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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.

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

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industriais 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 - Sei"viços 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;
courriere congêneres.

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências,
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas;
courriere 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.
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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

congeneres.

congêneres.

públicas,

públicas.

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e

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

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

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 - Semços 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.

§1-0 imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País
ou cuja prestação lá se tenlia iniciada.

§ 2~ Ressalvadas as exceções expressas na lista de serviços de que trata este
aitigo, os semços nela mencionados ficam sujeitos somente à incidência deste imposto,
ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.

§3-0 imposto de que trata esta Seção incide também sobre os serviços
prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente
mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio
pelo usuário final do serviço.

§ 4- A incidência do imposto independe da denominação dada ao serviço
prestado.

Art. 193. O imposto não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do País;
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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 inteiTnediado 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 línico. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito
por residente no exterior.

Art. 194. 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° do artigo 192 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 do artigo 192;

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e
7.17 da lista de serviços do artigo 192;

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista de
serviços do artigo 192;

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso
dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista de serviços do aitigo 192;

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 de serviços do artigo 192;

VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, pai-ques, jardins e congêneres, no caso
dos sei-viços descritos no subitem 7.10 da lista de serviços do artigo 192;

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista de serviços do artigo 192;

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes
físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista de
serviços do artigo 192;

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.14 da lista de serviços do aitigo 192;

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da lista de serviços do artigo
192;

XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16
da lista de serviços do artigo 192;
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XIII - onde o bem estiver guai-dado ou estacionado, no caso dos serviços

descritos no subitemll.Ol da lista de serviços do artigo 192;
XIV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou

monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista de serviços do artigo
192;

XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do
bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista de serviços do artigo 192;

XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista
de serviços do artigo 192;

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista de serviços do artigo 192;

XVIII - do estabelecimento do tomador da mão de obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem
17.05 da lista de serviços do artigo 192;

XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem
17.09 da lista de serviços do artigo 192;

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista de serviços do artigo 192.

§ 1° No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da lista de serviços
do artigo 192, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou
permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 2" No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista de serviços
do artigo 192, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ 3- 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. 195. 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 irrelevante 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.

Art. 196. Contribuinte é o prestador do serviço.
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Art. 197. A lei municipal atribuirá 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.

Art. 198. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

Parágrafo único. Quando os serviços descritos no subitem 3.03 da lista de
serviços do aitigo 192 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.

Art. 199. 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 de que trata o artigo 192;

Art. 200. As alíquotas do Imposto Sobre Sei-viços de Qualquer Nattireza
serão fixadas em lei municipal, observando-se a alíquota mínima de 2% (dois por cento) e a
máxima, de 5% (cinco por cento).

Art. 201. A lei municipal estabelecerá normas específicas para o
Lançamento, arrecadação, controle e fiscalização do imposto.

CAPITULO III

TAXAS

Art. 202. As taxas cobradas no âmbito da competência do Município
decon'em do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de
qualquer imposto integrante do sistema tributário nacional.

SeçãoJ
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Art. 203. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública
municipal que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou
autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.
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Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia

quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância
do devido processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem
abuso ou desvio de poder.

Subseção I
TAXA DE FISCALIZAÇÃO

Art. 204. A Taxa de Fiscalização tem como fato gerador a fiscalização ou a
verificação do cumprimento das normas de posturas concernentes à ordem, aos costumes, à
segurança, à poluição sonora e visual, à tranqüilidade pública, ao respeito à propriedade e
aos direitos individuais e coletivos, bem como das normas urbanísticas do Município.

Art. 205. O fato gerador da taxa prevista nesta seção decorrerá do exercício
do poder de polícia em razão da ocorrência de qualquer dos seguintes atos ou fatos:

I - instalação e funcionamento de estabelecimento de produção, comércio,
indústria ou de prestação de serviços;

II - instalação e funcionamento de estabelecimento de produção, comércio,
indústria ou de prestação de serviços, em horário especial;

III ~ funcionamento de comércio eventual ou ambulante;
IV - veiculação de publicidade;
V - utilização de vias e logradouros públicos;
VI - verificação do cumprimento das normas de posturas previstas na

legislação municipal, concernentes à circulação de veículos de transporte de pessoas,
produtos e entulhos no Município;

VII - apresentação pai-a análise e aprovação de projetos de obras para
execução de construção, reconstrução, acréscimo e reformas, de prédios, muros, tapumes e
calçadas;

VIII - execução de obras de construção, reconstrução, acréscimo, reformas e
demolição, de prédios, muros, tapumes e calçadas;

IX - apresentação para análise e aprovação, de projetos para execução de
loteamento, desmembramento, amembramento e condomínios;

X - execução de loteamento, desmembramento, amembramento e
condomínios;

XI - análise de consulta de viabilidade para uso e ocupação de solo.

Art. 206. É contribuinte da Taxa de Fiscalização a pessoa física ou jurídica
que provocar, em seu benefício ou por ato seu, o exercício do poder de polícia pela
autoridade administrativa competente.

