contribuinte. 

 

Seção V 

Do Pagamento  

 

Art. 227. O pagamento da Taxa deverá ser feito na forma e prazos definidos em regulamento a 

ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 228. O pagamento da Taxa não implica no reconhecimento, pelo Município, para quaisquer 

fins, da legitimidade da obra. 

 

Seção VI 

Das Isenções  

 

Art. 229. São isentos da Taxa: 

 

I - as obras realizadas em imóveis de propriedade da União, do Estado e de suas autarquia e 

fundações, os imóveis cedidos gratuitamente, em sua totalidade, para uso do Município; 

 

II - a construção de muros de arrimo ou de muralhas de sustentação, quando no alinhamento da 

via pública; 

 

III - a limpeza ou pintura  interna ou externa, de edifícios, casas, muros e/ou grades. 

 

CAPÍTULO X 

TAXAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÍVEIS, PRESTADOS AOS CONTRIBUINTES OU 

POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO 

 

Seção Única 

 

TAXA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E 

TRATAMENTO, DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Subseção I 

Do Fato Gerador e da Incidência 
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Art. 230. A taxa de coleta de resíduos sólidos tem por fato gerador a prestação, pelo Município, 

do serviço da coleta, transporte e destinação final de lixo e resíduos domiciliares, com a 

utilização efetiva ou potencial do serviço público prestado ao contribuinte ou posto a sua 

disposição e incidirá sobre cada uma das propriedades prediais urbanas beneficiadas pelo serviço 

que impõe. 

 

§ 1º. Entende-se por resíduos sólidos as matérias insolúveis, imprestáveis oriundos das 

residências, empresas e outras instituições, que possam prejudicar a saúde pública. 

 

§ 2º. O fato gerador considera-se ocorrido no dia 1° de janeiro de cada exercício; 

 

Subseção II 

Do Contribuinte 

 

Art. 231. São contribuintes da taxa os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores de 

imóveis localizados nas áreas atendidas pelo serviço.  

 

Art. 232. O tributo de que trata este artigo será lançado com base no Cadastro Imobiliário do 

Município e incidirá sobre cada uma das propriedades prediais urbanas beneficiadas pelo 

serviço. 

 

Subseção III 

Da Base de Cálculo e do Valor 

 

Art. 233.  A taxa dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento, destinação ou disposição 

de resíduos sólidos terá como base de cálculo o custo do serviço utilizado pelo contribuinte ou 

colocado a sua disposição e será rateado entre os contribuintes, de acordo com:  

 

I - a frequência da prestação dos serviços;  

 

II - a natureza da ocupação e utilização dos imóveis. 

 

Parágrafo único. A natureza da ocupação e utilização dos imóveis a que se refere o inciso II será 

definida como unidade residencial, comércio e serviços, industrial, agropecuária ou demais 

estabelecimentos não enquadrados nos anteriores, conforme o discriminado na Tabela Única do 

Anexo V desta Lei Complementar. 

 

Art. 234. O cálculo da taxa dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento, destinação ou 

disposição de resíduos sólidos será feita por metro quadrado da edificação, conforme o Cadastro 

Imobiliário do Município, a qual se aplicará o percentual do Valor de Referência Fiscal - VRF.  

 

Subseção IV 

Do Lançamento  

 

Art. 235. A taxa dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento, destinação ou disposição 

de resíduos sólidos será lançada de ofício pela autoridade competente e cobrada junto e em 

concomitância com o IPTU. 
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Subseção V 

Do Pagamento 

 

Art. 236. A taxa dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento, destinação ou disposição 

de resíduos sólidos será devida e arrecadada nos prazos definidos em calendário fiscal a ser 

expedido por Decreto pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Subseção VI 

Das Isenções 

 

Art. 237. São isentos: 

 

I - da taxa dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento, destinação ou disposição de 

resíduos sólidos os mesmos contribuintes que forem considerados isentos do IPTU, na forma do 

artigo 47 desta Lei Complementar; 

 

TÍTULO VI 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 238. A Contribuição de Melhoria será cobrada pelo Município, para fazer face ao custo das 

obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa 

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

beneficiado. 

 

Art. 239. Precederá ao lançamento da Contribuição de Melhoria, a publicação em edital, dos 

seguintes elementos: 

 

I - memorial descritivo do projeto; 

 

II - orçamento do custo da obra; 

 

III - determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;  

 

IV - delimitação da área de influência, demonstrando as áreas beneficiadas e a relação dos 

imóveis nela compreendidos, com sua respectiva avaliação, realizada por Comissão nomeada por 

ato do Chefe do Executivo; 

 

V - a divisão da área de influência em faixas correspondentes aos índices de hierarquização de 

benefícios dos imóveis, se for o caso; 

 

VI - o número total de imóveis beneficiados, situados nas zonas de influência da obra. 

 

§ 1º. A avaliação dos imóveis a que se refere o inciso IV será procedida levando-se em conta a 

situação do imóvel confrontante, sua área, testada, finalidade de exploração econômica e outros 

elementos a serem considerados, isolada ou conjuntamente, mediante a aplicação de métodos e 
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critérios, usualmente utilizados na avaliação de imóveis para fins de determinação de seu valor 

venal. 

 

§ 2º.  É lícito ao contribuinte impugnar qualquer dos elementos referidos neste artigo, desde que 

o faça até 30 (trinta) dias após a publicação dos mesmos. 

 

Seção I 

Do Fato Gerador e da Incidência  

 

Art. 240. A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel 

localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente realização de obras públicas e terá 

como limite máximo o total da despesa realizada na obra pública e como limite individual o 

acréscimo de valor de que a obra resultar em cada imóvel beneficiado. 

 

Art. 241. Ocorre a incidência da Contribuição de Melhoria sempre que houver valorização de 

imóveis, em virtude de qualquer das seguintes obras públicas realizadas pelo Município, 

inclusive quando resultante de convênio com a União ou o com o Estado, e suas entidades: 

 

I - abertura, alargamento, pavimentação, arborização, iluminação, esgotos pluviais e outros 

melhoramentos em vias e logradouros públicos; 

 

II - colocação de paralelepípedos, asfalto, lajotas ou qualquer outro tipo de materiais utilizável 

no revestimento ou calçamento de vias e logradouros; 

 

III - colocação de meios-fios, guias de sarjetas, caixas, bocas de lobo, rede pluvial e demais 

equipamentos e instalações complementares; 

 

IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos pluviais e sanitários, instalações 

de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicações em geral, ou de suprimento de gás, 

funiculares, ascensores e instalações de comodidade pública; 

 

V - proteção contra secas, inundações, erosão e drenagem em geral, retificação e regularização 

de cursos d´água e irrigação; 

 

VI - construção e pavimentação de estradas de rodagem; 

 

VII - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriações em 

desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico; 

 

VIII - realização de passeios públicos.  

 

Seção II 

Do Contribuinte  

 

Art. 242. Contribuinte do tributo é a pessoa física ou jurídica titular da propriedade, do domínio 

útil ou da posse do bem imóvel alcançado pelo acréscimo do valor do imóvel localizado nas 

áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas municipais. 
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Parágrafo único. Os imóveis em condomínio indiviso serão considerados de propriedade de um 

só condômino, cabendo a esse exigir, dos demais condôminos, a parte que lhes tocar. 

 

Art. 243. Por terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da Contribuição de 

Melhoria ou por estarem expressamente designados, são pessoalmente solidários pelo pagamento 

do tributo: 

 

I - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existentes à data do título de transferência, 

salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada esta responsabilidade, nos casos de 

arrematação em hasta pública, ao montante do respectivo preço; 

 

II -  o espólio, pelos débitos do "de cujus", existentes à data da abertura da sucessão; 

 

III - o sucessor, a qualquer título, e o cônjuge meeiro, pelos débitos do "de cujus" existentes à 

data da partilha ou da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do 

legado ou da meação; 

 

IV - a pessoa jurídica que resultar da fusão, transformação ou incorporação de outra, ou em 

outra, pelos débitos das sociedades fundidas, transformadas ou incorporadas existentes à data 

daqueles atos; 

 

V - a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 

de estabelecimento comercial, industrial ou de serviço, e continuar a exploração do negócio sob 

a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, pelos débitos do fundo ou do 

estabelecimento adquirido, existente à data da transação. 

 

Seção III 

Da Base de Cálculo e do Valor 

 

Art. 244. A base de cálculo da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo das obras, 

computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, desapropriações, administração, 

execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe em financiamento 

ou empréstimos e terá a sua expressão monetária atualizada na época do lançamento mediante 

aplicação de coeficientes de correção monetária. 

 

Art. 245. Em função da localização, os imóveis serão classificados em zonas de influência, 

através de Decreto do Poder Executivo: 

 

I - com 100% (cem por cento), se uma única for a zona de influência; 

 

II - com 64% (sessenta e quatro por cento) e 36% (trinta e seis por cento), se duas forem as zonas 

de influência; 

 

III - com 58%, 28% e 14% (cinquenta e oito, vinte e oito e quatorze por cento), se três forem as 

zonas de influência; 

 

IV - em percentagens variáveis para cada caso, se mais de três forem as zonas de influência. 
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Art. 246. A fórmula de cálculo da contribuição de melhoria será o valor total da obra (VO) a ser 

financiada pelo valor do tributo, dividido pela soma do total de valorização dos imóveis 

beneficiados (TV), cujo resultado será o coeficiente de cálculo (CC). O valor de cada 

contribuição de melhoria será a valorização individual do imóvel multiplicada pelo coeficiente 

de cálculo (CC).  

 

Parágrafo único. No caso de mais de uma zona de influência, o valor será proporcional à 

percentagem do artigo 245. 

 

Art. 247. A contribuição será estabelecida através de seu montante global, cujo valor poderá ser 

objeto de parcelamento mensal. 

 

Art. 248. A contribuição terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 

acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

 

Seção IV 

Do Lançamento  

 

Art. 249. Executada a obra na sua totalidade ou em parte suficiente para beneficiar determinados 

imóveis, de modo a justificar o início da cobrança da contribuição, proceder-se-á ao lançamento 

referente a esses imóveis depois de publicado o respectivo demonstrativo de custos. 

 

Art. 250. Compete à Secretaria de Administração e Finanças lançar a Contribuição de Melhoria, 

com base nos elementos que lhe forem fornecidos pela repartição responsável pela execução da 

obra ou melhoramento. 

 

Art. 251. Efetuado o lançamento da contribuição, os proprietários dos imóveis serão notificados, 

diretamente ou por edital, do: 

 

I - ao montante do crédito fiscal, com os elementos que integram o respectivo cálculo; 

 

II - o custo total ou parcial da obra a ser ressarcida pela Contribuição de Melhoria; 

 

III - o prazo e a forma para pagamento e os vencimentos da Contribuição de Melhoria; 

 

IV - o prazo para impugnação do lançamento da Contribuição de Melhoria; 

 

V - a divisão da zona de influência em faixas correspondentes aos índices de hierarquização de 

benefícios dos imóveis, se for o caso; 

 

VI - a individualização, com base na área territorial dos imóveis localizados em cada faixa 

relativa à zona de influência; 

 

VII - os fatores relativos e individuais de valorização de cada imóvel, a serem verificados 

mediante nova avaliação efetuada por comissão nomeada por ato do Chefe do Poder Executivo; 

 

VIII - o plano de rateio entre os imóveis beneficiados. 
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Art. 252. Somente o titular da propriedade, do domínio útil e da posse de imóvel a ser atingido 

pela obra poderá apresentar a impugnação de qualquer dos elementos constantes no edital, 

cabendo ao impugnante o ônus da prova. 

 

Parágrafo único. Aplica-se à contestação prevista neste artigo o rito indicado na lei processual 

tributária, no que couber. 

 

Art.  253. A notificação de lançamento, diretamente ou por edital, conterá: 

 

I - identificação do contribuinte e valor da Contribuição de Melhoria cobrada; 

 

II - prazos para pagamento de uma só vez ou parceladamente e respectivos locais de pagamento; 

 

III - prazo para reclamação. 

 

Art. 254. Os titulares dos imóveis relacionados, discordando do lançamento, o contribuinte 

poderá encaminhar, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, pedido de revisão fundamentado à 

autoridade lançadora, contra: 

 

I - erro na localização ou na área territorial do imóvel; 

 

II - cálculo dos índices atribuídos; 

 

III - valor da Contribuição de Melhoria; 

 

IV - número de prestações. 

 

§ 1º. A impugnação deverá ser dirigida ao Chefe do Poder Executivo do Município, através de 

petição fundamentada. 

 

§ 2º. O pedido de revisão suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

 

§ 3º. Da decisão da autoridade lançadora caberá reclamação na forma disciplinada neste Código. 

 

Art. 255. As impugnações, reclamações e recursos administrativos não suspendem o início ou o 

prosseguimento das obras, tampouco, terão efeito de obstar a administração a pratica dos atos 

necessários ao lançamento e cobrança da contribuição de melhoria. 

 

Seção V 

Das Isenções 

 

Art. 256. São isentos do pagamento da Contribuição de Melhoria: 

 

I - o imóvel edificado de propriedade de Conselhos Comunitários e Associações de Moradores, 

desde que previamente declarados de utilidade pública; 
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II - o imóvel residencial único do proprietário que comprove possuir rendimento familiar per 

capita de até ¼ do salário mínimo vigente e cuja edificação não seja superior a 75 m² (setenta e 

cinco metros quadrados). 

 

III - o imóvel não edificado, localizado em área especial tal como aeroviária, de preservação 

permanente e faixa de domínio. 

 

Parágrafo único. A isenção concedida no inciso III cessará quando, por qualquer motivo, a 

localização do imóvel deixar de ser considerada como área especial. 

 

Seção VI 

Do Pagamento 

 

Art. 257. A cobrança da Contribuição de Melhoria será iniciada no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data em que o contribuinte tiver ciência do lançamento. 

 

Parágrafo único. O contribuinte será cientificado do lançamento: 

 

I - pessoalmente, pela aposição de assinatura na cópia do aviso de lançamento; 

 

II - pelo correio, com aviso de recepção; 

 

III - por Edital afixado na Prefeitura Municipal e publicado no veículo oficial quando inviável a 

notificação pessoal.  

 

Art. 258. O contribuinte poderá recolher, dentro do prazo estabelecido no artigo 257 acima, a 

contribuição lançada, obtendo-se desconto de 10% sobre o valor total da contribuição a ser paga 

pelo contribuinte.  

 

§ 1º. Os pagamentos parcelados da Contribuição de Melhoria devem ser requeridos dentro de 30 

(trinta) dias contados da data de publicação do Edital, podendo o parcelamento ser em:  

 

I - até 12 (doze) pagamentos mensais e sucessivos, sem acréscimo, sobre o valor total da 

contribuição a ser paga pelo contribuinte neste parcelamento; 

 

II - em até 36 (trinta e seis) pagamentos mensais e sucessivos, com a incidência de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) ao mês, fixando o vencimento da primeira parcela em até 60 (sessenta) 

dias da data de publicação do Edital e as demais parcelas mensais, consecutivas e 

sucessivamente. 

 

§ 2º. Decorridos 30 (trinta) dias da notificação pessoal do lançamento ou publicação do Edital de 

notificação dos interessados, não tendo sido requerido o parcelamento, o débito será considerado 

vencido e passível de lançamento em dívida ativa. 

 

§ 3º. Para efeitos do parcelamento previsto no § 1º deste artigo, o valor de cada parcela não 

poderá resultar num valor inferior a 15% (quinze por cento) da VFR (unidade de referência) do 

Município para os contribuintes pessoa física e 50% (cinquenta por cento) do VFR do Município 

em caso de pessoa jurídica. 
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§ 4º. Havendo pedido de recurso e/ou revisão de lançamentos de contribuição de melhoria, o 

contribuinte terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificação da decisão 

administrativa para efetuar o competente pagamento. 

  

§ 5º. O processo administrativo de impugnação será regulamentado por Decreto Municipal.  

 

Art. 259. Não se aplicará a forma de pagamento descrita no artigo 258, ao contribuinte de baixa 

renda, assim considerado aquele que: 

 

I - for proprietário de um único imóvel e o use como sua residência;  

 

II - possuir apenas uma fonte de renda familiar, e que esta seja igual ou inferior a 2 (dois) 

salários mínimos vigentes; 

 

III - que a metragem do terreno situado em conjunto habitacional tenha área de no máximo 250 

m² (duzentos e cinquenta metros quadrados); 

 

§ 1º. Para o contribuinte que se enquadrar nas situações acima elencadas, o parcelamento da 

contribuição se dará da seguinte forma: 

 

I - em até 48 (quarenta e oito) pagamentos mensais e sucessivos, sem incidência de juros, 

fixando o vencimento da primeira parcela em até 60 (sessenta) dias da data de publicação do 

Edital e as demais parcelas mensais, consecutivas e sucessivamente. 

