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Seção IJ
ISENÇÃO

Art. 107. Isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo devido.

§ 1° 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.

§ 2° A isenção pode ser restrita a determinada região do Município, em
função de condições a ela peculiares.

§ 3° A isenção pode ser concedida em caráter geral e individual.

§ 4° A isenção concedida em caráter individual será declarada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa competente, em requerimento no qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos na lei para a sua concessão.

§ 5° Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, a isenção será
renovada antes da expiração de cada período, cessando automaticamente a isenção a partir
do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a sua renovação.

§ 6° Não se concederá isenção do pagamento de tributos instituídos
posteriormente à sua concessão.

§ 7° A isenção somente produzirá efeito a partir do despacho mencionado no
§ 4° deste artigo.

§ 8° O despacho referido no § 4° não gera direito adquirido.

Art. 108. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo,
observado o disposto no inciso III do artigo 9°.

Seção III
ANISTIA

Art. 109. A anistia é o perdão do crédito tributário decorrente de multas por
infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando:
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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;

II - às infrações resultantes do conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas.

Art. 110. 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 de pequeno valor,

conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;
c) à determinada região do teiTitório do Município em função das condições a

ela peculiares;
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. 111. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em
cada caso, por despacho do Prefeito Municipal, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em
lei para sua concessão.

adquirido.
Parágrafo único. O despacho referido no artigo anterior não gera direito

CAPITULO VI

RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 112. A lei que conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deve:

I - estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-fmanceiro no
exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes;

II - atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias no que diz respeito
às previsões de receita;

III - atender, a pelo menos uma das seguintes condições:
a) demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei

orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

b) indicai- as medidas de compensação, no período mencionado no "caput",
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquota, ampliação da base de
cálculo, majoração de tributo ou contribuição.
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§ 1° Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou do benefício de

que trata o "caput" deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só
entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica ao cancelamento de débito de
valor antieconômico, assim considerado o montante devido quando seja inferior aos
respectivos custos de controle, administração e cobrança.

Art. 113. A renúncia, no âmbito do Município, compreende anistia,
remissão, subsídio, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

CAPITULO Vil

GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 114. As gai-antias atribuídas ao crédito tributário neste Capítulo não
excluam outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das
características do tributo a que se refiram.

Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não
altera a natureza deste, nem a da obrigação tributária a que corresponda.

Art 115. Sem prejuízo dos privilégios especiais sejam previstos em lei, sobre
determinados bens, responde pelo pagamento do crédito tributário, a totalidade dos bens e
das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa
falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados
unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 116. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas,
ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda municipal, por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem
sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
inscrita.
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Art. 117. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar

nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o
juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão,
preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de
transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades
supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas
atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1° A indisponibilidade de que trata o "caput" deste artigo limitar-se-á ao
valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade
dos bens ou valores que excederem esse limite.

§ 2° Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o
"caput" deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e
direitos cuja indisponibilidade houver promovido.

Seção II
PREFERÊNCIAS

Art. 118. O crédito tributáiio prefere a qualquer outro, seja qual for a
natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do
trabalho ou do acidente de trabalho.

Parágrafo único. Na falência:
I - o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às

importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com
garantia real, no limite do valor do bem gravado;

II - a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos
créditos decorrentes da legislação do trabalho;

III - a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.

Art. 119. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de
credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou
arrolamento.

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas
jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e "pro rata";
III - Municípios, conjuntamente e "pro rata".

Art. 120. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos

geradores ocorridos no curso do processo de falência. p
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§ 1® Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo

competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus
acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido,
quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Municipal

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.

Art. 121. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em
inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos
ou vincendos, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de
inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do
disposto no § 1® do artigo anterior.

Art. 122. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos
tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em
liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.

Art. 123. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de
todos os tributos.

Art. 124. A concessão de recuperação judicial depende a apresentação da
prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos artigos 63, 149 e 150 desta
Lei.

Art.125. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será
proferida sem prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às
suas rendas.

Art. 126. Nenhum órgão ou entidade da Administração Municipal celebrará
contrato ou aceitará proposta em processos licitatórios, sem que o contratante ou proponente
faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Municipal.