 

§ 2º. Para efeitos do parcelamento previsto no § 1º deste artigo, o valor de cada parcela não 

poderá resultar num valor inferior a 10% (dez por cento) do VFR do Município para os 

contribuintes pessoa física. 

 

Seção VII 

Disposições Finais 

 

Art. 260. Fica o Prefeito Municipal expressamente autorizado a, em nome do Município, firmar 

convênio com a União e o Estado para efetuar o lançamento e a arrecadação da Contribuição de 

Melhoria devida por obra pública federal ou estadual, cabendo ao Município percentagem na 

receita arrecadada. 

 

TÍTULO VII 

DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

- COSIP  

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 261. Fica instituída no Município a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 

Pública - COSIP, prevista no artigo 149/A da Constituição da República Federativa do Brasil. 
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§ 1°. O serviço previsto no “caput” deste artigo compreende o consumo de energia destinada à 

iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e a instalação, manutenção, 

melhoramento e expansão da rede de iluminação pública.  

 

§ 2°. Entende-se por iluminação pública aquele que esteja direta e regularmente ligada à rede de 

distribuição de energia elétrica e que sirva as vias e logradouros públicos.  

 

Seção II 

Do Fato Gerador e da Incidência 

 

Art. 262. É fato gerador da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 

o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia 

elétrica no território do Município. 

 

Seção III 

Do Contribuinte 

 

Art. 263. Sujeito passivo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 

COSIP é o consumidor de energia elétrica, residente ou estabelecido no território do Município e 

que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão 

no território no Município.  

 

Seção IV 

Da Base de Cálculo 

 

Art. 264. A base de cálculo da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 

COSIP é o valor mensal do consumo total de energia elétrica constante na fatura emitida pela 

empresa concessionária distribuidora.  

 

Parágrafo único. Os reajustes autorizados pela ANEEL e efetivamente aplicados pela 

concessionária de energia elétrica serão considerados para efeitos da composição da base de 

cálculo.  

 

Seção V 

Das Alíquotas  
 

Art. 265. As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a classe de consumidores e a 

quantidade de consumo medida em Kw/h, conforme o Anexo VI, Tabelas I, II e III, que são 

partes integrante desta Lei. 

 

Seção VI 

Das Isenções  

 

Art. 266. Estão isentos da contribuição: 

 

I - os consumidores da classe residencial com consumo de até 30 (trinta) kW/h; 
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II - todos os contribuintes cadastrados na concessionária de energia elétrica como consumidores 

rurais, independente do total de kW/h consumido; 

 

III - igrejas e templos; 

 

IV - clubes sociais e centros comunitários.  

 

Seção VII 

Do Lançamento e Pagamento 

 

Art. 267. A contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP será lançada 

para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica.  

 

§ 1°. O Município conveniará ou contratará com a Concessionária de Energia Elétrica a forma de 

cobrança e repasse dos recursos relativos à contribuição. 

 

§ 2°. O convênio ou contrato a que se refere o “caput” deste artigo deverá, obrigatoriamente, 

prever repasse imediato do valor arrecadado pela concessionário ao Município, retendo os 

valores  necessários ao pagamento da energia fornecida para a iluminação pública e os valores 

fixados para remuneração dos custos de arrecadação e de débitos que, eventualmente, o 

Município tenha ou venha a ter com a concessionária, relativos aos serviços supra citados.  

 

§ 3°. O montante devido e não pago da COSIP a que se refere o “caput” deste artigo será 

inscrito em dívida ativa, 60 dias após à verificação da inadimplência.  

 

§ 4°. Servirá como título hábil para a inscrição: 

 

I - a comunicação do não pagamento efetuada pela concessionária que contenha os elementos 

previstos no artigo 202 e incisos do Código Tributário Nacional; 

 

II - duplicata da fatura de energia elétrica não paga; 

 

III - outro documento que contenha os elementos previstos no artigo 202 e incisos do Código 

Tributário Nacional. 

 

§ 5°. Os valores da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP não 

pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos 

da legislação tributária municipal. 

 

Seção VIII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 268. Aplicam-se à COSIP, no que couber, as normas do Código Tributário Nacional e as da 

Legislação Tributária Municipal, inclusive aquelas relativas às infrações e penalidades.  

 

Art. 269. As tabelas constantes do ANEXO VI e parte integrante desta Lei vigorarão 

observando-se os seguintes critérios: 
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I - cobrança por faixa de consumo diferenciadas por classes; 

 

II - revisão das classes e faixas de consumo. 

 

Art. 270.  Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio ou contrato com a Centrais 

Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC. 

 

LIVRO II 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÅRIO 

 

TITULO I 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÅRIA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

Art. 271. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções 

internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre 

tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 

 

CAPÍTULO II 

DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 272. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, 

considera-se como tal: 

 

I - tratando-se de pessoa natural, o lugar onde reside, e, não sendo este conhecido, o lugar onde 

se encontre a sede habitual de suas atividades ou negócios;  

 

II - tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, local de qualquer de seus estabelecimentos; 

 

III - tratando de pessoa jurídica de direito público, o local da sede de qualquer de suas 

repartições administrativas;  

 

§ 1
o
. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, 

considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos 

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

 

§ 2
o
. A fiscalização tributária recusará o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a 

arrecadação ou a fiscalização.  

 

Art. 273. O domicílio tributário será consignado nas petições, guias e outros documentos que os 

obrigados dirijam ou devam apresentar à fazenda pública municipal. 

 

CAPÍTULO III 

DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
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Art. 274.  Toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, deverá promover sua 

inscrição no Cadastro Fiscal Mobiliário Municipal de quaisquer dos tributos municipais, para 

cada um de seus estabelecimentos, seja matriz, filial, sucursal, agência, depósito, escritório 

inclusive de contato, show room, posto de atendimento de qualquer natureza, endereço de 

correspondência, endereço de terceiro onde atua economicamente, ainda que temporariamente, 

inclusive condomínio edilício, obra de construção civil ou qualquer outra, independente da 

denominação que vier a ser adotada, mesmo que isenta ou imune de tributos, de acordo com as 

formalidades fixadas em regulamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 275.  Toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, deverá promover sua 

inscrição no Cadastro Fiscal Mobiliário Municipal de quaisquer dos tributos municipais, para 

cada um de seus estabelecimentos, seja matriz, filial, sucursal, agência, depósito, escritório 

inclusive de contato, show room, posto de atendimento de qualquer natureza, endereço de 

correspondência, endereço de terceiro onde atua economicamente, ainda que temporariamente, 

inclusive condomínio edilício, obra de construção civil ou qualquer outra, independente da 

denominação que vier a ser adotada, mesmo que isenta ou imune de tributos, de acordo com as 

formalidades fixadas em regulamento. 

 

Art. 276. A constituição do crédito tributário é efetuada através do lançamento tributário  nas 

seguintes modalidades: 

 

I - de ofício; 

 

II - por declaração; e 

 

III - por homologação. 

 

Parágrafo único. Aplicam-se às modalidades de lançamento as normas gerais de direito tributário 

estabelecidas no Código Tributário Nacional. 

 

Art. 277. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 

anos, contados: 

 

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

 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o 

lançamento anteriormente efetuado. 

 

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

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

tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 

lançamento.  
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Art. 278. A revisão de lançamento somente poderá ser iniciada enquanto não extinto o direito da 

Fazenda Pública Municipal.  

 

Seção II 

Das Modalidades de Extinção do Crédito Tributário 

 

Art. 279. Extinguem o crédito tributário: 

 

I - o pagamento; 

 

II - a compensação; 

 

II - remissão; 

 

III - a prescrição e a decadência; 

 

IV - a conversão de depósito em renda; 

 

V - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento; 

 

VI - a consignação em pagamento; 

 

VII - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, 

que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 

 

VIII - a decisão judicial passada em julgado; e 

 

IX - a dação em pagamento de bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em 

regulamento. 

 

Parágrafo único. A forma de extinção do crédito tributário é subordinada às normas gerais de 

direito tributário disciplinadas no Código Tributário Nacional. 

 

Art. 280. Fica a autoridade administrativa responsável pela Secretaria Municipal da 

Administração e Finanças autorizada a efetuar a compensação de créditos tributários com 

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

através de procedimento administrativo, nas condições e sob as garantias que estipular em 

regulamento, sem prejuízo das demais disposições aplicáveis dispostas nesta Lei Complementar. 

 

Parágrafo único. Todo procedimento administrativo de compensação deverá ser acompanhado de 

planilha de cálculo elaborada por repartição competente e de exposição de motivos, para fins de 

auditoria interna ou externa. 

 

Art. 281. O Responsável pela unidade administrativa de finanças poderá conceder, por despacho 

fundamentado, dando remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: 

 

I - à situação econômica do sujeito passivo; 
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II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato; 

 

III - à diminuta importância do crédito tributário; 

 

IV - às considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do 

caso; e 

 

V - às condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. 

 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido. 

 

CAPÍTULO V 

DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Seção Única 

Das Disposições Gerais 

 

Art.  282. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

 

I - moratória; 

 

II - o depósito do seu montante integral; 

 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo; 

 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; 

 

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

 

VI - o parcelamento. 

 

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

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. 

 

CAPÍTULO VI 

DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 283. Excluem o crédito tributário: 

 

I - a isenção; e 

 

II - a anistia. 
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Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações 

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

 

Seção II 

Da Isenção 

 

Art. 284. A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos 

para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. 

 

Parágrafo único. A isenção pode ser restrita à determinada região do Município, em função de 

condições a ela peculiares. 

 

Art. 285. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, 

pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, produzindo efeitos a partir do 

exercício seguinte ao da publicação. 

 

Art. 286. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 

despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do 

preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei, regulamento ou 

contrato para sua concessão. 

 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, 

quando cabível, as disposições sobre concessão de moratória e parcelamento. 

 

Seção III 

Da Anistia 

 

Art. 287. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da 

lei que a concede, não se aplicando: 

 

I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e, aos que, mesmo sem essa 

qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro 

em benefício daquele; e 

 

II - salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas 

naturais ou jurídicas. 

 

Art. 288. A anistia pode ser concedida: 

 

I - em caráter geral; e 

 

II - limitadamente: 

 

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 

 

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugada ou 

não com penalidades de outra natureza; 
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c) à determinada região do território do Município, em função de condições a ela peculiares; e 

 

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação 

seja atribuída, pela mesma lei, à autoridade administrativa. 

 

Art. 289. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 

despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do 

preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua 

concessão. 

 

§ 1º. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido e será revogada de ofício, 

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

cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito 

acrescido de juros de mora: 

 

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de 

terceiro em benefício daquele; e 

 

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. 

 

§ 2º. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da anistia e sua 

revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. 

 

§ 3º. No caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido 

direito. 

  

Seção IV 

Da Atualização Monetária e Encargos Moratórios 

 

Art. 290. Os débitos para com a Fazenda Pública Municipal, de qualquer natureza, inclusive 

fiscais, atuais e futuros, incluídas as multas de qualquer espécie, provenientes da impontualidade, 

total ou parcial, nos respectivos pagamentos, assim como, todos os valores apresentados nesta 

Lei Complementar, serão atualizados monetariamente, de acordo com a variação anual do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) ou outro que venha a sucedê-lo. 

 

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, a Secretaria Municipal da 

Administração e Finanças fica autorizada a divulgar o procedimento para a atualização 

monetária, baseando-se, para o seu cálculo, nas respectivas normas regulamentares. 

Art. 291. O crédito tributário e não-tributário não quitado até o seu vencimento fica sujeito à 

incidência de: 

 

I  - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculado sobre o valor corrigido, 

contados da data do vencimento do tributo; 

 

II - multa moratória de 2% (dois por cento) do valor principal atualizado monetariamente;  

 

§ 1º. As multas devidas, não proporcionais ao valor do tributo, serão também atualizadas. 
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§ 2º. A multa prevista no inciso II deste artigo será aplicada, sem prejuízo do pagamento do 

imposto devido. 

 

Art. 292. Institui-se o Valor de Referência Fiscal - VRF com o valor de R$ 695,11 (seiscentos e 

noventa e cinco reais e onze centavos) que será atualizada, anualmente, conforme disciplinado 

no caput, sendo sua utilização apenas para cálculos e procedimentos internos, inclusive 

atualização de créditos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não. 

 

§ 1º. O VRF será corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 

IPCA, ou o que vier a substituí-lo, pela variação ocorrida a cada 12 (doze) meses, 

compreendendo o período de dezembro do ano anterior a novembro do ano em curso, para 

aplicação no exercício seguinte. 

 

§ 2º. Todos os valores em reais constantes de leis de natureza tributária e não tributária do 

Município serão convertidos em Valor de Referência Fiscal - VRF a partir da entrada em vigor 

desta Lei Complementar.   

 

Art. 293. A atualização monetária estabelecida na forma do artigo 290 aplicar-se-á, inclusive, aos 

débitos cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se o sujeito 

passivo houver depositado, em moeda, a importância questionada. 

 

§ 1º. Na hipótese de depósito parcial, far-se-á a atualização da parcela não depositada. 

 

§ 2º. O depósito elide, ainda, a aplicação da multa moratória, dos juros, ou de ambos, consoante 

seja efetuado antes do prazo fixado para a incidência da multa, dos juros, ou de ambos. 

 

Art. 294. O valor do depósito, se devolvido por terem sido julgados procedentes reclamações, 

recursos ou medidas judiciais, será atualizado monetariamente, em consonância com as 

disposições do artigo 291 desta Lei. 

 

Parágrafo único. A atualização monetária do depósito cessará se o interessado deixar de 

comparecer à repartição competente, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua regular 

notificação, para receber a importância a ser devolvida. 

 

TÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 295. Este Título regula as disposições gerais do procedimento tributário, as medidas 

preliminares, os atos iniciais da exigência do crédito tributário do Município decorrentes de 

impostos, taxas, contribuição de melhoria, penalidades e demais acréscimos, a consulta, o 

processo administrativo tributário e a responsabilidade dos agentes fiscais. 
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Art. 296. A Administração Pública poderá promover, de ofício, inscrição, alterações de dados 

cadastrais ou cancelamento da inscrição, na forma regulamentar, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

 

Seção I 

Da Ciência dos Atos e Decisões 

 

Art. 297. A ciência dos atos e decisões far-se-á: 

 

I - no auto de infração e imposição de multa ou notificação para recolhimento de débito 

verificado mediante entrega de uma via, contra-recibo do interessado, em seu domicílio 

tributário ou onde se encontrar; 

 

II - no processo ou expediente, mediante assinatura do interessado; 

 

III - pessoalmente ou a representante, mandatário ou preposto, mediante recibo datado e assinado 

ou com menção da circunstância de que houve impossibilidade ou recusa de assinatura; 

 

IV - por notificação com aviso de recebimento (AR), datado e firmado pelo destinatário ou 

alguém do seu domicílio ou onde se encontrar; 

 

V - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: 

 

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou 

 

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; 

 

c) por edital na imprensa local, integral ou resumido, se desconhecido o domicílio tributário ou 

na impossibilidade do cumprimento dos incisos deste artigo. 

 

§ 1º. Quando, em um mesmo processo, for interessado mais de um sujeito passivo, em relação a 

cada um deles serão atendidos os requisitos fixados nesta Seção para as intimações. 

 

§ 2º. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo mecanográfico ou 

eletrônico. 

 

Art.  298.  A intimação presume-se feita: 

 

I - quando pessoal, na data do recebimento mediante entrega de uma via, contra-recibo do 

interessado, em seu domicílio tributário, ou onde se encontrar; 

 

II - quando por carta, na data do recibo de volta, e, se for essa omitida, 15 (quinze) dias após a 

entrega da carta no correio; 

 

III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: 

 

a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou 
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b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; 

 

IV - quando por edital na imprensa local, 30 (trinta) dias após a data da afixação ou da 

publicação. 

 

Art. 299. Os despachos interlocutórios que não afetem a defesa do sujeito passivo independem 

de intimação. 