TITULO IV

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I
FISCALIZAÇÃO

Art. 127. A aplicação da legislação tributáiia municipal será fiscalizada,
privativamente por autoridade administrativa competente.
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Parágrafo único. Para o fim do disposto neste aitigo, são considerados

competentes para o exercício da atividade fiscal os servidores ocupantes do cargo de Fiscal
de Tributos Municipais.

Art. 128. Observado o disposto nesta Lei, a legislação tributária, regulará, 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.

Parágrafo único. As normas tributárias previstas nesta Lei e em leis
específicas aplicam-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às
que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.

Art. 129. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos prestadores de semços,
comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Art. 130. Os agentes fiscais terão acesso às dependências internas do
estabelecimento, mediante a apresentação de sua identidade funcional aos encarregados
diretos presentes no local.

Art. 131. O agente fiscal que proceder ou presidir quaisquer diligências de
fiscalização lavrará o termo de início do procedimento, no qual constará o prazo máximo
para a sua conclusão.

Parágrafo único. No final da fiscalização será lavrado pelo agente que
realizai' o procedimento o termo de enceiTamento nele constando, obrigatoriamente, os
tributos e os respectivos períodos fiscalizados, a relação dos livros e documentos
examinados, relatório circunstanciado das irregularidades encontradas e a assinatura do
agente fiscal, entregando-se ao fiscalizado cópia do respectivo termo.

Art. 132. Na determinação do prazo entre o início e a conclusão da
fiscalização levar-se-á em consideração, dentre outras, o período da fiscalização, as
atividades econômicas e os tributos envolvidos.

Parágrafo único. O prazo fixado nos termos deste artigo poderá ser
proiTogado desde que o agente fiscal faça prova, perante o órgão fazendário, da necessidade
da sua dilatação.
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Art. 133. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos agentes

fiscais todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades
de terceiros:

I - os tabeliães, escrivães 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 - os contadores;
VIII - quaisquer outras entidades ou pessoas que em razão de seu cargo,

ofício, função, ministério, atividade ou profissão, tenha conhecimento de atos ou fatos
relacionados com fatos geradores de obrigações tributárias de terceiros.

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 do cai"go, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Art. 134. Além da competência para intimar, notificar, representar, autuar e
apreender bens, livros e documentos poderá a Fazenda Municipal, por seus agentes, com a
finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações
apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e de determinar, com precisão, a natureza e
o montante dos créditos tributários:

I - exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e comprovantes dos atos e
operações que possam constituir fato gerador de obrigação tributária;

II - fazer inspeção nos locais e estabelecimentos onde se exercem as
atividades sujeitas à obrigação tributária, ou nos bens ou serviços que constituam matéria
tributária;

III - exigir informações e comunicações escritas ou verbais;
IV - notificar o contribuinte ou responsável para comparecer às repartições

fazendárias;
V - requisitar o auxílio de força pública, estadual ou federal, quando forem os

agentes, vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando seja
necessária à efetivação de medidas previstas na legislação tributária, ainda que não se
configure fato definido em lei como crime ou contravenção.

Art. 135. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal ou de seus servidores, de
informações obtidas 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 atividades.

§ 1" Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no artigo
136, os seguintes:
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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 na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se
refere a informação, por prática de infração administrativa.

§2-0 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.

§ 3- Não é vedada a divulgação de informações relativas a:
I - representações fiscais para fins penais;
II - inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;
III - parcelamento ou moratória.

Art. 136. A Fazenda Municipal poderá, com as Fazendas Federal e Estadual,
prestar mutua assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de
informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por convênio.

CAPITULO II

DÍVIDA ATIVA

Art. 137. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa
natureza, regularmente inscrita no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para
pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

§ 1°A atualização monetária e a fluência de juros de mora não exclui, para os
efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.

§ 2° Compete à Procuradoria Geral do Município a execução da dívida ativa.

Art. 138. No interesse da Fazenda Municipal é facultado ao órgão
responsável pela administração e controle da dívida ativa, intentar a cobrança amigável do
crédito tributário nos trinta dias subsequentes à sua inscrição, findo esse prazo será
expedida, pelo referido órgão, a competente certidão, para fins de cobrança judicial.

Art. 139. O tenno de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de outros.

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
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III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição

da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o

crédito.

§ 1° A omissão de quaisquer dos requisitos previstos nos incisos deste artigo
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 embargos, que somente poderá versar sobre a pai1e modificada.

§ 2° O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados
e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

Art. 140. 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 versai- sobre a parte modificada.

Art. 141. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 142. Serão cancelados por despacho do Chefe do Poder Executivo, os
créditos fiscais inscritos em dívida ativa:

I - quando legalmente prescritos;

II - referentes a contribuintes que hajam falecido sem deixar bens que
exprimam valor.

Parágrafo único. O cancelamento será determinado de ofício ou a
requerimento da pessoa interessada, desde que fique comprovada, em processo regular, a
prescrição ou a morte do devedor e a inexistênciade bens.

Art. 143. A cobrança da dívida ativa, no âmbito do judiciário, será feita
segundo as normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Parágrafo único. Sendo amigável, a cobrança da dívida ativa será efetuada
segundo as regras previstas neste Código para o pagamento dos créditos tributários emgeral.
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Art. 144. Para os créditos tributários inscritos em divida ativa, considerados

de valor antieconômico não serão emitidas as certidões de dívida ativa para fins de execução
fiscal.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, considera-se
antieconômico o valor resultante da soma de todos os créditos tributários em nome do

mesmo contribuinte, cujo montante seja menor ou igual a 50 (cinqüenta) UPFM - Unidade
Padrão Fiscal Municipal, limitado ao prazo de prescrição.

Art. 145. A dívida ativa ajuizada poderá ser paga administrativamente
mediante a comprovação do pagamento da sucumbência e das despesas processuais.

Art. 146. Emitida a certidão de inscrição do crédito tributário na dívida ativa,
cessa a competência do órgão fazendário para agir ou decidir quanto a ele, transferindo-se
tais atribuições à Procuradoria Geral do Município, da mesma forma que, quando
encaminliada à certidão para cobrança judicial, cessa a competência da Fazenda Municipal,
ainda que representada pela Procuradoria, para agir ou decidir sobre a dívida, cumprindo-
Ihe, entretanto, prestar as informações solicitadas pela justiça.

Art. 147. A dívida, regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Art. 148. São vedadas a concessão de desconto, abatimento ou perdão de
qualquer parcela da dívida ativa.

Parágrafo único. Incorrerá em responsabilidade funcional e na obrigação de
responder pela integralização do pagamento, aquele que autorizar ou fazer a concessão
proibida neste artigo, sem prejuízo do procedimento criminal cabível.

CAPITULO III

CERTIDÕES NEGATIVAS

Art. 149. A prova de quitação do tributo municipal, quando exigida, será 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.

§ 1° A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido
requerida e será fornecida dentro de cinco dias úteis, da data da entrada do requerimento.

§ 2° Tem os mesmos efeitos previstos no "caput" a certidão de que constar a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha si^
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
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Art. 150. Será exigida a apresentação de certidão negativa, nos seguintes

I - aprovação de projetos de construção de obras ou de loteamentos;
II - concessão de serviços públicos;
III - licitações realizadas pelo Município;
IV - baixa ou cancelamento de inscrição de pessoas físicas ou jurídicas;
V - para inscrição de pessoas físicas ou jurídicas, neste caso, inclusive dos

VI - contratação com o Município;
VII - na lavratura, inscrição, transcrição ou averbação de quaisquer atos ou

contratos relativos a imóveis.

Parágrafo único. Os serventuários judiciais ou extrajudiciais, que praticarem
quaisquer atos relacionados com o registro sem a exigência da certidão negativa, ficam
obrigados pelo recolhimento do respectivo crédito tributário, sem prejuízo das demais
penalidades previstas nesta Lei.

Art. 151. Será dispensada a prova de quitação de tributos, ou o seu
suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade do
direito, respondendo, porém, os participantes no ato, pelo tributo devido e penalidades
cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade recai exclusivamente na
pessoa do infrator.