 

Seção II 

Da Notificação de Lançamento 

 

Art. 300. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e 

conterá, obrigatoriamente: 

 

I - a qualificação do notificado e as características do imóvel, quando for o caso; 

 

II - o valor do crédito tributário, sua natureza e o prazo para recolhimento e impugnação; 

 

III - a disposição legal infringida, se for o caso, e o valor da penalidade; e 

 

IV - a assinatura ou chancela do servidor autorizado, com a indicação do seu cargo ou função. 

 

Art. 301. A notificação do lançamento será feita na forma do disposto no no artigo 297 desta Lei 

Complementar.  

 

TÍTULO III 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

CAPÍTULO I 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 302. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou 

especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes 

das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. 

 

Art. 303. O cumprimento da legislação tributária municipal será fiscalizado por servidores 

públicos nomeados para o exercício da função, na forma da lei. 

 

Parágrafo único. A fiscalização sujeita todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou 

não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal, e 

compreende o acesso ao domicílio tributário do fiscalizado, o exame de mercadorias, arquivos, 

livros e documentos fiscais, contábeis ou comerciais dos comerciantes, industriais ou prestadores 

de serviços, ficando estes obrigados a exibi-los. 
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Art. 304. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais 

excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos 

comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou prestadores de serviços, ou da obrigação 

destes de exibi-los. 

 

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

lançamentos neles efetuados e os comprovantes de recolhimento de tributos municipais deverão 

ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários a que se refiram. 

 

Art. 305. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de 

fiscalização lavrará os termos necessários para que se documentem os procedimentos e fixará 

prazo para a conclusão daquelas. 

 

§ 1º. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados onde se verificar a fiscalização, ainda 

que aí não seja o domicílio tributário do fiscalizado nem sua residência, sempre que possível, em 

um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita 

à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo. 

 

§ 2º. O Termo de Início de Fiscalização fixará o prazo da mesma, que será de 60 (sessenta) dias, 

prorrogável por igual período e, somente de forma excepcional, atendendo à complexidade da 

fiscalização, poderá ser prorrogado pelo prazo necessário à conclusão do serviço. 

 

§ 3º. A apresentação de qualquer livro ou documento será precedida de intimação, com prazo 

mínimo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

§ 4º. O disposto no § 3º não se aplica à fiscalização efetuada durante a prestação de serviço de 

transporte, em que é obrigatório o porte do documento fiscal que deverá ser apresentado 

incontinenti à autoridade fazendária. 

 

§ 5º. O disposto no § 3º não impede a imediata apreensão, pelo fisco, de quaisquer livros e 

documentos que: 

 

I - devam ser obrigatoriamente mantidos no estabelecimento do contribuinte; 

 

II - possam estar sendo ou tenham sido utilizados para a supressão ou redução ilegal do imposto. 

 

Art. 306. Os bens e documentos que constituam prova material da infração contra o sistema 

tributário do Município podem ser apreendidos, quer estejam em poder do infrator ou de 

terceiros. 

 

§ 1º. A apreensão poderá ocorrer nos locais onde se exerçam as atividades tributáveis ou em 

trânsito. 

 

§ 2º. A apreensão de bens depende de autorização judicial. 

 

Art. 307. Da apreensão será lavrado termo em que conste: 

 

I - local, dia e hora da apreensão; 



 

 Estado de Santa Catarina 
 Prefeitura Municipal de Treze Tílias 
 

 

 93 

 

II - identificação do detentor dos bens e documentos e das testemunhas, se houver; 

 

III - descrição dos bens e documentos apreendidos; 

 

IV - indicação do local onde ficarão depositados; 

 

V - assinatura e identificação do depositário; 

 

VI - assinatura e identificação do agente fiscal responsável pela apreensão. 

 

§ 1º. O agente fiscal poderá designar depositário qualquer pessoa idônea, a municipalidade ou, 

excepcionalmente, o próprio infrator. 

 

§ 2º. Cópia do termo de apreensão será entregue ao depositário e ao detentor dos bens e 

documentos apreendidos, contra recibo no original. 

 

§ 3º. A apreensão de bens depende de autorização judicial. 

 

Art. 308. Durante o processo de fiscalização, os documentos apreendidos poderão, a 

requerimento do interessado, ser-lhes devolvidos, a juízo da autoridade administrativa. 

 

Parágrafo único. Ao final do processo de fiscalização, os documentos serão devolvidos ao 

contribuinte, salvo tratar-se de comprovação de fraude ou dolo. 

 

Art. 309. Os bens apreendidos poderão ser restituídos a requerimento do interessado. 

 

Art. 310.  O prazo para retirada de bens apreendidos é de 60 (sessenta) dias a contar: 

 

I - da decisão definitiva em processo administrativo ou judicial; 

 

II - do deferimento de pedido de restituição. 

 

Art. 311. Esgotado o prazo estabelecido sem manifestação do interessado, os bens serão levados 

à hasta pública ou a leilão sempre precedidos de publicação. 

 

§ 1º. Os bens de fácil deterioração poderão ser levados à hasta pública ou a leilão, a partir do 

próprio dia da apreensão. 

 

§ 2º. A juízo da autoridade administrativa, bens perecíveis de valor reduzido poderão ser 

entregues para consumo em instituição assistencial local, declarada de utilidade pública. 

 

Art. 312. Até 30 (trinta) dias após a realização da venda em hasta pública ou do leilão de bens 

apreendidos, ao proprietário se reserva o direito de, em processo regular, pleitear do Município a 

restituição do valor que excedeu ao de todas as suas obrigações tributárias, acrescidas das 

despesas administrativas a que deu causa. 
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Art. 313. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa, todas 

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

 

I - os tabeliães, escrivãos e demais serventuários de ofício; 

 

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras; 

 

III - as empresas de administração de bens; 

 

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

 

V - os inventariantes; 

 

VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 

 

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, 

função, ministério, atividade ou profissão. 

 

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

quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em 

razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

 

Art. 314. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da 

Fazenda Municipal ou de seus servidores, de 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 

de seus negócios ou atividade. 

 

§ 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos já previstos nesta Lei, os seguintes: 

 

I - requisição de autoridade judiciária no interesse da Justiça; 

 

II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que 

seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou entidade 

respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por 

prática de infração administrativa. 

 

§ 2º. O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da administração pública, será realizado 

mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade 

solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. 

 

§ 3º. Não é vedada a divulgação de informações relativas a: 

 

I - representações fiscais para fins penais; 

 

II - inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Municipal; 

 

III - parcelamento ou moratória. 
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Art. 315. Para atuar com maior precisão e segurança, a Fazenda Pública poderá: 

 

I - trocar informações de natureza fiscal com as Fazendas Federal, Estadual, bem como de outros 

Municípios, na forma que se estabelecer em convênio entre elas celebrado, ou, 

independentemente deste ato, sempre que solicitada. 

 

II - requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando 

vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à 

efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido 

em lei como crime ou contravenção. 

 

Art. 316. Ao descumprimento das obrigações constantes desta Seção, aplicam-se as penalidades 

previstas no artigo 343 deste Código, no que couber. 

 

Seção II 

Da Notificação do Lançamento 

 

Art. 317. Do lançamento dos tributos municipais, o sujeito passivo será cientificado através de 

notificação. 

 

Art. 318. A notificação de lançamento terá as características definidas em modelo oficial, será 

preenchida sem rasuras ou emendas, e conterá: 

 

I - nome, domicílio tributário ou endereço do sujeito passivo; 

 

II - descrição do valor principal, da atualização monetária, da multa e juros devidos; 

 

III - indicação da origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei 

em que seja fundado; 

 

IV - data da emissão, identificação e assinatura da autoridade notificante; 

 

V - intimação para pagamento ou impugnação, com indicação do respectivo prazo e data do seu 

início. 

 

CAPÍTULO II 

DAS INTIMAÇÕES 

 

Art. 319. As intimações ao sujeito passivo serão feitas por uma das seguintes formas: 

 

I - pessoalmente, mediante assinatura do sujeito passivo, de seu representante legal ou de 

preposto idôneo; 

 

II - por carta registrada com Aviso de Recebimento - AR; 

 

III - por Edital de Notificação publicado no Diário Oficial dos Municípios, quando não for 

possível a intimação na forma dos incisos I e II. 
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§ 1º. Se o fiscalizado se recusar a receber o termo ou a exarar o recibo, a autoridade fiscal 

registrará o fato e a administração tributária poderá optar em encaminhar o termo via postal, 

mediante aviso de recebimento ou fazer a entrega pessoal, na presença de duas testemunhas, 

registrando o ocorrido. 

 

§ 2º. Considera-se feita a intimação: 

 

I - se pessoal, na data da assinatura; 

 

II - se por carta, na data indicada pelo correio no Aviso de Recebimento - AR; 

 

III - se por edital, 15 (quinze) dias após a data da efetiva circulação do Diário Oficial dos 

Municípios, se houver. 

 

§ 3º. Tratando-se de intimação por carta com aviso de recebimento, é suficiente para 

comprovação da mesma, o recibo de entrega. 

 

Art. 320. Aplica-se o disposto neste Capítulo a todas as intimações realizadas pela 

Administração Tributária, inclusive cientificação de termos, notificações e autos de infração, 

ressalvadas as disposições específicas. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSULTA 

 

Art. 321. Mediante petição escrita dirigida à Secretaria Municipal da Fazenda, poderão formular 

consulta sobre a interpretação de dispositivos da legislação tributária municipal: 

 

I - o sujeito passivo; 

 

II - os órgãos da administração pública; 

 

III - as entidades representativas de categorias econômicas, sobre matéria de interesse comum de 

seus representados. 

 

§ 1º. A resposta à consulta aproveita apenas a quem a formulou. 

 

§ 2º. A resposta às consultas obedecerá aos critérios regulamentares, podendo a Secretaria 

Municipal da Fazenda determinar a instrução do processo com parecer fiscal; 

 

§ 3º. Não será recebida consulta que verse sobre: 

 

I - legislação tributária em tese; 

 

II - fato definido em lei como crime ou contravenção; 

 

III - matéria que tenha sido objeto de decisão proferida em processo contencioso administrativo 

em que o consulente tenha atuado como parte; 
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IV - matéria já tratada em consulta anteriormente formulada pelo próprio consulente, salvo em 

caso de alteração da legislação; 

 

V - matéria que: 

 

a) tenha motivado a lavratura de notificação fiscal contra o consulente; 

 

b) seja objeto de medida de fiscalização já iniciada. 

 

CAPÍTULO IV 

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Art. 322.  A consulta, quando formulada pelo sujeito passivo: 

 

I - suspende o prazo para pagamento do tributo, em relação ao fato objeto da consulta, até 30 

(trinta) dias após a ciência da resposta; 

 

II - impede, durante o prazo fixado no inciso I, o inicio de qualquer medida de fiscalização, com 

relação ao consulente, destinada à apuração de infrações referentes à matéria consultada. 

 

CAPÍTULO V 

DÍVIDA ATIVA 

 

Art. 323.  Constitui dívida ativa municipal a proveniente de crédito, regularmente inscrito na 

repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, pela 

lei ou decisão final proferida em processo regular. 

 

Art. 324.  A inscrição será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do 

crédito. 

 

Parágrafo único. O Termo de Inscrição em Dívida Ativa e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. 

 

Art. 325. Sempre que os débitos não forem pagos em tempo hábil e não houver reclamação ou 

recurso pendente de apreciação pelas autoridades fazendárias, os mesmos deverão ser inscritos 

na dívida ativa municipal. 

 

Parágrafo único. O aviso da inscrição em dívida ativa deverá ser comunicada ao sujeito passivo, 

ainda que no ato do lançamento. 

 

Art. 326. Compete, privativamente, à Assessoria Jurídica do Município a cobrança judicial da 

dívida ativa municipal. 

 

§ 1º. Recebida pelo titular da assessoria jurídica do Município a certidão de dívida ativa, cessa a 

competência do órgão fazendário para agir ou decidir a respeito do crédito respectivo, salvo nos 

casos em que houver autorização expressa. 
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§ 2º. Cumpre ao órgão fazendário cooperar com a Assessoria Jurídica do Município para garantir 

eficiência na cobrança judicial da dívida ativa, devendo prestar as informações solicitadas por 

esta ou pelo Poder Judiciário. 

 

Art. 327. O Termo de Inscrição da Dívida Ativa, autenticado pela autoridade competente, 

indicará obrigatoriamente: 

 

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou a residência 

de um e de outros; 

 

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

e demais encargos previstos em lei ou contrato; 

 

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

 

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

respectivo fundamento legal e o termo inicial para cálculo; 

 

V - a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa; 

 

VI - o número do processo administrativo, da notificação de lançamento ou do auto de infração, 

se neles estiver apurado o valor da dívida. 

 

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro digital 

ou físico e a folha onde está a inscrição. 

 

Art. 328. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles 

relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a 

nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão 

nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. 

 

Art. 329. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, 

tendo o efeito de prova pré-constituída. 

 

§ 1º. A incidência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. 

 

§ 2º. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 

cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. 

 

CAPÍTULO VI 

CERTIDÕES NEGATIVAS 

 

Art. 330. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, 

seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha 

todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de 

negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 
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Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido 

requerida e será fornecida em até 5 (cinco) dias da data da entrada do requerimento na repartição. 

 

Art. 331. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada 

a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 

 

Art. 332.  As certidões emitidas terão prazo de validade de 90 (noventa) dias. 

 

Parágrafo único. As certidões previstas neste capítulo serão fornecidas independentemente do 

pagamento de taxa. 

 

Art. 333. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação 

de tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a 

caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura 

devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja 

responsabilidade seja pessoal ao infrator. 

 

Art. 334. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a Fazenda 

Pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito e juros de mora 

acrescidos, sem prejuízo dos danos que causar a terceiro. 

 

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

no caso couber. 

 

CAPÍTULO VII 

DO PARCELAMENTO 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 335.  Os débitos tributários para com a Fazenda Municipal poderão ser parcelados de acordo 

com os critérios estabelecidos neste Capítulo. 

 

§ 1º. O débito a ser parcelado será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora pelos 

mesmos índices e forma previstos nesta Lei, até a data da formalização do parcelamento. 

 

§ 2º. Ao montante apurado na forma do § 1º, serão aplicados juros simples de 1% (um por cento) 

ao mês sobre o saldo devedor de cada mês de parcelamento. 

 

§ 3º. O atraso no pagamento de qualquer parcela importará na sua atualização monetária e 

fluência de juros pelos mesmos índices e forma previstos nesta Lei. 

 

§ 4º. O inadimplemento de 3 (três) parcelas consecutivas importará no imediato cancelamento do 

parcelamento, restabelecendo-se a dívida aos valores originais e abatendo-se as parcelas pagas, 

atualizadas de acordo com o índice utilizado para atualização do tributo. 

 

§ 5º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 20% (vinte por cento) da VRF. 
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Art. 336. É permitido o reparcelamento mediante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do 

saldo devedor na primeira parcela, e apresentação de garantia, conforme determinem as normas 

regulamentares. 

 

§ 1º. O reparcelamento somente poderá ser concedido para débitos já inscritos em dívida ativa. 

 

§ 2º. A dívida reparcelada poderá ser dividida em até 6 (seis) prestações mensais, sendo vedada a 

aplicação de descontos. 

 

Seção II 

Parcelamento Antes da Inscrição em Dívida Ativa 

 

Art. 337. O parcelamento dos débitos tributários, antes da inscrição em dívida ativa, para com a 

Fazenda Municipal poderá ser concedido em até 6 (seis) parcelas mensais. 

 

Parágrafo único. As parcelas deverão respeitar o valor mínimo fixado em normas 

regulamentares, economicamente viável para o Município. 

 

Art. 338. É facultado ao contribuinte antecipar parcial ou totalmente o valor de parcelas 

vincendas, quando serão abatidos os valores previamente calculados a título de juros. 

 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, serão antecipadas as parcelas, de forma 

decrescente, a partir da última vincenda. 

 

Art. 339. Não serão objeto de redução as multas aplicadas por descumprimento de obrigação 

acessória. 

 

Seção III 

Parcelamento Após a Inscrição em Dívida Ativa 

 

Art. 340. O parcelamento dos débitos tributários para com a Fazenda Municipal após a inscrição 

em dívida ativa poderá ser concedido em até 6 (seis) meses.  

 

Art. 341. O parcelamento dos débitos em fase de execução judicial obedecerá ao disposto nesta 

Seção II. 

 

TÍTULO IV 

INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

CAPÍTULO I 

INFRAÇÕES 

 

Art. 342. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em 

descumprimento por parte do sujeito passivo ou responsável, de obrigação tributária principal ou 

acessória, estabelecidas na legislação tributária municipal. 