Art. 152. A certidão negativa, válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos
para o fim a que se destinar, terá efeito liberatório quanto aos tributos que mencionar, salvo
o referente a créditos tributários que venham a ser posteriormente apurado, ressalva essa que
deverá constar da própria certidão, ou quando emitida na forma a que se refere o artigo
seguinte.

Art. 153. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha
erro contra a Fazenda Municipal, responsabiliza o funcionário que a expedir, pelo crédito
tributário e penalidades aplicáveis, sem exclusão da responsabilidade funcional e criminal
que no caso couber.

CAPÍTULO IV

CADASTRO FISCAL

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 154. O Cadastro Fiscal mantido pelo Município para fins tributários, é
composto dos seguintes sub-cadastros:
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I - Cadastro Imobiliário Fiscal;
II - Cadastro Mobiliário Fiscal,

Parágrafo único. O órgão fazendário poderá, quando necessário, instituir
outras modalidades acessórias de cadastramento de contribuinte, a fim de atender a
organização fazendária dos tributos municipais, notadamente os relativos à taxa de licença
pai-a publicidade, e a contribuição de melhoria.

Art. 155. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio

com a União e com o Estado, visando o compartilhamento de dados e informações
cadastrais disponíveis, para a atualização dos respectivos registros.

SEÇÃO II
CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL

SUBSEÇÃO 1
FINALIDADE

Art. 156. O Cadastro Imobiliário Fiscal tem por finalidade o registro das
propriedades prediais e territoriais localizadas na zona urbana do Município e dos sujeitos
passivos das obrigações tributárias que as gravam com o objetivo de:

I - identificar a ocorrência de fatos geradores de tributos municipais em razão
da propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel;

II - identificar os sujeitos passivos de obrigações tributárias, principal ou
acessória;

III - calcular e deteiminar do montante dos tributos devidos; e
IV - efetuar o lançamento dos tributos devidos na forma da lei.

§ 1° Para fins de registro das propriedades no Cadastro Imobiliário Fiscal
considera-se zona urbana a definida em lei municipal.

imóveis:

serviços;

§ 2° Sujeitam-se também à inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal os

I - localizados em áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana;
II - constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes;
III - destinados à habitação, à indústria, ao comércio ou prestação de

IV - utilizados como sitio de recreio.

V - localizados na zona urbana ainda que utilizados na exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

§ 3° A isenção, a imunidade e a não incidência de imposto sobre o imóvel não
desobriga o sujeito passivo do registro e da atualização dos dados no Cadastro Imobiliário
Fiscal.
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Subseção 11

INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS NO CADASTRO IMOBILIÃRIO
FISCAL

Art. 157. A inscrição das propriedades prediais e territoriais urbanas no
Cadastro Imobiliário será efetuada nos prazos e condições estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único. A inscrição das propriedades prediais e territoriais urbanas
110 Cadastro Imobiliário será promovida:

I - pelo proprietário, titulai- do domínio útil, ou possuidor a qualquer título, ou
seu representante legal;

II - por qualquer dos condôminos;
III - pelo compromissado comprador;
IV - de ofício, em se tratando de propriedade de entidade de direito público,

ou quando a inscrição não for feita no prazo e na forma prevista neste na legislação
tributária.

Art. 158. E fixado em trinta dias o prazo para:
I - promover a inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal, contados

da data aquisição, a qualquer título, do registro da escritura pública.
II - comunicar qualquer alteração em relação ao imóvel, contados da

conclusão das construções, reconstruções ou reformas, e, nos casos de mudança de endereço
do contribuinte ou do responsável tributário.

§ 1° É válido, para os fins deste artigo, o requerimento de "habite-se",
devendo o processo, em tal caso, ser encaminhado ao órgão fazendário, para registro da
alteração dos dados do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal.

§ 2® A autoridade fazendária poderá, a qualquer tempo, solicitar informações
para a atualização do Cadastro Imobiliário Fiscal, administrado pelo órgão fazendário.

Art. 159. Em caso de litígio sobre o domínio da propriedade, a inscrição
mencionará tal circunstância, bem como o nome dos litigantes, dos possuidores da
propriedade, a natureza do feito e o cartório por onde correr a ação.

Art. 160. Os responsáveis por loteamentos ficam obrigados a fornecer, até o
mês de novembro de cada ano, ao órgão fazendário, relação dos lotes alienados
definitivamente ou mediante compromisso, mencionando o nome e o endereço do
comprador, os números de quadra e do lote, as dimensões destes e o valor do contrato de
venda.
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Art. 161. No Cadastro Imobiliário constará o valor venal atribuído à

propriedade na forma da Lei.

Art. 162. As obrigações acessórias relativas à inscrição, alteração e baixa no
registro dos imóveis no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município serão regulamentadas em
lei.

Seção III
CADASTRO MOBILIÁRIO FISCAL

Subseção I
FINALIDADES

Art. 163. O Cadastro Mobiliário Fiscal tem por fim o registro das pessoas
físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo que exerçam atividades comerciais,
industriais ou prestadoras de serviço no Município, bem como as sociedades, instituições e
associações de qualquer natureza.

Subseção II
Inscrição e Atualização do Cadastro Mobiliário Fiscal

Art. 164. As pessoas físicas ou jurídicas mencionadas no artigo 163 são
obrigadas a inscrever-se no Cadastro Mobiliário Fiscal com os dados, informações e
esclarecimentos necessários à coiTeta identificação.

Parágrafo único. Incluem-se na obrigação de que trata este artigo os
estabelecimentos federais, estaduais e municipais, inclusive suas autarquias fundações, as
sedes dos partidos políticos, as embaixadas diplomáticas, os organismos intemacionais
reconhecidos pelo governo brasileiro e os templos religiosos.

Art. 165. A obrigatoriedade estabelecida no artigo 164 é extensiva às:
I - pessoas físicas ou jurídicas que praticam o comércio ambulante;
II - pessoas jurídicas que exploram publicidade no Município, ainda que

sediadas em outros municípios;
III - pessoas físicas ou jurídicas que sejam responsáveis tributários em relação

aos tributos municipais,

Parágrafo único. Considera-se comércio ambulante:
I - o eventualmente realizado em determinadas épocas, notadamente as de

festejos populares;
II - o realizado em instalações de caráter provisório;
III - o realizado individualmente e de qualquer natureza, sem

estabelecimento, instalação ou localização fixa.
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Art. 166. A inscrição, por estabelecimento ou local de atividade, precederá o

início da atividade.

§ 1° A inscrição será intransferível e obrigatoriamente atualizada sempre que
ocon^er qualquer modificação nos dados do estabelecimento constante do registro no
Cadastro Mobiliário Fiscal.

§ 2° O cancelamento de inscrição, por transferência, venda, fechamento ou
baixa do estabelecimento será requerido ao órgão fazendário, dentro do prazo de trinta dias,
contados da data da ocorrência.

Art. 167. Feita a inscrição ou atualização dos dados cadastrais, após o
pagamento dos tributos devidos, será fornecido pela Fazenda Municipal o Cartão de
Inscrição do qual constarão os dados necessários para a identificação da pessoa física ou
jurídica.

Art. 168. Constituem estabelecimentos distintos, para fins de inscrição no
Cadastro de que trata esta Subseção:

I - os que, embora sob a mesma responsabilidade e com o mesmo ramo de
atividades, estejam localizados em prédios distintos ou locais diversos;

II - os que, embora no mesmo local, ainda que com o mesmo ramo de
atividades, pertençam a diferentes firmas ou sociedades.

Parágrafo único. Não são considerados locais diversos dois ou mais imóveis
contíguos, com comunicação interna, ou os vários pavimentos de um imóvel.

Art. 169. As obrigações acessórias relativas à inscrição, alteração, suspensão
de funcionamento e baixa de registro dos estabelecimentos no Município serão
regulamentadas em lei.

Art. 170. A inscrição no Cadastro Mobiliário Fiscal será promovida pelo
contribuinte ou responsável antes do início da atividade.