 

CAPÍTULO II 
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PENALIDADES 

 

Seção I 

Espécies de Penalidades 

 

Art. 343.  As infrações serão punidas com as seguintes penas: 

 

I - multa; 

 

II - cassação de sistemas ou controles especiais, estabelecidos em benefício do sujeito passivo. 

 

§ 1º. As penalidades mencionadas neste artigo, serão disciplinadas e fixadas no capítulo que 

regulamenta cada tributo. 

 

§ 2º. Sendo a lei omissa, a multa será de 2% do valor do tributo, devidamente atualizado, quando 

este não for recolhido dentro do prazo. 

 

§ 3º. O descumprimento de qualquer obrigação acessória para a qual não haja previsão de 

penalidade específica implicará na aplicação de multa de 10% sobre a VRF, sem prejuízo da 

exigência do tributo com todos os acréscimos legais. 

 

Seção II 

Da Proibição de Transacionar com o Município 

 

Art. 344.   Além das penalidades cominadas na Seção I, os contribuintes em débito com o 

Município não poderão: 

 

I - participar de qualquer modalidade de licitação; 

 

II - celebrar contratos ou termos de qualquer natureza em que for parte o Município ou seus 

órgãos de administração indireta; 

 

Parágrafo único. No caso de contribuintes em débito com o Município e desde que haja 

requerimento expresso do sujeito passivo, fica o Secretário Municipal da Fazenda autorizado a 

efetuar a compensação com créditos próprios líquidos e certos. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO FISCAL PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES 

 

Seção I 

Do Auto de Infração 

 

Art. 345. Sempre que for constatado o não cumprimento de obrigação tributária acessória, será 

lavrado auto de infração. 

 

Art. 346. O auto de infração terá as características definidas em modelo oficial, será preenchido 

sem rasuras ou emendas, e conterá: 
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I - nome, domicílio tributário ou endereço do sujeito passivo; 

 

II - descrição clara e precisa da infração, com referência às circunstâncias pertinentes; 

 

III - capitulação do fato, mediante citação expressa do dispositivo legal dado como infringido, e 

sua respectiva penalidade; 

 

IV - data da emissão, identificação e assinatura do autuante; 

 

V - intimação para pagamento ou impugnação, com indicação do respectivo prazo e data do seu 

início; 

 

VI - a assinatura do autuado, seu representante legal ou preposto idôneo, ou registro, pelo 

notificante, das razões que o impediram. 

 

§ 1º.  O prazo para pagamento do auto de infração será de 30 (trinta) dias, contados do dia 

seguinte à data em que se considerar efetuada a intimação. 

 

§ 2º.  Quando da entrega do auto de infração ao autuado houver a recusa à colocação da 

assinatura por parte deste último, este fato constará no corpo do auto de infração, devendo o 

autuante proceder a entrega da mesma mediante a aposição da assinatura de duas testemunhas. 

 

Seção II 

Da Representação 

 

Art. 347. Qualquer pessoa pode representar contra toda ação ou omissão que possa resultar em 

evasão de renda ou infração à legislação tributária do Município. 

 

Art. 348. A autoridade que receber a representação determinará as providências necessárias para 

a completa verificação de sua procedência ou improcedência. 

 

TÍTULO IV 

DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 349.  Este Título disciplina a fase contenciosa do processo de determinação e exigência do 

crédito tributário. 

 

Art. 350. A fase contenciosa do processo inicia-se com a apresentação de reclamação, pelo 

sujeito passivo, contra: 

 

I - auto de infração; 

 

II - notificação de lançamento; 

 

III - decisão em processo administrativo de revisão.  
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Art. 351.  São competentes para julgar: 

 

I - em primeira instância, a Unidade de Julgamento Singular; 

 

II - em segunda instância, o Conselho Municipal de Contribuintes. 

 

Art. 352. Os Julgadores de Processos Fiscais, os membros do Conselho Municipal de 

Contribuintes e o Representante da Fazenda Pública junto ao Conselho são impedidos de atuar 

em processos: 

 

I - de interesse de seus parentes consanguíneos ou afins até o quarto grau inclusive; 

 

II - de interesse de pessoa jurídica de direito privado de que sejam titulares, sócios, acionistas, 

membros da Diretoria, Conselho Fiscal ou órgãos equivalentes; 

 

III - em que tomaram parte ou tenham interferido em qualquer condição ou a qualquer título; 

 

IV - que tratem de notificação de lançamento ou auto de infração por eles emitidos, conjunta ou 

individualmente. 

 

Art. 353. As autoridades julgadoras são incompetentes para declarar a inconstitucionalidade ou 

ilegalidade de lei, decreto ou normas complementares. 

 

Parágrafo único. Os órgãos julgadores poderão apreciar a alegação de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade reconhecida por entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Art. 354. São nulos: 

 

I - os atos e termos praticados por pessoa incompetente; 

 

II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito 

de defesa; 

 

III - os lançamentos cujos elementos sejam insuficientes para determinar a matéria tributável e o 

respectivo sujeito passivo. 

 

§ 1º. A falta de intimação ou a intimação nula fica suprida pelo comparecimento do interessado, 

a partir do momento em que lhe sejam comunicados formalmente todos os elementos necessários 

à prática do ato. 

 

§ 2º. A nulidade do ato só prejudica os posteriores que dele dependam diretamente ou sejam 

consequência. 

 

§ 3º. A nulidade será declarada de ofício pela autoridade julgadora nas respectivas esferas de 

competência, que mencionará expressamente os atos por ela alcançados e determinará as 

providências necessárias ao prosseguimento do feito. 
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§ 4º. Sempre que possível, as irregularidades, incorreções ou omissões deverão ser sanadas de 

ofício ou mediante requerimento da parte interessada, de modo a permitir o prosseguimento do 

feito. 

 

Art. 355.  Às partes interessadas é facultada vista dos autos na repartição em que se encontram, 

vedada a sua retirada e permitido o fornecimento de cópias ou certidões, por solicitação do 

interessado. 

 

Art. 356.  Opera-se a desistência do litígio na esfera administrativa: 

 

I - expressamente, por pedido do sujeito passivo; 

 

II - tacitamente: 

 

a) pelo pagamento ou pedido de parcelamento do crédito tributário discutido; 

 

b) pela propositura de ação judicial relativa à matéria objeto do processo administrativo. 

 

Parágrafo único. Os órgãos próprios da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, ao 

tomarem conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no inciso II, comunicarão o fato ao 

órgão julgador, que determinará, de ofício, o arquivamento do processo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS AUTORIDADES PROCESSUAIS 

 

Seção I 

Do Órgão Preparador 

 

Art. 357. Compete ao Órgão Preparador organizar o processo na forma dos autos forenses. 

 

§ 1º. O Órgão Preparador deverá verificar se a instrução do processo preenche os requisitos 

legais em todas as suas fases, corrigindo eventuais vícios e irregularidades, determinando as 

diligências que forem necessárias. 

 

§ 2º. As intimações feitas para as finalidades previstas no § 1º deverão ser cumpridas no prazo de 

10 (dez) dias, findo o qual o processo subirá à autoridade competente para decisão ou despacho 

final. 

 

§ 3º. Verificada a intempestividade da reclamação, o Órgão Preparador encaminhará o processo 

para decisão, independente de qualquer outra providência. 

 

Seção II 

Da Unidade de Julgamento Singular 

 

Art. 358. A Unidade de Julgamento Singular é integrada por até 3 (três) Julgadores de Processos 

Fiscais, que atuam individual e independentemente, nomeados pelo Secretário Municipal de 

Administração e Finanças e escolhidos entre os servidores municipais que atuam na área 
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tributária e fiscal, bem como, na Assessoria Jurídica, de ilibada reputação e reconhecido saber 

jurídico tributário. 

 

§ 1º. A critério do Secretário Municipal de Administração e Finanças, poderão ser nomeados 

julgadores ad hoc, sempre que o número de processos o justifique, atendidos os requisitos do 

caput. 

 

§ 2º. Os Julgadores de Processos Fiscais, nomeados na forma deste artigo, receberão gratificação 

mensal fixada por meio de ato do Chefe do Executivo Municipal, assim compreendido o 

vencimento básico do cargo acrescido das vantagens de natureza permanente. 

 

Seção III 

Do Conselho Municipal de Contribuintes 
 

Art. 359. Órgão de composição paritária de caráter deliberativo, competente para o julgamento 

de recursos administrativo-tributários em segunda instância, o Conselho Municipal de 

Contribuintes, instituído por esta Lei Complementar poderá ser formado, no máximo, por sete 

membros e no mínimo cinco, sendo neste caso composto por um Presidente, (4) quatro membros 

titulares e (4) quatro membros suplentes, das mesmas representações, sendo: 

 

I - três representantes da Municipal de Administração e Finanças; 

 

II - um representante indicados pela ASSETT; 

 

III - um representante indicado pela CDL; 

 

§ 1º. No caso de impedimento de qualquer dos membros do Conselho, deverá ser convocado seu 

suplente. 

 

§ 2º. As sessões serão públicas em todas as suas fases, sendo que as sessões ordinárias serão 

realizadas mensalmente, em dia e hora a serem fixados pelo Presidente do Conselho, sempre em 

que houver matéria para apreciação e julgamento. 

  

§ 3º. As decisões do Conselho Municipal de Contribuintes serão tomadas por voto nominal e 

aberto, sendo nula de pleno direito a decisão que não observar qualquer destes requisitos.  

 

Art. 360. Os conselheiros serão nomeados pelo Prefeito Municipal, com os respectivos suplentes, 

para um período de até dois anos, podendo ser reconduzidos. 

 

§ 1º. No caso de vacância do cargo titular, assumirá imediatamente o suplente, que cumprirá o 

tempo restante do mandato. 

 

§ 2º. No caso de vacância simultânea dos cargos titular e suplente, serão nomeados substitutos 

para o cumprimento do tempo restante do mandato, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

§ 3º. Os representantes do Executivo poderão ser reconduzidos por um mandato, após o qual 

deverão cumprir um interstício de um mandato. 
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§ 4º. As entidades representadas ou o executivo poderão substituir seus próprios representantes a 

qualquer tempo. 

 

Art. 361. Os membros integrantes do Conselho Municipal de Contribuintes, obrigatoriamente, 

deverão ter formação ou experiência comprovada nas áreas de Economia, Administração, 

Ciências Contábeis, Direito e afins. 

 

Art.  362. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes deverão 

preferencialmente possuirem formação de nível superior e dos contribuintes, com formação 

profissional, no minimo de segundo grau, de ilibada reputação e reconhecido conhecimento em 

matéria tributária, sendo nomeados pelo Prefeito Municipal a partir de lista tríplice elaborada na 

forma do § 1º, para o mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

 

§ 1º. Para fins de nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, os Conselheiros titulares do 

Conselho Municipal de Contribuintes elaborarão lista tríplice, nela somente podendo figurar as 

pessoas que preencherem os requisitos do caput deste artigo e que obtiverem na escolha, pelo 

menos, maioria simples dos votos dos Conselheiros titulares. 

 

§ 2º. Recebida a lista tríplice, o Chefe do Poder Executivo escolherá o Presidente e o Vice-

Presidente. 

 

§ 3º. O Vice-Presidente substituirá o Presidente no caso de impedimento, suspeição e licença por 

prazo superior a 15 (quinze) dias, e suceder-lhe-á na vacância, até o término do mandato. 

 

§ 4º. Em caso de vacância do Presidente e do Vice-Presidente, no prazo de 30 (trinta) dias serão 

nomeados substitutos para cumprir o tempo restante dos mandatos, obedecidos os requisitos 

fixados neste artigo.  

 

Art. 363.  O Presidente do Conselho, além das previstas nesta Lei e no Regimento Interno do 

Conselho, terá as seguintes atribuições: 

 

I - dirigir os trabalhos do Conselho, decidindo as questões que lhe forem apresentadas; 

 

II - representá-lo perante quaisquer pessoas ou órgãos; 

 

III - comunicar à autoridade competente, de ofício, ou a requerimento de qualquer conselheiro, 

irregularidades ou faltas funcionais, ocorridas em repartição administrativa, de que haja provas 

ou indícios em processo submetido a julgamento no Conselho; 

 

IV - presidir as sessões, proferindo, quando necessário, voto de desempate; 

 

V - definir período de recesso do Conselho. 

 

Art. 364. A falta de comparecimento de qualquer conselheiro a 3 (três) sessões consecutivas ou a 

8 (oito) alternadas, durante cada ano, importará, salvo concessão de licença na forma prevista no 

Regimento Interno, em renúncia ao mandato, devendo o Presidente comunicar imediatamente o 

fato às respectivas representações para efeito de indicação de substituto, que completará o 

mandato. 
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Art. 365. O Conselho entrará em recesso anualmente por prazo não superior a 45 (quarenta e 

cinco) dias, nele compreendido o período definido pelo Executivo Municipal como férias 

coletivas. 

 

Art. 366. O Conselho terá uma secretaria com a organização e as atribuições que forem fixadas 

no seu Regimento Interno. 

 

§ 1º. A secretaria do Conselho será exercida por um(a) secretário(a) nomeado(a) pelo Secretário 

Municipal de Administração e Fazenda, escolhido entre os servidores municipais,  acumulando a 

função pertencente ao Órgão Preparador a que se refere a Seção I do Capítulo II deste Título.  

 

§ 2º. Além de outras que lhe forem deferidas pelo Regimento Interno, é de competência 

exclusiva da Secretaria do Conselho: 

 

I - secretariar as sessões, lavrando as respectivas atas; 

 

II - dirigir o expediente da Secretaria; 

 

III - encaminhar as decisões transitadas em julgado para o Ministério Público, Tribunal de 

Contas e Câmara de Vereadores. 

 

§ 3º. O secretário e o assistente, nomeado na forma do § 1º deste artigo perceberão gratificação 

mensal fixada por meio de ato do Chefe do Executivo Municipal, assim compreendido o 

vencimento acrescido das vantagens de natureza permanente.  

 

Art. 367. O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes fará jus a subsídio, cujo valor 

será fixado por ato do Chefe do Executivo Municipal, por sessão de julgamento que presidir, 

limitado a cinco sessões remuneradas por mês. 

 

§ 1º. Os subsídios fixados neste artigo serão atualizados por revisão geral anual, na mesma data e 

sem distinção de índices, juntamente com a revisão da remuneração dos servidores públicos 

municipais, respeitados os limites constitucionais e legais. 

 

§ 2º. Os Conselheiros do Conselho Municipal de Contribuintes farão jus ao subsídio fixado por 

ato do Chefe do Executivo Municipal, por sessão de julgamento em que funcionarem como 

titular. 

 

Seção IV 

Da Representação da Fazenda Municipal 

 

Art. 368. A representação da Fazenda Municipal junto ao Conselho Municipal de Contribuintes 

será exercida, no julgamento de cada processo, por Advogado lotado e com exercício na 

Assessoria jurídica do Município, designado pelo seu tutular. 

 

§ 1º. Compete ao representante da Fazenda, além de outras atribuições previstas em Lei e no 

Regimento Interno do Conselho: 
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I - a defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da ordem jurídica; 

 

II - fazer-se presente nas sessões de julgamento, ordinárias e extraordinárias, podendo usar da 

palavra; 

 

III - representar a Assessoria jurídica do Município e ao Secretário de Administração e Finanças 

sobre quaisquer irregularidades verificadas nos processos, em detrimento da Fazenda Pública ou 

dos contribuintes, bem como apresentar sugestões de medidas legislativas e providências 

administrativas que julgar úteis ao aperfeiçoamento dos serviços de exação fiscal. 

 

§ 2º. O assessor jurídico designado na forma deste artigo fará jus ao subsídio fixado por ato do 

Chefe do Executivo Municipal, por sessão de julgamento quem que funcionar.  

 

Art. 369. É indispensável a presença do titular da Assessoria jurídica do Município em qualquer 

sessão de julgamento, sob pena de nulidade da mesma. 

 

Parágrafo único. O titular da Assessoria Jurídica do Município será intimado pessoalmente de 

todos os atos processuais. 

 

CAPÍTULO III 

DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 

 

Art. 370. A reclamação será apresentada por petição escrita à Unidade de Julgamento Singular, 

via setor de expediente da Prefeitura, contra recibo, na qual o sujeito passivo alegará, de uma só 

vez e articuladamente, toda a matéria que entender útil, juntando as provas que possua, e 

apresentando o pedido de diligências ou de perícias que entender necessárias, de acordo com as 

normas regulamentares. 