LIVRO II

SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
PARTE GERAL

TITULO I

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
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CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 171. A atribuição constitucional da competência tributária compreende a
competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, na
Lei Orgânica do Município e nas leis complementares que regulamentam matéria tributária,
observado ainda, o disposto nesta Lei Complementar.

Art. 172. A competência tributária do Município é indelegável, salvo
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizai* tributos, ou de executar leis, serviços, atos
ou decisões administrativas em matéria tributária, a outra pessoa jurídica de direito público.

§ 1° Mediante convênio aprovado pela Câmara Municipal de Brasnorte, o
Município poderá delegar, ao Estado ou à União, atribuições de administração tributária, e
coordenar ou unificar serviços de fiscalização e arrecadação de tributos.

§ 2° A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que
competem ao Município.

§ 3° A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral do
Município.

§ 4° Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de
direito privado, do encargo ou da função de an*ecadar tributos.

CAPÍTULO II
LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 173. E vedado ao Município:
I - exigir ou aumentar tributos sem lei;
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 instituiu ou aumentou;
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b) no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que os instituiu ou

aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data de publicação da lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b e no § 1° deste artigo;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos

interestaduais ou intermimicipais, ressalvado a cobrança de pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, dos órgãos da administração direta,

autarquias e fundações, do Estado e da União, observado o disposto nos §§ 2° e 3°, deste
artigo;

b) templos de qualquer culto, observado o disposto no § 4°;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste
Capítulo;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
Vil - Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer

natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.

§ U A vedação do inciso III, "c", não se aplica à fixação da base de cálculo
do imposto predial e territorial urbano.

§ 2° 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, à renda e aos
serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, observado o
disposto no §3®.

§ 3® As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior 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.

§ 4® As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas.

§ 5° A vedação do inciso VII não se aplica a bem imóvel cujo uso não atenda
a sua função social, nos termos do inciso XXIÍI, do artigo 5° da Constituição Federal, do
artigo 4®, inciso IV e artigo 7° da Lei Federal n° 10.257, de 10de julho de 2001.

§ 6® Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
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poderá ser concedido mediante lei específica municipal, que regule exclusivamente as
matérias acima enumeradas ou o con-espondente tributo ou contribuição.

§ 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição
de responsável pelo pagamento de imposto cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido.

Seção II
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 174. O disposto no artigo 173, inciso VI, alíneas "a", "b" e "c", não
exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos
tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei,
assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

Art. 175. O disposto no artigo 173, inciso VI, alínea "a" não se aplica aos
serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributáido é estabelecido pelo Município, no
que se refere aos tributos de sua competência.

Art. 176. O disposto no artigo 173, inciso VI, alínea "c" 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 fonnalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 4° do artigo
173, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2° Os serviços a que se refere o artigo 173, inciso VI, alínea "a" são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades
de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

TÍTULO 11

TRIBUTOS DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 177. Compete privativamente ao Município instituir e cobrar os

seguintes tributos:
I - impostos sobre:

a) a propriedade predial e territorial urbana;

b) serviços de qualquer natureza compreendidos na lista de serviços fixada no
artigo 192 deste Código Tributário.

c) a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.

II - taxas pelo exercício do poder de polícia;
ni - taxas pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis;
IV - contribuição melhoria;
VI - contribuição pai'a o custeio do serviço de iluminação pública;

Art. 178. 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.

Art. 179. A natureza jurídica específica de cada 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 aiTecadação.

Art. 180. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

Parágrafo único. Os impostos componentes do Sistema Tributário Municipal
são exclusivamente os que constam deste Código, com as limitações constantes da
legislação tributária.

Art. 181. Taxa é o tributo que tem 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.

Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de
impostos.

Art. 182. Contribuição de melhoria é o tributo instituído para fazer face ao
custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para
cada imóvel beneficiado.
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Art. 183. A contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é o

tributo instituído para fazer frente às despesas com a iluminação pública, a instalação,
manutenção e expansão das respectivas redes no Município.

CAPITULO II

IMPOSTOS

Seção I

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Art. 184. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1° Para os efeitos 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.