 

§ 1º. Inexistindo quaisquer dos requisitos formais previstos na legislação, será o autor intimado 

para regularizar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito. 

 

§ 2º. Nenhuma taxa, preço público de expediente, depósito prévio ou valor de qualquer outra 

natureza poderá ser exigido para o oferecimento da reclamação. 

 

Art. 371. A reclamação terá efeito suspensivo e poderá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da cientificação do ato fiscal impugnado. 

 

§ 1º. Mesmo perempta, a reclamação será encaminhada à Unidade de Julgamento Singular, sem 

prejuízo da inscrição em dívida ativa do crédito tributário contestado. 

 

§ 2º. A apresentação de reclamação à autoridade incompetente não induzirá perempção ou 

caducidade, devendo ser encaminhada, de ofício, a quem de direito. 

 

Art. 372. O processo recebido pelo órgão preparador será remetido à autoridade notificante para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações, juntar os documentos necessários à defesa do 

ato praticado, além de requerer perícias ou diligências que julgar necessárias. 
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Art. 373. Instruído o processo, será distribuído ao Julgador de Processos Fiscais, que proferirá 

decisão, observando o seguinte: 

 

I - a decisão deverá ser precedida de relatório, o qual será uma síntese de todo o processo; 

 

II - todas as questões levantadas na reclamação deverão ser analisadas; 

 

III - serão decididas primeiro as preliminares e depois o mérito; 

 

IV - deverá ser pronunciado o provimento ou desprovimento da reclamação; 

 

V - a decisão deverá ser fundamentada, expondo as razões do provimento ou desprovimento; 

 

VI - deverão ser expressos os efeitos da decisão e o prazo para seu cumprimento ou interposição 

de recurso. 

 

Parágrafo único. O Julgador de Processos Fiscais poderá baixar o processo em diligência, a ser 

cumprida no prazo de 10 (dez) dias, a fim de sanar eventuais falhas que prejudiquem o 

julgamento do feito. 

 

CAPÍTULO IV 

DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA 

 

Seção I 

Dos Recursos 
 

Art. 374. São facultados os seguintes recursos perante o Conselho Municipal de Contribuintes: 

 

I - recurso ordinário; 

 

II - pedido de esclarecimento; 

 

III - pedido de reconsideração. 

 

Seção II 

Do Recurso Ordinário 

 

Art. 375. Das decisões do Julgador de Processos Fiscais caberá recurso ao Conselho Municipal 

de Contribuintes, com efeito suspensivo, que deverá ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da data em que se considerar feita a intimação da decisão: 

 

I - pelo sujeito passivo; 

 

II - pelo Julgador de Processos Fiscais, de ofício, no corpo da própria decisão, sempre que esta 

for contrária à Fazenda Pública e de valor excedente a 5 (cinco) Valor de Referência Fiscal - 

VRF; 
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§ 1º. O Conselho Municipal de Contribuintes, caso o Julgador de Processos Fiscais não o tenha 

interposto, terá o recurso por havido, se presentes os seus pressupostos. 

 

§ 2º. Mesmo perempto, será o recurso encaminhado ao Conselho Municipal de Contribuintes, 

sem prejuízo da inscrição em dívida ativa do crédito tributário impugnado. 

 

§ 3º. A decisão que anular, por vício formal, o lançamento efetuado, não estará sujeita ao 

reexame necessário previsto no inciso II deste artigo. 

 

§ 4º. Do recurso em face de decisão que não conhecer da reclamação apresentada, o Conselho 

Municipal de Contribuintes apreciará exclusivamente as causas que motivaram o não 

conhecimento. 

 

§ 5º. Reformada a decisão nos termos do § 4º, os autos serão remetidos à Unidade de Julgamento 

Singular para apreciação do mérito. 

 

Art. 376. Durante a sessão de julgamento, o sujeito passivo, pessoalmente ou através de seu 

procurador, e o Representante da Fazenda terão direito ao uso da palavra por 15 (quinze) 

minutos cada um, permitidas réplica e tréplica por 05 (cinco) minutos. 

 

Art.  377. Cada Conselheiro pode, durante a sessão: 

 

I - pedir vistas do processo; 

 

II - propor a realização de diligências a fim de sanar eventuais falhas que prejudiquem o 

julgamento do feito, que deverão ser cumpridas no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 378. As decisões serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente do Conselho o 

voto de desempate. 

 

Art. 379. A tramitação do processo no Conselho Municipal de Contribuintes far-se-á de acordo 

com as normas do seu Regimento Interno, observado o seguinte: 

 

I - será dado vista do processo ao Representante da Fazenda, que deverá manifestar-se sobre a 

matéria, por escrito; 

 

II - os processos serão distribuídos por sorteio, ao relator; 

 

III - o relator ou o Representante da Fazenda poderão solicitar ao Presidente as diligências que 

julgarem necessárias; 

 

IV - as pautas de julgamento serão afixadas no hall de entrada da Prefeitura, com a intimação 

obrigatória do contribuinte na forma do artigo 298 desta Lei Complementar, observando-se a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

§ 1º. As partes poderão apresentar razões e documentos suplementares até a publicação da pauta 

de julgamento. 
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§ 2º. Da apresentação de razões e documentos na forma do § 1º, será dado oportunidade à parte 

contrária, para manifestar-se por escrito, querendo. 

 

Seção III 

Do Pedido de Esclarecimento 
 

Art. 380. Cabe pedido de esclarecimento ao relator do acórdão, de decisão do Conselho 

Municipal de Contribuintes, com efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

respectiva cientificação, quando a decisão recorrida: 

 

I - for omissa, contraditória ou obscura; 

 

II - deixar de apreciar matéria de fato ou de direito alegada na petição. 

 

§ 1º. O relator levará a julgamento o pedido de esclarecimento na reunião subsequente à do seu 

recebimento, dispensada a prévia publicação de pauta. 

 

§ 2º. Não será conhecido o pedido que for considerado manifestamente protelatório ou vise 

indiretamente a reforma da decisão. 

 

CAPÍTULO V 

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 

Art. 381. O titular da Assessoria Jurídica do Município, o Secretário Municipal da Fazenda ou o 

sujeito passivo poderão, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da cientificação do sujeito passivo, 

interpor pedido, apenas com efeito devolutivo, visando a reconsideração de decisão de mérito 

não unânime do Conselho Municipal de Contribuintes, proferida em recurso ordinário de que 

não caiba mais recurso. 

 

§ 1º. A decisão de mérito poderá ser reconsiderada pelo Conselho Municipal de Contribuintes 

quando: 

 

I - violar literal disposição de lei; 

 

II - for contrária à prova dos autos; 

 

III - contrariar jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça; 

 

IV - se basear em prova cuja falsidade seja demonstrada no pedido de reconsideração; 

 

V - for apresentado documento novo, cuja existência se ignorava na ocasião do julgamento, que 

por si só possa modificá-lo; 

 

VI - fundada em erro de fato, resultante de atos ou documentos dos autos. 

 

§ 2º. Não cabe pedido de reconsideração de decisão que anulou lançamento por erro formal. 
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§ 3º. No processo e julgamento do pedido de reconsideração, aplicar-se-ão, naquilo que for 

compatível, as regras atinentes ao recurso ordinário. 

 

§ 4º. Fica assegurado ao Município o direito de recorrer ao Poder Judiciário contra decisão de 

pedido de reconsideração interposto na forma deste artigo.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS 

 

Art. 382. O órgão julgador determinará, de ofício ou a requerimento, a realização de diligências 

ou perícias, quando entender necessárias, designando desde logo o perito e o prazo para a entrega 

do laudo. 

 

§ 1º. O requerimento de diligência ou perícia deve indicar os motivos que a justifiquem e serão 

realizadas na forma prevista em regulamento, correndo por conta do requerente o seu custo. 

 

§ 2º. Deferida a perícia, o sujeito passivo e a Fazenda Pública serão intimados para indicar 

assistentes técnicos e apresentar quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

Art. 383.  Será indeferida a realização de perícia ou diligência quando: 

 

I - forem considerados suficientes os elementos presentes nos autos para a formação do 

convencimento; 

 

II - seja destinada a apurar fatos vinculados à escrituração comercial ou fiscal ou a documentos 

que estejam na posse do requerente e que possam ser juntados aos autos; 

 

II - a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado; 

 

IV - a verificação for impraticável; 

 

V - requerida em segunda instância e não provada a ocorrência de fato novo. 

 

§ 1º. A decisão que indeferir o pedido de diligência ou de perícia deverá ser fundamentada, 

especificando as razões do indeferimento. 

 

§ 2º. Ao Conselho Municipal de Contribuintes cabe apreciar pedido de revisão da decisão que 

indeferir, em primeira instância, a diligência ou a perícia. 

 

§ 3º. O pedido a que se refere o § 2º será apreciado na forma determinada pelo Regimento 

Interno do Conselho. 

 

CAPÍTULO VII 

DA EFICÁCIA DAS DECISÕES 

 

Art. 384. São definitivas as decisões: 

 

I - de primeira instância quando esgotado o prazo para recurso voluntário; 
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II - de segunda instância quando não caiba mais recurso ou, quando cabível, não tenha sido 

tempestivamente proposto. 

 

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância, na parte que não for 

objeto de recurso ordinário ou que não estiver sujeita a recurso de ofício. 

 

Art. 385. O prazo para cumprimento das decisões definitivas será de 30 (trinta) dias contados da 

data em que se considerar efetuada a intimação do sujeito passivo. 

 

Parágrafo único. Na falta de disposição expressa na legislação tributária, o prazo para 

cumprimento de despacho será de 05 (cinco) dias contados da data em que se considere 

cientificado aquele que o deva cumprir. 

 

TÍTULO VI 

DOS PREÇOS E TARIFAS PÚBLICAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.  386. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir e fixar preços e/ou tarifas públicas 

inerentes a serviços, ações e fornecimentos públicos não submetidos à disciplina jurídica dos 

tributos, através de decreto, para obter o ressarcimento da prestação de serviços, devendo as 

respectivas importâncias ser recolhidas através de Documento de Arrecadação de Receitas 

Municipais - DARM ou com Código de Barras ou equivalente:  

 

I - pelos serviços de natureza industrial, comercial e civil, prestados pelo Município em caráter 

de empresa e passíveis de serem explorados por empresas privadas; 

 

II - pela prestação de alinhamento de ruas, avaliação de propriedade imobiliária e prestação de 

serviços diversos;  

 

III - pelo uso de bens do domínio municipal e de logradouros públicos, inclusive do espaço aéreo 

e do subsolo, sem prejuízo da cobrança de taxa de licença; e 

 

IV - pela exploração de serviço público municipal sob o regime de concessão ou permissão. 

 

Art. 387. Os serviços públicos municipais, quando concedidos, terão os critérios de fixação de 

preços ou tarifas públicas estabelecidos no ato da sua concessão. 

 

Art. 388. Os preços ou tarifas públicas se constituem: 

 

I - dos serviços de natureza industrial, comercial e civil prestados pelo Município, em caráter de 

empresa e suscetíveis de serem explorados por empresas privadas: 

 

a) transportes coletivos; 

 

b) execução de muros e passeios públicos; 
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c) roçada e limpeza, inclusive retirada de entulhos de terreno; 

 

d) escavações, aterro, terraplenagem, inclusive os destinados à regularização de loteamentos; 

 

e) mercados e entrepostos; e 

 

f) coleta, remoção e destinação de resíduos diversos. 

 

II - da utilização de serviço público municipal como contraprestação de caráter individual ou de 

unidade de: 

 

a) fornecimento de arquivos digitais e semelhantes; 

 

b) fornecimento de alimentação ou vacinas a animais apreendidos ou não; 

 

c) prestação de serviços técnicos de demarcação e marcação de áreas de terrenos e prestação de 

serviços diversos; 

 

d) fornecimento de guias de recolhimento, formulários, confecção de protocolos, serviços de 

expediente e outros atos administrativos de interesse particular do contribuinte; 

 

e) produtos e serviços decorrentes da base de dados geográficos em meio analógico e digital; e 

 

f) outros serviços. 

 

III - do uso de bem ou serviço público, a qualquer título, os que: 

 

a) utilizarem áreas pertencentes ao Município; 

 

b) utilizarem áreas de domínio público; e 

 

c) utilizarem espaços de propriedade exclusivamente municipal a título de débito ou guarda de 

animais, objetos, mercadoria e veículos apreendidos; 

 

d) a remuneração dos custos dos Serviços Funerários e Cemitério Municipal será obtida através 

de preço público, conforme tabela em anexo; 

 

IV - pela prestação de serviços a terceiros pela municipalidade através de veículos e máquinas, 

cujos valores serão fixados anualmente por ato do Chefe do Executivo.  

 

Art. 389. O não pagamento dos débitos resultantes do fornecimento de utilidades produzidas ou 

do uso das instalações de bens públicos, em razão da exploração direta de serviços municipais, 

acarretará, decorridos os prazos regulamentares, o corte do fornecimento ou a suspensão do uso. 

 

Parágrafo único. O corte do fornecimento ou a suspensão do uso de que trata este artigo aplica-se 

também, nos casos de outras infrações, praticadas pelos consumidores ou usuários, previstas em 

normas de polícia administrativa ou regulamento específico. 
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Art. 390. Aplicam-se aos preços ou tarifas públicas, no tocante a lançamento, cobrança, 

pagamento, restituição, fiscalização, domicílio, obrigações acessórias dos usuários, dívida ativa, 

penalidades e processo fiscal, quando cabível, as mesmas disposições da presente Lei 

Complementar com relação aos tributos. 

 

Art. 391. Aplicam-se aos preços, no tocante a lançamento, cobrança, acréscimos moratórios, 

pagamento, parcelamento de débitos, restituição, fiscalização, domicílio, obrigações acessórias 

dos usuários, dívida ativa, penalidades e processo fiscal, quando cabível, as mesmas disposições 

relativas aos tributos. 

 

Art. 392. Ficam estabelecida as Tabelas de Valores constantes do Anexo VII para a cobrança dos 

Preços Públicos inerentes aos: 

 

a)  Tabela I - Serviços de Expediente Diversos; 

 

b) Tabela II - Serviços Inerentes ao Cemitério Municipal; e 

 

Art. 393. As taxas inerentes ao Cemitério Municipal elencadas no Anexo VII, deverão ser pagas 

em até 05 (cinco) dias úteis após a execução do serviço. 

 

Parágrafo único. Ficam isentos do pagamento das Taxas inerentes ao Cemitério Municipal as 

pessoas cadastradas junto à Assistência Social do Município. 

 

Art. 394. Findo o prazo estipulado para quitação do valor inerente aos Preços Públicos aqui 

previsto e não efetivado o seu pagamento, será a dívida inscrita em Dívida Ativa pela Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças, conforme prazos e formas previstos no artigo 323 e 

seguintes deste Código Tributário do Município. 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 395. A expressão “Fazenda Pública”, quando empregada nesta Lei Complementar sem 

qualificação, abrange a Fazenda Pública do Município. 

 

Art. 396. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município pode celebrar 

convênios com estabelecimentos bancários, financeiros, e outras empresas públicas, visando 

facilitar o pagamento de tributos através de agências situadas no território do Município ou fora 

dele. 

 

Art. 397. Para manutenção dos serviços de arrecadação, fiscalização, registro, controle e 

distribuição de parcela do ICMS pertencente aos Municípios, o Município pode celebrar 

convênios com o Estado de Santa Catarina, se assim interessar às duas partes. 

 

Art. 398. Os prazos fixados na legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua 

contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento. 
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§ 1º. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra 

o processo ou deva ser praticado o ato.  

 

§ 2º. Verificada no Município a existência de situação anormal declarada como situação de 

emergência ou estado de calamidade pública, o Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, 

poderá prorrogar ou suspender os prazos previstos neste Código.  

 

§ 3º. A aplicação do disposto no § 2º deste artigo não acarretará na restituição de quantia paga a 

título de tributo ou acréscimo legal recolhido antes do início de vigência do ato de prorrogação 

ou suspensão, ou de tributo recolhido dentro do período de vigência do ato, mas realizado antes 

do prazo final nele estabelecido.  

 

Art. 399. Fica a Secretaria Municipal de Administração e Finanças autorizada a promover 

campanhas de incentivos à arrecadação municipal, por meio de formas julgadas técnica e 

economicamente viáveis, inclusive com a premiação de contribuintes e consumidores 

estimulados ao cumprimento a legislação fiscal. 