§ 2° Para fins de incidência do imposto de que trata esta Seção são
consideradas urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Art. 185. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana não
incide sobre o imóvel localizado na zona urbana que, comprovadamente, seja utilizado em
exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo não se aplica ao imóvel
no qual a eventual produção não se destine ao comércio.

Art. 186. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
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§ 1° Na determinação do valor venal do imóvel, a autoridade fazendária

levará em consideração os dados e informações constantes do cadastro imobiliário,
concernentes ao imóvel considerado.

§ 2° O cálculo do valor venal do imóvel efetuado com base nos dados e
informações constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, levará em conta o valor do terreno
constante da Planta de Valores Genéricos, e, quando for o caso, cumulativamente o da
edificação.

§ 3° A Planta de Valores Genéricos, e suas alterações, bem como, o valor de
metro quadrado das edificações, serão fixados em lei.

Art. 187. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. 188. Lei municipal regulamentará o imposto de que trata esta Seção.

Seção n

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS, POR ATO ONEROSO, DE
BENS IMÓVEIS

Art. 189. O imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis e de direitos a ele relativos, tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou por
acessão física;

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

III - a cessão de direitos de aquisição relativos às transmissões referidas nos
incisos anteriores.

Art. 190. Observadas as disposições da lei, o imposto não incide sobre a
transmissão de bens e direitos, quando:

I - realizada para sua incoiporação ao patrimônio de pessoa jurídica em
pagamento de capital nela subscrito;

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

Art. 191. Lei municipal regulamentará o imposto de que trata esta Seção.

50-
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Seção III

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Art. 192. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato
gerador a prestação de serviços constantes da lista a seguir, ainda que esses não se
constituam corno atividade preponderante do prestador:

1 - Serviços de informática e congêneres.
1.01 - Análise e desenvolvimento dc sistemas.

1.02-Programação.
1.03 - Processamento de dados e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos

eletrônicos,

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

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e
manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e

congêneres.
3.01 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
3.02 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios

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

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

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

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01 - Medicina e biomedicina.

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de
saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04 - Instrumentação cirúrgica.
4.05 - Acupuntura.
4.06 - Enfeimagem, inclusive serviços auxiliai-es.
4.07 - Serviços farmacêuticos.
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
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4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico

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
ái-ea veterinária.

5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária.

5.04 - Inseminação artificiai, fertilização in vitro e congêneres.
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos

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

congeneres.

congeneres.

físicas.

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

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

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
7 - Serviços relativos à 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.
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 engenliaria.

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- Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
7.15 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.16 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas,

represas, açudes e congêneres.
7.17 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,

arquitetura e urbanismo.
7.18 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento,

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

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.

7.20 -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.
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8.01 —Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02- Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação

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

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

9.03 - Guias de turismo.

10 —Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros,

de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.02 - Agenciamento, con-etagem ou intermediação de títulos em geral,

valores mobiliáiios 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.
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.
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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 —Billwes, 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 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem,

mixagem e congêneres.
13.02 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia,

reprodução, trucagem e congêneres.
13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.
13.04 - 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.

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

14.07 - Colocação de molduras e congêneres.
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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 lantemagem.
14.13 - Cai"pintaria 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-coiTente, 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 cadastrai, 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
compaililhada; fomecimento 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
camês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.
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15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto,

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.
15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição,

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e
cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais
serviços relativos a caita de crédito de importação, exportação e gamntias 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, avulsos 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 imobiliáiáo.

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, inteipretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura
administrativa e congêneres.

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

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

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

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e
demais materiais publicitários.

17.07 - Franquia (franchising).
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17.08 —Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.09 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições,

congressos e congêneres.
17.10 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de

alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
17.12 - Leilão e congêneres.
17.13 - Advocacia.

17.14- Arbitragem de qualquer espécie, inclusivejurídica.
17.15 - Auditoria.

17.16 - Análise de Organização e Métodos.
17.17- Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

17.20 - Estatística.

17.21 - Cobrança em geral.
17.22 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro,

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

17.23 —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, feiToviários 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.
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