 

Art. 400. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sempre que julgar necessário, 

pode imprimir e distribuir ou providenciar para que sejam impressos e distribuídos modelos de 

declarações e documentos ou por meio eletrônico, para efeito de fiscalização, lançamento, 

cobrança, informações e recolhimento de tributos municipais.  

 

Art. 401.  A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos 

exigidos para a sua concessão. 

 

Art. 402.  Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: 

 

I - às taxas e contribuição de melhoria; 

 

II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 

 

Art. 403. A cobrança dos tributos far-se-á na forma e nos prazos estabelecidos no Calendário 

Anual de Tributos Municipais aprovado por Decreto, sempre até o último dia útil do exercício 

anterior. 

 

Art. 404. Consideram-se integrantes e inseparáveis da presente Lei Complementar os Anexos e 

suas respectivas Tabelas que a acompanham. 

 

Art. 405. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência 

legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, na Constituição do 

Estado de Santa Catarina e na Lei Orgânica do Município e observado o disposto nesta Lei 

Complementar que deverá ser interpretada em conformidade com a legislação tributária e 

administrativa vigente, com os princípios gerais do Direito Público, da analogia, da equidade e 

dos pareceres normativos Municipal ou supletivamente pelos princípios gerais do Direito 

Privado, assim como através de processo administrativo devidamente fundamentado.  

 

Art. 406. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a celebrar convênios com a União, 

Estado ou outros Municípios, Conselhos Regionais de Profissionais Autônomos e Entidades de 
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Representação Classista, visando adquirir informações fiscais e utilizá-las para aperfeiçoar os 

mecanismos de controle e arrecadação dos tributos. 

 

 Parágrafo único. A Secretaria da Administração e Finanças orientará a aplicação da presente Lei 

Complementar expedindo as instruções necessárias a facilitar sua fiel execução. 

 

Art. 407. Nos termos do disposto no inciso I do artigo 157, da Constituição Federal, o produto da 

arrecadação do Imposto da União sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente, na 

fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, deve ser recolhido diretamente ao Tesouro do 

Município: 

 

I - por todos os órgãos públicos de qualquer Poder Municipal; 

 

II - pelas autarquias municipais; 

 

III - pelas fundações instituídas pelo Município. 

 

Art. 408. Ficam adotadas, pelo Município, todas as normas e definições pertinentes e inerentes: 

 

I - ao simples nacional estabelecidas pelas leis complementares, decretos federais, portarias, 

resoluções, instruções normativas e recomendações do Comitê Gestor do Simples Nacional e da 

Secretaria Executiva do Comitê Gestor do simples Nacional; 

 

II - a utilização da Codificação do CNAE - Código Nacional de Atividades Econômicas e 

Sociais, versão 2.1, que atribui a nomenclatura padrão e uniforme das mais diferentes atividades 

empresariais praticadas e sujeitas às taxas de licença para Instalação e Localização de 

Estabelecimentos, bem como, quanto a taxa de Fiscalização de Funcionamento de 

Estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação  de Serviços e congêneres. 

 

III - do REGIN - Registro Mercantil Integrado quanto a expedição de Alvarás de licença para 

Instalação e Localização de Estabelecimentos, bem como, quanto a taxa de Fiscalização de 

Funcionamento de Estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação  de Serviços e 

congêneres; 

 

IV - REDESIM - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 

e Negócio. 

 

Art. 409. O Valor de Referência Fiscal - VRF servirá de base de cálculo de tributos e penalidades 

e parâmentro de quantificação e atualização de débito pendente e corresponde, para efeito de 

atualização, à data de 1º de janeiro de cada ano posterior à edição desta Lei. 

 

§ 1º. A partir de 1º de janeiro de 2016 Valor de Referência Fiscal - VRF atualizado, anualmente, 

pelo IPCA - Índice Nacional de preços ao Consumidor Amplo do IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística acumulado nos últimos doze (12) meses, ou por outro índice que, 

eventualmente, venha a substituí-lo. 

 

§ 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos tributos que já tenham a sua forma de atualização 

prevista nesta Lei. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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Art. 410. Os casos omissos à presente Lei, desde que não especificados, serão interpretados em 

conformidade com a legislação tributária e administrativa vigente, com os princípios gerais do 

Direito Público, da analogia, da equidade e dos pareceres normativos Municipal ou 

supletivamente pelos princípios gerais do Direito Privado, assim como, através de processo 

administrativo devidamente fundamentado. 

 

Art. 411. O Poder Executivo expedirá, por decreto, consolidação, em texto único do presente 

Código relativo às leis posteriores que lhe modificarem a redação, repetindo-se esta providência 

até 31 de janeiro de cada ano, em conformidade com o art. 212 do Código Tributário Nacional.  

 

Art. 412. O Poder Executivo Municipal expedirá, por decreto, dentro de 90 (noventa) dias da 

entrada em vigor desta Lei Complementar, a regulamentação, no que houver pertinência, relativa 

a cada um dos tributos, preços público e tarifas.  

 

Art. 413. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta das 

dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessárias. 

 

Art. 414. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. 

 

Art. 415. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar nº 01, de 

31 de dezembro de 2002; a Lei Complementar nº 02, de 16 de dezembro de 1991; a Lei 

Complementar n° 03, de 08 de dezembro de 2003; a Lei Complementar n° 013, de 22 de 

dezembro de 2005; a Lei Complementar nº 035, de 08 de abril de 2014; a Lei Complementar nº 

62, de 18 de outubro de 2013; a Lei Complementar nº 65, de 17 de dezembro de 2013; a Lei 

Complementar nº 66, de 17 de dezembro de 2013 e mais a Lei nº 984, 13 de dezembro de 1994; 

a Lei nº 1062, 13 de março de 1997; a Lei nº 1101/97, 13 de maio de 1997; a Lei n° 1143, de 10 

de dezembro de 1997; a Lei n° 1146, de 16 de dezembro de 1997; a Lei nº 1163, 17 de marco de 

1997; a Lei nº 1280, 19 de agosto de 1999; a Lei nº 1403, 19 de dezembro de 2000; a Lei n° 

1604, de 20 de dezembro de 2007;  a Lei nº 1671, de 10 de março de 2010 e a Lei nº 1782, de 18 

de setembro de 2013. 

 

 

Treze Tílias, em 30 de dezembro de 2014. 

 

_______________________________ 

Mauro Dresch 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

TABELA   I 
 

 

PLANTA DE VALORES GENÉRICOS PARA A COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE A 

PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 

SETOR TERRENOS URBANOS LOCALIZADOS NAS RUAS: 

VALOR 

DO M
2
  

(R$) 

“I-A” 

 

Tirol A; Ministro João Cleophas; Prefeito José Waldomiro Silva; Anita 

Garibaldi-A; Monsenhor João Reitmeier; Carlos Gomes; Antonio Carlos 

Konder Reis-A; Rudolf Rofner; Leoberto Leal; Notburga Reiter; 

Videira-A; João Miterer; Oscar Rodrigues da Nova; Johann Anrain; 

Presidente Kennedy. 

24,45 

“I-B” 

Antonio Carlos Konder Reis-B; Gisela Thaler; Brasilio Celestino de 

Oliveira; José Bonifácio; Dos Pioneiros-A; São Vicente de Paula-A; 

Gardina Knolseisen e Tirol-B. 

19,39 

“I-C” 
Anita Garibaldi-B; Jacob Reiter; Frei Belmiro Brondani; Oscar Von 

Hohenbruch; Gaspar Coutinho; Videira-B. 
17,67 

“II-A” 

29 de Abril; Ijair Pessin; Anton Altenburger; Ivo D´Aquino; Antonio 

Carlos Konder Reis-C; Jacob Käffer; Antonio Concatto; João Belarmino 

Grando; Caçador; João Constante Piaia; Caron; José Kandler; Dos 

Imigrantes; Lúcia Klotz; Dos Passeios; Rudolf Margreiter; Dos 

Pioneiros-B; São Vicente de Paula-B; Edvino Behrend; Três Barras; 

Francisco Lindner; Hubert Felder; Franz Point; Rodovia dos Pioneiros; 

Frederico Gregório Koroll; Pedro Caron; Fredolino Rambo; August 

Felder; Fritz Kafmann; Armando Vitor Torri; Gabriela Grander e Ernest 

Klotz. 

15,96 

“II-B” 

Alpina; Da Independência; André Pernlochner; Da Liberdade; Antonio 

Carlos Konder Reis-D; Dileto A. Dalla Costa; Felix Schwertner; João 

Schöll; Margarete Volk; Ministro Andreas Thaler e Thomas Kranz. 

12,34 

“II-C” 
13 DE Outubro; Berta Schöll; Dos Pioneiros-C; Ivo D´Aquino-B; Luiz 

Grubber; Luzerna; Hubert Felder; Travessa José N.Bhon. 
9,06 

“III-A” Circular-A. 8,79 

“III-B” Jacob Ebert; Karl Unterberger e Geog Anrain. 7,74 

“III-C” 

André Gwiggner; Circular-B; Dona Rosina; Ludwig Brugger; Peter 

Gwiggner; Divino F. Ansiliero; Josef Unterberger; Hebert Felder; 

Henrique Packer; Ferdinando Knolseisen; Severino Caron; Antonio 

Pattis e Maria Hass. 

5,59 

“IV” 

I - Terrenos localizados no Loteamento Pôr do Sol; 

II - Terrenos localizados no Loteamento Bem Morar; 

III - Terrenos do Distrito Industrial. 

5,83 
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TABELA II 
 

 

VALOR DO METRO QUADRADO (M
2
) DA ÁREA CONSTRUÍDA APLICADO NO 

CÁLCULO PARA EFEITO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA - IPTU 

TIPO DESTINAÇÃO DE USO 
VALOR DO M

2
 

(R$) 

I construção residencial/comercial em alvenaria  70,91 

II construção residencial/ comercial mista  53,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

III construção residencial/ comercia em madeira  35,42 

IV galpões industriais, comerciais e de prestação de serviços  17,64 

O valor mínimo por Inscrição para cobrança do Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU será de . . . . . . . . .  
52,84 
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ANEXO II 

 

TABELA I 

 
 

 

ALÍQUTAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 

URBANO 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES 
ALÍQUOTAS 

S/BASE DE CÁLCULO 

I 
Unidade imobiliária constituída por terreno sem 

construção, murado.  
1,3% 

II 
Unidade imobiliária constituída por terreno construção 

residencial/comercial em alvenaria  

1,0% 

III 
Unidade imobiliária constituída por terreno construção 

residencial/ comercial mista  

IV 
Unidade imobiliária constituída por terreno construção 

residencial/ comercia em madeira  

V 
Unidade imobiliária constituída por terreno galpões 

industriais, comerciais e de prestação de serviços  
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ANEXO III 
 

TABELA ÚNICA 
 

LISTA DE SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS E ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
ALÍQUOTAS 

S/O PREÇO DO 

SERVIÇO 

ALÍQUOTAS 

FIXAS: % 

S/O VRF 

(POR ANO) 

1. Serviços de informática e congêneres. 

1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 2% 20% 

1.02 Programação. 2% 20% 

1.03 Processamento de dados e congêneres 2% 20% 

1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos. 
2% 20% 

1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 

computação. 
2% 20% 

1.06 Assessoria e consultoria em informática. 2% 20% 

1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 

configuração e manutenção de programas de computação e bancos de 

dados. 

2% 20% 

1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 

eletrônicas. 
2% 20% 

2 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.   

2.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 2% 15% 

3 Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 

congêneres. 
  

3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 2% 15% 

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. 

2% 10% 

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. 

2% 10% 

3.04 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso 

temporário. 
2% 10% 

4  Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 

4.01 Medicina e biomedicina. 2% 20% 

4.02 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, 

tomografia e congêneres. 

2% 20% 

4.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e         congêneres. 
2%  

4.04 Instrumentação cirúrgica. 2% 20% 

4.05 Acupuntura. 2% 20% 

4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 2% 20% 
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4.07 Serviços farmacêuticos. 2% 20% 

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 2% 20% 

4.09 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental. 
2% 20% 

4.10 Nutrição. 2% 20% 

4.11 Obstetrícia. 2% 20% 

4.12 Odontologia. 2% 20% 

4.13 Ortóptica. 2% 20% 

4.14 Próteses sob encomenda. 2% 20% 

4.15 Psicanálise. 2% 20% 

4.16 Psicologia. 2% 20% 

4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 2%  

4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 2% 20% 

4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 2%  

4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 
2% 20% 

4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 
2%  

4.22 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 

prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e 

congêneres. 

2%  

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. 

2%  

5 Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 

5.01 Medicina veterinária e zootecnia. 2% 20% 

5.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, 

na área veterinária. 
2%  

5.03 Laboratórios de análise na área veterinária. 2% 20% 

5.04 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 2% 20% 

5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 2%  

5.06 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 
2% 20% 

5.07 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 
2%  

5.08  Guarda, tratamento, adestramento, embelezamento, alojamento 

e congêneres. 
2% 20% 

5.09 Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 2%  

6 Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 

6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 2% 10% 

6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.  2% 10% 

6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 2% 10% 

6.04 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 

atividades físicas. 
2% 10% 

6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 2% 10% 

7 Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

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

urbanismo, paisagismo e congêneres. 
2% 20% 

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 

semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 

drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 

fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

2% 10% 

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. 

2% 20% 

7.04 Demolição. 2% 10% 

7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 

portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

2% 15% 

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. 

2% 10% 

7.07 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e 

congêneres. 
2% 10% 

7.08 Calafetação. 2% 10% 

7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

2% 10% 

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 
2% 10% 

7.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 2% 10% 

7.12 Controle e tratamento de efluentes de Qualquer natureza e de 

agentes físicos, químicos e biológicos. 
2% 10% 

7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 

higienização, desratização, pulverização e congêneres. 
2% 10% 

7.14 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 

congêneres. 
2% 10% 

7.15 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 2% 10% 

7.16 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, 

represas, açudes e congêneres. 
2% 10% 

7.17  Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 

engenharia, arquitetura e urbanismo. 
2% 20% 

7.18 Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 

mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, 

geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

2% 20% 

7.19 Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços 

relacionados com a exploração e exploração de petróleo, gás natural e 

de outros recursos minerais. 

2% 20% 
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7.20 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 2% 10% 

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. 2% 20% 

8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 
2% 20% 

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

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 

condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, 

suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; 

ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da 

alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito 

ao Imposto Sobre Serviços). 

2% 15% 

9.02 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 

execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, 

hospedagens e congêneres 

2% 10% 

9.03 Guias de turismo. 2% 10% 

10 Serviços de intermediação e congêneres. 

10.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 

seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de 

previdência privada. 

2% 15% 

10.02 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer 
2% 15% 

10.03 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 

propriedade industrial, artística ou literária. 
2% 15% 

10.04 Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 

arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de 

faturização (factoring). 

2% 15% 

10.05 Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou 

imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive 

aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por 

quaisquer meios. 

2% 15% 

10.06 Agenciamento marítimo. 2% 15% 

10.07 Agenciamento de notícias. 2% 15% 

10.08 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 

agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 
2% 15% 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 2% 15% 

10.10 Distribuição de bens de terceiros.        2% 15% 

11 Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 

11.01 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 

aeronaves e de embarcações. 
2% 10% 

11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 2% 10% 

11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 2% 10% 

11.04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda 

de bens de qualquer espécie. 
2% 

10% 

12 Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 

12.01 Espetáculos teatrais. 2% 15% 



 

 Estado de Santa Catarina 
 Prefeitura Municipal de Treze Tílias 
 

 

 126 

12.02 Exibições cinematográficas. 2% 15% 

12.03  Espetáculos circenses. 2% 15% 

12.04 Programas de auditório. 2% 15% 

12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 2% 15% 

12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres. 2% 15% 

12.07 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 

recitais, festivais e congêneres 
2% 

15% 

12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres. 2% 15% 

12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 2% 15% 

12.10 Corridas e competições de animais 2% 10% 

12.11 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, 

com ou sem a participação do espectador. 
2% 10% 

12.12 Execução de música 2% 15% 

12.13 Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, 

óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres 

2% 10% 

12.14 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, 

mediante transmissão por qualquer processo 
2% 15% 

12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 

congêneres  
2% 15% 

12.16 Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 

concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza 

intelectual ou congêneres 

2% 15% 

12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de 

qualquer natureza 
2% 15% 

13 Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia 

13.01 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, 

mixagem e congêneres 
2% 15% 

13.02 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres 
2% 10% 

13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização 2% 10% 

13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia 
2% 10% 

14 Serviços relativos a bens de terceiros 

14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de 

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 

de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS). 

2% 10% 

14.02 Assistência técnica 2% 10% 

14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
2% 10% 

14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus. 2% 10% 

14.05 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de 

objetos quaisquer. 

2% 10% 
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14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 

inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, 

exclusivamente com material por ele fornecido. 

2% 10% 

14.07 Colocação de molduras e congêneres. 2% 10% 

14.08 Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 

congêneres. 
2% 10% 

14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 
2% 10% 

14.10 Tinturaria e lavanderia. 2% 10% 

14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 2% 10% 

14.12 Funilaria e lanternagem. 2% 10% 

14.13 Carpintaria e serralheria. 2% 10% 

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. 

2% 20% 

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. 

2% 20% 

15.03 Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em 

geral. 

2% 20% 

15.04 Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 

atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 

congêneres. 

2% 20% 

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. 

2% 20% 

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. 

2% 20% 

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. 

2% 20% 

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. 

2% 20% 
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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). 

2% 20% 

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. 

2% 20% 

15.11 Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a 

eles relacionados. 

2% 20% 

15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 2% 20% 

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. 

2% 20% 

15.14 Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 

cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 

congêneres. 

2% 20% 

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. 

2% 20% 

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. 

2% 20% 

15.17 Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 

oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 
2% 20% 

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. 

2% 20% 

16 Serviços de transporte de natureza municipal. 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 2% 10% 

17 Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 

17.01 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em 

outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
2% 20% 
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fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive 

cadastro e similares. 

17.02 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. 

2% 10% 

17.03 Planejamento, coordenação, programação ou organização 

técnica, financeira ou administrativa. 
2% 10% 

17.04 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-

obra. 
2% 10% 

17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 

inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, 

contratados pelo prestador de serviço. 

2% 10% 

17.06 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração 

de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

2% 15% 

17.07 Franquia (franchising). 2% 10% 

17.08 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 2% 20% 

17.09 Planejamento, organização e administração de feiras, 

exposições, congressos e congêneres. 
2% 10% 

17.10 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento 

de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 
2% 10% 

17.11 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 
2% 15% 

17.12 Leilão e congêneres. 2% 10% 

17.13 Advocacia. 2% 20% 

17.14 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 2% 20% 

17.15 Auditoria. 2% 20% 

17.16 Análise de Organização e Métodos. 2% 20% 

17.17 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 2% 20% 

17.18 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 2% 20% 

17.19 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 2% 20% 

17.20 Estatística. 2% 20% 

17.21 Cobrança em geral. 2% 20% 

17.22 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). 

2% 20% 

17.23 Apresentação de palestras, conferências, seminários e 

congêneres. 
2% 20% 

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. 

2% 20% 

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 
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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. 

2% 10% 

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. 

2% 10% 

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. 

2% 10% 

20.03 Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 

movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive     suas 

operações, logística e congêneres. 

2% 10% 

21 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

21.01  Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2% 20% 

22 - Serviços de exploração de rodovia. 

22.01 Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço 

ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de 

conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 

capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, 

assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos 

de concessão ou de permissão ou em      normas oficiais. 

2% 15% 

23 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 

23.01 Serviços de programação e comunicação visual, desenho 

industrial e congêneres. 
2% 20% 

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. 
2% 10% 

25 - Serviços funerários. 

25.01 Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de 

flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; 

fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, 

embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 

2% 10% 

25.02 Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 2% 10% 

25.03 Planos ou convênio funerários. 2% 10% 

25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 2% 10% 
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26 Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens 

ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

26.01 Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 

agências franqueadas; courrier e congêneres. 

2% 10% 

27 Serviços de assistência social. 

27.01 Serviços de assistência social. 2% 20% 

28 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 2% 15% 

29 Serviços de biblioteconomia. 

29.01 Serviços de biblioteconomia. 2% 20% 

30 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 2% 20% 

31 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 

congêneres. 

31.01 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres. 
2% 15% 

32 Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 Serviços de desenhos técnicos. 2% 15% 

33 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes 

e congêneres. 
2% 15% 

34 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

34.01 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 2% 15% 

35 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 

35.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 

relações públicas. 
2% 20% 

36 Serviços de meteorologia. 

36.01 Serviços de meteorologia. 2% 15% 

37 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 2% 15% 

38 Serviços de museologia. 

38.01 Serviços de museologia. 2% 15% 

39 Serviços de ourivesaria e lapidação. 

39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 

fornecido pelo tomador do serviço). 
2% 15% 

40 Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 

40.01 Obras de arte sob encomenda. 2% 10% 
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ANEXO IV 
 

TAXAS DECORRENTES DO EFETIVO E REGULAR EXERCÍCIO DO PODER 

DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL 

 

TABELA I 

 

  

TAXAS DE LICENÇA PARA 

INSTALAÇÃO, LOCALIZAÇÃO 

E FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS 

(ATIVIDADES CNAE) 

TAXAS DE LICENÇA DE 

FISCALIZAÇÃO PARA 

FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS 

(ATIVIDADES CNAE) 

CÓDI

GO 

DENOMINAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

CONFORME 

CNAE 

Autônomo/

MEI 
ME EPP 

Demais 

empresas 

Autônomo/

MEI 
ME EPP 

Demais 

empresas 

Seção 

A 

Agricultura, 

pecuária, produção 

florestal, pesca e 

aqüicultura 

30% 40% 60% 70% 25% 35% 55% 65% 

Seção 

B 

Indústrias 

extrativas 
30% 40% 60% 70% 25% 35% 55% 65% 

Seção 

C 

Indústrias de 

transformação 
40% 60% 70% 80% 35% 50% 60% 65% 

Seção 

D 
Eletricidade e gás 30% 40% 60% 70% 25% 35% 55% 65% 

Seção 

E 

Água, esgoto, 

atividades de gestão 

de resíduos e 

descontaminação 

30% 40% 50% 60% 25% 35% 40% 50% 

Seção 

F 
Construção 50% 60% 70% 70% 45% 55% 65% 65% 

Seção 

G 

Comércio, 

reparação de 

veículos 

automotores e 

motocicletas 

50% 60% 70% 75% 45% 55% 65% 70% 

Seção 

H 

Transporte, 

armazenagem e 

correio 

50% 60% 70% 75% 45% 55% 65% 70% 

Seção 

I 

Alojamento e 

alimentação 
45% 55% 65% 75% 40% 50% 60% 70% 

Seção 

J 

Informação e 

comunicação 
40% 50% 55% 60% 35% 45% 50% 55% 

Seção 

K 

Atividades 

financeiras, de 

seguros e serviços 

relacionados 

80% 90% 100% 110% 75% 85% 95% 100% 

Seção 

L 

Atividades 

imobiliárias 
70% 80% 90% 100% 65% 75% 85% 95% 

Seção 

M 

Atividades 

profissionais, 
40% 50% 60% 70% 35% 45% 55% 65% 
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científicas e 

técnicas 

Seção 

N 

Atividades 

administrativas e 

serviços 

complementares 

40% 50% 60% 70% 35% 45% 55% 65% 

Seção 

O 

Administração 

pública, defesa e 

seguridade social 

20% 30% 40% 50% 15% 25% 35% 45% 

Seção 

P 
Educação 40% 50% 60% 70% 35% 45% 55% 65% 

Seção 

Q 

Saúde humana e 

serviços sociais 
40% 50% 60% 70% 35% 45% 55% 65% 

Seção 

R 

Artes, cultura, 

esporte e recreação 
55% 65% 75% 75% 50% 60% 70% 70% 

Seção 

S 

Outras atividades 

de serviços 
55% 65% 75% 75% 50% 60% 70% 70% 

Seção 

T 
Serviços domésticos 35% 40% 50% 60% 30% 35% 45% 55% 

Seção 

U 

Organismos 

internacionais e 

outras instituições 

extraterritoriais 

35% 40% 50% 60% 30% 35% 45% 55% 
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TABELA II 
HORÁRIO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE 

PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

AGRONEGÓCIO E CONGÊNERES 

 

CÓD. DENOMINAÇÃO HORÁRIO 
VALOR EM % DA 

TABELA I - ANUAL 

I Todas as Atividades previstas na Tabela I do Anexo VI Antecipação 20% 

II Todas as Atividades previstas na Tabela I do Anexo VI Prorrogação 30% 
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TABELA III 
 

TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO 

EVENTUAL, EXPERIMENTAL OU AMBULANTE 

CÓD. ATIVIDADES ALÍQUOTA PERÍODO 

I 
Gêneros alimentícios em geral com uso de cesta, isopor 

ou similar portátil. 

25% Diário 

90% Mês 

250% Anual 

II 
Gêneros alimentícios em geral com uso de carrinho ou 

outro equipamento similar 

50% Diário 

150% Mês 

400% Anual 

III 
Gêneros alimentícios em geral com uso de veículo 

automotor ou similar 

60% Diário 

200% Mês 

500% Anual 

IV Demais comércios sem ponto fixo 
100% Diário 

250% Mês 

400% Anual 

VI Demais comércios com ponto fixo 
400% Diário 

400% Mês 

600% Anual 

VII Venda de veículos automotores  
300% Diário 

700% Mês 

1000% Anual 
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TABELA IV 

 

TAXA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

CÓD. ESPÉCIE / DESCRIÇÃO PERCENTUAL S/A VFR 

  Diário Mensal Anual 

I 
Na parte interna ou externa de veículos, qualquer 

espécie ou quantidade, por veículo 
1% 10% 100% 

II 

Em veículos destinados a qualquer modalidade de 

publicidade, sonora ou escrita, quando instalada 

em veículos para fins de publicidade e divulgação, 

por veículo 

1% 10% 100% 

III 
Em balões, bolas, boia flutuante e similares, com 

exposição terrestre, por m
2
  

1% 10% 100% 

II Em relógio digital, por unidade 1% 10% 100% 

V 

Em tabuletas e similares, colocadas  em terrenos, 

tapumes, platibandas, andaimes, muros, paredes, 

terraços e jardins, em locais permitidos pelo 

Município ou com autorização do proprietário, por 

unidade 

1% 10% 100% 

VI 

Em mobiliário urbano como bancos, campos de 

esporte, clubes, associações, qualquer que seja o 

sistema de colocação, desde que visíveis de 

qualquer via ou logradouro público, inclusive 

rodovia, estrada e caminho federal, estadual e 

municipal, por unidade 

1% 10% 100% 

VII Por meio de galhardete, estandarte, toldo e 

similares, por unidade 
1% 10% 100% 

VIII Do tipo letreiro, em torre de caixa d'água, muro e 

correlatos, por unidade 
1% 10% 100% 

IX Do tipo letreiro, em tapume, por unidade 1% 10% 100% 

X 
Por meio de projeção de filmes, dispositivos ou 

similares em vias ou logradouros públicos 
1% 10% 100% 

XI 
Através de placas, painel, tabuleta ou similares, 

colocados em área particular, por unidade 
1% 10% 100% 

XII 
Através de outdoor e similares, colocados em 

áreas particulares, por unidade 
1% 10% 100% 

XIII 
Através de outdoor e similares, colocados em 

áreas públicas, por unidade 
1% 10% 100% 

XVI 

Por meio de painel luminoso do tipo back-light ou 

front-light e similares, colocados em áreas 

particulares, por unidade 

1% 10% 100% 

XVII 
Por meio de painel luminoso do tipo back-light ou 

front-light e similares, colocados em áreas 
1% 10% 100% 
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públicas, por unidade 

XVIII 

Através de anúncios, letreiros, programas, painéis, 

tabuletas, emblemas, placas, dísticos e avisos, 

colocados ou afixados em estabelecimentos ou 

não, destinados à divulgação de qualquer ramo de 

negócio ou atividade, não especificados nos itens 

anteriores, por unidade 

1% 10% 100% 

XIX 
Através de bandas, shows, conjuntos musicais e 

similares 
1% 10% 100% 

XX 

Por serviços de alto-falantes e congêneres, quando 

permitido, no interior de estabelecimentos de 

atividades econômicas, por aparelho 

1% 10% 100% 

XXI 

Em anúncio sob a forma de cartaz ou folhetos 

distribuídos pelo correios, em mãos ou em 

domicílio 

1% 10% 100% 

Observação: Qualquer fração deve ser arredondada para um inteiro 

estatisticamente 
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TABELA VI 

 
TAXA DOS ATOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 

VALORES DOS ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1. Alvará Sanitário Anual (Por Atividade Desenvolvida)  

1.1 INDÚSTRIA DE ALIMENTOS  

1.1.1 Maior Risco Epidemiológico 
PERCENTUAL 

S/A VFR 

1.1.1.01 Doces/produtos de confeitaria (c/creme)                            30 

1.1.1.02 Massas Frescas 30 

1.1.1.03 Panificação (fabricação/Distribuição)                                  30 

1.1.1.04 Produtos congelados                                                           30 

1.1.1.05 Produtos dietéticos                                               30 

1.1.1.06 Refeições Industriais                                                           30 

1.1.1.07 Sorvetes e similares 30 

1.1.1.08 Congêneres 30 

  

1.1.2 Menor Risco Epidemiológico                               
PERCENTUAL 

S/A VFR 

1.1.2.01 Aditivos                                                                                25 

1.1.2.02 Água Mineral                                                                       25 

1.1.2.03 Amido e derivados                                                               25 

1.1.2.04 Bebidas alcoólicas, sucos e outras                                      25 

1.1.2.05 Biscoitos e bolachas                                                             25 

1.1.2.06 Cacau, chocolates e sucedâneos                                         25 

1.1.2.07 Cerealista, depósito e beneficiamento de grãos                   25 

1.1.2.08 Condimentos, molhos e especiarias                                     25 

1.1.2.09 Confeitos, caramelos, bombons e similares                         25 

1.1.2.10 Desidratadora de vegetais e ervateiras                                25 

1.1.2.11 Farinhas (moinhos) e similares                                             25 

1.1.2.12 Gelatinas, pudins, pós para sobremesas e sorvetes             25 

1.1.2.13 Gelo                                                                                        25 

1.1.2.14 Gorduras, óleos, azeites, cremes (fab./ref./envasdoras)        25 

1.1.2.15 Marmeladas, doces e xaropes                                                25 

1.1.2.16 Massas Secas                                                                         25 

1.1.2.17 Salgadinhos/batata frita empacotada                                      25 

1.1.2.18 Salgadinhos e frituras                                                               25 

1.1.2.19 Tempero à base de sal                                                             25 

1.1.2.20 Congêneres                                                                              25 

  

1.2 LOCAL DE ELABORAÇÃO E/OU VENDA DE ALIMENTOS  PERCENTUAL 

S/A VFR 1.1.2 Menor Risco Epidemiológico                              

1.2.1.01 Açougue                                                                                    15 

1.2.1.02 Assadora de aves e outros tipos de carnes                              15 

1.2.1.03 Cantina Escolar                                                                         10 

1.2.1.04 Casa de carnes                                                                          15 

1.2.1.05 Casa de frios (laticínios e embutidos)                                        15 
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1.2.1.06 Casa de sucos/caldo de cana e similares                                  15 

1.2.1.07 Comércio atacadista/depósito de produtos perecíveis               20 

1.2.1.08 Confeitaria                                                                                  15 

1.2.1.09 Cozinha de Escolas                                                                        10 

1.2.1.10 Cozinha de Clube/hotel/motel/creche/boate/similares                      15 

1.2.1.11 Cozinha de lactários/hospitais/maternidades/casas de saúde         10 

1.2.1.12 Feira livre/comércio ambulante/(C/venda carne/pescados, outros)      20 

1.2.1.13 Lanchonete/café colonial e petiscarias                                                  15 

1.2.1.14 Supermercado                                                                                  20 

1.2.1.15 Mercado/Minimercado                                                                      15 

1.2.1.16 Mercearia/armazém (única atividade)                                               15 

1.2.1.17 Padaria/panificadora                                                                          15 

1.2.1.18 Pastelaria                                                                                           15 

1.2.1.19 Peixaria (pescados e frutos do mar)                                                   20 

1.2.1.20 Pizzaria                                                                                               15 

1.2.1.21 Produtos congelados                                                                          15 

1.2.1.22 Restaurante/buffet/churrascaria                                                          15 

1.2.1.23 Sorveteria e/ou posto de venda                                                           15 

1.2.1.24 Congêneres                                                                                          15 

  

1.2.2 Menor Risco Epidemiológico                                         
PERCENTUAL 

S/A VFR 

1.2.2.01 Bar/boate/uisqueria                                                                           10 

1.2.2.02 Bomboniere                                                                                       10 

1.2.2.03 Café                                                                                                   10 

1.2.2.04 Depósito de bebidas                                                                          10 

1.2.2.05 Depósito de frutas e verdura                                                              10 

1.2.2.06 Depósito de produtos não-perecíveis                                                 10 

1.2.2.07 Envasadora de chás/cafés/condimentos/especiarias                        10 

1.2.2.08 Feira-livre/comércio amb.Alimentos não perecíveis                         10 

1.2.2.09 Quitanda, frutas e verduras                                                               10 

1.2.2.10 Venda ambulante (carrinho pipoca/milho/sanduíche, etc)                 10 

1.2.2.11 Comércio atacadista de produtos não perecíveis                             10 

1.2.2.12 Congêneres                                                                                      10 

  

1.3 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INTERESSE DA SAÚDE  PERCENTUAL 

S/A VFR 1.3.1 Maior Risco Epidemiológico                                            

1.3.1.01 Agrotóxicos                                                                                        10 

1.3.1.02 Comércio/distribuidora de medicamentos                                          10 

1.3.1.03 Comércio/distribuidora de produtos laboratoriais                               10 

1.3.1.04 Comércio/distribuidora de produtos médico/hospitalares                    10 

1.3.1.05 Comércio/distribuidora de produtos odontológicos                              10 

1.3.1.06 Comércio/distribuidora de produtos veterinários                                 10 

1.3.1.07 Comércio/distribuidora de saneantes/domissanitários                        10 

1.3.1.08 Produtos químicos                                                                               10 

1.3.1.09 Congêneres                                                                                          10 

1.3.1.10 Estabelecimentos comerciais e/ou de distribuição e/ou transporte de 10 
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produtos veterinários e/ou agrotóxicos*                                                        

  

1.3.2 Menor Risco Epidemiológico                                                
PERCENTUAL 

S/A VFR 

1.3.2.01 Alimentação animal (ração/supletivos)                                               10 

1.3.2.02 Com./distribuidora de cosméticos, perfumes, produtos de higiene     10 

1.3.2.03 Embalagens                                                                                           10 

1.3.2.04 Equipamentos/instrumentos agrícolas, ferragens, etc.                         10 

1.3.2.05 Equipamentos/instrumentos laboratoriais                                               10 

1.3.2.06 Equipamentos/instrumentos médicos hospitalares                                 10 

1.3.2.07 Equipamentos/instrumentos odontológicos                                             10 

1.3.2.08 Fertilizantes/corretivos                                                                           10 

1.3.2.09 Prótese (ortop./estética/auditiva, etc.)                                                      10 

1.3.2.10 Sementes/selecionadas/mudas                                                              10 

1.3.2.11 Congêneres                                                                                               10 

  

1.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PERCENTUAL 

S/A VFR 1.4.1 Maior Risco Epidemiológico 

1.4.1.01 Ambulatório médico                                                                              15 

1.4.1.02 Ambulatório odontológico                                                                      15 

1.4.1.03 Ambulatório veterinário                                                                          10 

1.4.1.04 Ambulatório de enfermagem                                                                  15 

1.4.1.05 Clínica médica                                                                                        30 

1.4.1.06 Clínica veterinária                                                                                   15 

1.4.1.07 Policlínica                                                                                                 30 

1.4.1.08 Pronto socorro                                                                                       10 

1.4.1.09 Serviço de nutrição e dietética                                                             10 

1.4.1.10 Unidade sanitária                                                                              isento 

1.4.1.11 Radiologia médica (por equipamento)                                                    25 

1.4.1.12 Radiologia odontológica (por equipamento)                                           10 

1.4.1.13 Farmácia (alopátia)                                                                                   30 

1.4.1.14 Farmácia (homeopática)                                                                            30 

1.4.1.15 Drogaria                                                                                                     30 

1.4.1.16 Posto de medicamentos                                                                            10 

1.4.1.17 Dispensário de medicamentos                                                                  10 

1.4.1.18 Ervanária                                                                                                   15 

1.4.1.19 Unidade volante de comércio farmacêutico                                              10 

1.4.1.20 Farmácia privativa (hospital/clínica/assoc., etc)                                        30 

1.4.1.21 Laboratório de análises clínicas                                                                 15 

1.4.1.22 Laboratório de análises bromatológicas                                                     30 

1.4.1.23 Laboratório de anatomia e patologia                                                          30 

1.4.1.24 Laboratório de controle qualidade ind. Farmacêutica                                 30 

1.4.1.25 Laboratório químico –toxicológico                                                               30 

1.4.1.26 Posto de coleta de material de laboratório                                                  10 

1.4.1.27 Unidade volante de assistência médica pré–hospitalar (por unidade 

móvel)                                                                                                    
15 

1.4.1.28 Unidade volante de assistência de enfermagem (por unidade móvel)                                                                                                    10 
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1.4.2 Menor Risco Epidemiológico                                         
PERCENTUAL 

S/A VFR 

1.4.2.01 Clínica de Fisioterapia e/ou reabilitação                                          15 

1.4.2.02 Clínica de psicoterapia/desintoxicação                                            15 

1.4.2.03 Clínica de psicanálise                                                                       15 

1.4.2.04 Clínica de odontologia                                                                      15 

1.4.2.09 Consultório médico                                                                           10 

1.4.2.10 Consultório nutricional                                                                       10 

1.4.2.11 Consultório odontológico                                                                    10 

1.4.2.12 Consultório de psicanálise/psicologia                                                10 

1.4.2.13 Consultório veterinário                                                                       10 

1.4.2.14 Estabelecimento de massagem                                                         10 

1.4.2.15 Laboratório de ótica                                                                            10 

1.4.2.16 Ótica                                                                                                    10 

1.4.2.17 Serviços eventuais (pressão arterial, coleta e tipo de sangue)            10 

1.4.2.18 Estabelecimento saúde de propriedade da união, estado e município          Isento 

1.4.2.19 Congêneres                                                                                        10 

 

1.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE  PERCENTUAL 

S/A VFR 1.5.1 Maior Risco Epidemiológico                                                  

1.5.1.01 Asilo e similares                                                                                       15 

1.5.1.02 Desinsetizadora e/ou desratizadora                                                        15 

1.5.1.03 Escola de natação e similares                                                                 15 

1.5.1.04 Estação hidromineral/termal/climatério                                                    25 

1.5.1.05 
Estabelecimento de ensino pré-escolar maternal, pré-escolar creche, 

estab. Pré-escolar jardim de infância, salvo estabelecimentos públicos 
10 

1.5.1.06 Estabelecimento de ensino 1º, 2º, 3º graus e similares                          10 

1.5.1.07 Estabelecimento de ensino (todos os graus) regime internato                10 

1.5.1.08 Piscina coletiva                                                                                       15 

1.5.1.09 Sauna                                                                                                      15 

1.5.1.10 Estabelecimento de propriedade da união, estado, município e asilos              Isento 

1.5.1.11 Congêneres                                                                                          15 

1.5.2 Menor Risco Epidemiológico                                              
PERCENTUAL 

S/A VFR 

1.5.2.01 Aviário/pequenos animais/peixes ornamentais/aquários                     10 

1.5.2.02 Academia de ginástica/dança/artes marciais e similares                     10 

1.5.2.03 Agência bancária e similares                                                                 10 

1.5.2.04 Barbearia                                                                                              10 

1.5.2.05 Camping                                                                                                5 

1.5.2.06 Casa de espetáculos (dicoteca/baile, similares)                                      5 

1.5.2.07 Casa de diversões (jogos eletrônicos, boliche, similares)                      10 

1.5.2.08 Cemitério/necrotério/Capela                                                                   5 

1.5.2.09 Cinema/auditório/teatro                                                                           10 

1.5.2.10 Circo/rodeio/hípica/parque de diversão                                                   7 

1.5.2.11 Comércio geral (eletrodoméstico, calçado, tecido, disco, vestuário, 

etc)               

10 
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1.5.2.12 Escritório em geral                                                                                    5 

1.5.2.13 Estação de tratamento de água para abastecimento público                  20 

1.5.2.14 Estação de tratamento de esgoto                                                            20 

1.5.2.15 Estética facial/maquiagem                                                                       10 

1.5.2.16 Floricultura/plantas/mudas                                                                        10 

1.5.2.17 Garagem/estacionamento coberto                                                              5 

1.5.2.18 Hotel (hospedagem) (por cômodo)                                                          0,8 

1.5.2.19 Igrejas e similares                                                                                Isento 

1.5.2.20 Lavanderia                                                                                                 10 

1.5.2.21 Motel (hospedagem) (por cômodo)                                                         2 

1.5.2.22 Oficina/consertos em geral                                                                         10 

1.5.2.23 Orfanato/patronato                                                                              15 

1.5.2.24 Pensão (por cômodo)                                                                          0,8 

1.5.2.25 Posto de combustível/lubrificante                                                        10 

1.5.2.26 Salão de beleza/manicura/cabeleireiro                                                10 

1.5.2.27 Serviço de coleta, transp. e destino de resíduos sólidos                      10 

1.5.2.28 Serviços de lavagem de veículos                                                          10 

1.5.2.29 Serviço de limpeza de fossa                                                                  10 

1.5.2.30 Serviços de limpeza/desinfecção de poço/caixa d´água                                10 

1.5.2.31 Transportadora de produtos perecíveis (por veículo)                               5 

1.5.2.32 Transporte coletivo (terrestre e aéreo)                                                    10 

1.5.2.33 Industrias de Móveis e outros                                                                 10 

1.5.2.34 Estabelecimento de propriedade da união, estado município              Isento 

1.5.2.35 Congêneres                                                                                              10 

  

2 ALVARÁ SANITÁRIO PARA HABITAÇÃO  
PERCENTUAL 

S/A VFR 
2.1 DIVERSOS  

2.1.1 Menor Risco Epidemiológico                                        

2.1.1.01 Habite-se                                                                      3,2% 

                                                       

3 PENALIDADES   

3.1 MULTAS E JUROS  

3.1.1 Taxas Diversas  
PERCENTUAL 

S/A VFR 

3.1.1.01 Início de atividade sem alvará       50% 

3.1.1.02 Renovação de alvará sanitário fora do prazo            
2% multa e 1% 

juros ao mês 
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TABELA VI 

 
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 

PARTICULARES 

CÓD. DISCRIMINAÇÃO 
PERCENTUAL 

S/A VFR 

I 

Construção:  

Casas e edifícios até dois pavimentos, por m² de área construída 0,15% 

Casas e edifícios com mais de dois pavimentos, por  m² de área 

construída 

0,15% 

Dependências em prédios residenciais, por m² de área construída 0,15% 

Dependências em quaisquer outros prédios, para quaisquer 

finalidades, por m² de área construída 

0,15% 

Barracões, galpões e similares, por m² de área construída 0,10% 

Fachadas e muros, por metro linear 0,20% 

Marquises, cobertos, tapumes e telheiros, por metro linear 0,20% 

Reconstruções, reformas, reparos e demolições, por m² 0,10% 

II 

Loteamentos, arruamentos, desmembramentos e remembramentos:  

Com área até 10.000 m², excluídas as áreas destinadas a logradouros 

públicos e as que sejam doadas ao Município, por m²  

0,002% 

Com área superior a 10.000 m², excluídas as áreas destinadas a 

logradouros públicos e as que sejam doadas ao Município, por m² 

0,002% 

III 

Quaisquer outras obras não especificadas nesta tabela:  

Por metro linear 0,20% 

Por metro quadrado 0,10% 
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ANEXO V 

  
DAS TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

TABELA ÚNICA 
 

TAXA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E 

TRATAMENTO, DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

NATUREZA DA OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS 

IMÓVEIS 
PERCENTUAL S/A VFR 

I Unidades residenciais 0,12% por metro quadrado 

II Comércio e serviços 0,11% por metro quadrado 

III Industrial 0,10% por metro quadrado 

IV Agropecuária 0,09% por metro quadrado 

V 
Demais estabelecimentos não enquadrados em nenhum 

dos incisos anteriores  
0,08% por metro quadrado 

 

 

NATUREZA DA OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS 

IMÓVEIS 
PERCENTUAL S/A VFR 

I Unidades residenciais 0,020% por metro quadrado 

II Comércio e serviços 0,017% por metro quadrado 

III Industrial 0,010% por metro quadrado 

IV Agropecuária 0,010% por metro quadrado 

V 
Demais estabelecimentos não enquadrados em nenhum 

dos incisos anteriores  
0,010% por metro quadrado 
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ANEXO VI 
 

DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

- COSIP  

TABELA I 
 

I - CONSUMIDORES RESIDENCIAIS 

FAIXA DE CONSUMO PERCENTUAL 

0 (zero) a 30 kwh Isento 

31 a 50 kwh 0,79 

51 a 100 kwh 2,11 

101 a 200 kwh 3,30 

201 a 350 kwh 5,94 

351 a 500 kwh 8,50 

501 a 1000 kwh 11,88 

Acima  de 1000 kwh 23,76 

 

TABELA II 
 

I - CONSUMIDORES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E EMPRESAS DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

FAIXA DE CONSUMO PERCENTUAL 

0 (zero) a 30 kwh 3,96 

31 a 50 kwh 5,80 

51 a 100 kwh 8,50 

101 a 200 kwh 9,90 

201 a 350 kwh 10,75 

351 a 500 kwh 12,55 

501 a 750 kwh 14,34 

751 a 1000 kwh 17,02 

1001 a 1500 kwh 22,40 

Acima  de 1500 kwh 26,88 

 

TABELA III 
 

III - CONSUMIDORES PRIMÁRIOS 

FAIXA DE CONSUMO PERCENTUAL 

0 (zero) a 2000 kwh 26,90 

2001 a 5000 kwh 52,80 

5001 a 10000 kwh 85,10 

10001 a 50000 kwh 112,00 

Acima  de  50000 kwh 134,40 
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ANEXO VII 
 

DOS PREÇOS E TARIFAS PÚBLICAS 

 

TABELA I 
 

 

SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 

 

CÓDIGO TARÍFA DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 
PERCENTUAL 

S/O VFR  

I Fotocópia comum de documentos diversos (por página) 0,05% 

II Taxa de expediente 3,2% 

III 
Serviços burocráticos, postos à disposição do contribuinte no seu 

exclusivo interesse; 

3,2% 

IV Buscas em arquivos do Município   2% 

V Certidões, Declarações e Outros. (Por documento)  1% 

VI Atestados e Anotações ( Por documento) 1% 

VII 
Emissão de alvarás, atestados, certidões e segundas vias de 

quaisquer documentos 

3,2% 

VIII Alterações cadastrais e reemissão de documentos/alvará 3,2% 

XIX Análise de projetos de construção: 

 a)  até 100 m² 6% 

 b)  pelo que exceder, por 50 m² ou fração 3% 

X Expedição de Habite-se 3,2% 

XI Preenchimento e emissão de guia para ITBI 3,2% 

XII Pedido de averbação de imóveis 3,2% 

XIII Pedido de baixa de alvará 3,2% 

XIV Certidão de demolição 3,2% 

XV Vistoria de quaisquer natureza 3% 

XVI Numeração e/ou Renumeração de Imóveis (por imóvel) 4% 

XVII Serviço de alinhamento de ruas 3,2% 

XVIII Loteamento, desmembramento e condomínio 8% 

XIX Apreensão e depósito de bens, armazenagem (por dia ou fração).  

 a) Pelo primeiro dia  30% 

 b) Por dia subsequente 2% 

XX Apreensão e Guarda de animais (por cabeça, por dia)  

 a) Pelo primeiro dia 20% 

 b) Por dia subsequente  3% 

 c) Vacina 10% 

XXI Uso de bens de domínio Municipal 110% 

XXII Outros serviços não previstos nos incisos anteriores 1,5% 
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TABELA II 

 

PREÇO PÚBLICO DOS SERVIÇOS INERENTES AO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

CÓDIGO PREÇO PÚBLICO DO CEMITÉRIO 
PERCENTUAL 

S/O VFR  

I Perpetuidade de sepultura  40% 

II Entrada de ossada no cemitério  20% 

III Retirada de ossada do cemitério  15% 

IV Remoção de ossada no interior do cemitério  10% 

V Ocupação da casa mortuária por velório  10% 

VI 
Exumação a requerimento de pessoa habilitada decorrido o 

lapso temporal de 04 (quatro) anos do falecimento 
25% 

VII 

Exumação a requerimento de pessoa habilitada decorrido o 

lapso temporal do falecimento: 

Infante antes do prazo (4 anos); 

Adulto antes do prazo (4 anos); 

Adulto/infante após vencido prazo. 

 

 

20% 

30% 

25% 

 

 