Art. 207. A lei poderá atribuir a responsabilidade pelo pagamento da taxa de
que trata esta Subseção a terceira pessoa direta ou indiretamente vinculada ao fato gerador

6A—
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Art.208. O valor da taxa a ser cobrado a título de remuneração dos custos

despendidos pela Administração Municipal em decorrência do exercício do poder de polícia
será apurado segundo os critérios definidos em lei específica.

Art. 209. Lei municipal estabelecerá normas específicas para o cálculo,
lançamento, arrecadação e fiscalização da taxa prevista nesta Subseção.

Seção n
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 210. O Município poderá instituir e cobrar taxas para custear a utilização
efetiva, ou potencial, de serviço municipal específico e divisível, prestado ao contribuinte ou
posto a sua disposição.

Art. 211. Os serviços públicos a que se refere o artigo 210 consideram-se:
I - utilizados pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando usufruídos por ele a qualquer título;
b) potencialmente, quando, de utilização compulsória, sejam postos à

disposição dos contribuintes 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. 212. Para efeito de instituição e cobrança das taxas de que trata esta
Seção, consideram-se compreendidas no âmbito de atribuições do Município, aquelas que
visem o custeio dos serviços que, pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município
e pela legislação com elas compatível, a ele competem.

Art. 213. Integra o Sistema Tributário Municipal a taxa de resíduos sólidos,
devida em razão da prestação de serviços públicos pelo Município.

Subseção I
TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 214. A Taxa de Resíduos Sólidos tem como fato gerador a utilização
efetiva ou potencial do serviço público de coleta, transporte e destinação final de resíduos
sólidos, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

§ 1° Para os efeitos deste artigo entende-se como resíduos sólidos aqueles
produzidos em economias residenciais ou não, que possam ser acondicionados em sacos
plásticos, com exceção dos resíduos que por seu volume, composição ou peso,necessitam de
transporte específico, provenientes de:

I - processos industriais, comerciaise de prestação de serviços;
II - obras de construção civil ou demolições;
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III - serviços de saúde;
IV - limpeza de jardins e similares.

§ 2° Os resíduos excetuados no § 1° poderão ser coletados pelo Município
mediante tarifa específica a ser fixada por ato do Poder Executivo.

§ 3° A prestação dos serviços previstos nesta Subseção, limitada a 100 (cem)
litros/dia por economia, é de exclusiva competência do Poder Público.

Art. 215. A taxa de que trata esta Subseção corresponderá ao custo básico
anual do serviço público de coleta, transporte e destinaçao final dos resíduos sólidos, a ser
rateado entre os usuários do serviço.

§ 1° O valor individual da taxa será determinado segundo os critérios
definidos na lei municipal.

§ 2° Na determinação do valor da taxa, sempre que possível será levado em
consideração o volume dos resíduos coletados, a ser determinado de acordo com:

I - a utilização dos imóveis;
II —o número de economias autônomas existentes;
III - a freqüência semanal da prestação dos serviços;
IV —a natureza do resíduo.

Art. 216. São contribuintes da taxa de coleta de resíduos sólidos, as pessoas
físicas ou jurídicas, ainda que imunes ou isentas em relação ao imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, beneficiadas pelo serviço, de forma efetiva ou potencial.

TITULO III

TAXAS DA COMPETÊNCIA COMUM ENTRE O MUNICÍPIO,
O ESTADO E A UNIÃO

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 217. Compete ao Município instituir e cobrar as seguintes taxas em
razão do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

I - Taxa de Vigilância Sanitária;
II - Taxa de Serviços Ambientais;
III - Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio;
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Seção I

TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Art. 218. A Taxa de Vigilância Sanitária tem como fato gerador a
fiscalização, orientação e o controle do cumprimento das normas concernentes à saúde
pública, à limpeza e higiene e à vigilância sanitária no Município.

§ 1° São hipóteses de incidência da Taxa de Vigilância Sanitária a orientação,
o controle e a fiscalização;

I - de bens de consumo que, direta ou indiretamente se relacionam à saúde,
envolvendo a comercialização e o consumo de alimentos, medicamentos, saneantes,
produtos químicos, produtos agrícolas, produtos biológicos, drogas veterinárias, águas,
bebidas, agrotóxicos, biocidas, equipamentos médicos hospitalares e odontológicos,
insumos, cosméticos e produtos de higiene pessoal, dentre outros de interesse da saúde;

II - de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde,
abrangendo, dentre outros, serviços veterinários, odontológicos, farmacêuticos, clínico-
terapêuticos, diagnósticos e de controle de vetores e roedores;

III - do meio ambiente, devendo estabelecer relações entre os vários aspectos
que interferem na sua qualidade, compreendendo tanto o ambiente e processo de trabalho
como de habitação, lazer e outros sempre que impliquem em riscos à saúde, como aplicação
de agrotóxicos, edificações, parcelamento do solo, saneamento urbano e rural, lixo
domiciliar, comercial, industrial e hospitalar;

IV - de estabelecimento industrial, comercial e agropecuário.

§ 2° O fato gerador da taxa prevista nesta seção ocoiTerá quando qualquer
pessoa física ou jurídica provocar o exercício do poder de polícia em razão da prática de
quaisquer dos seguintes atos ou fatos:

I - instalação e funcionamento de estabelecimento destinado à produção,
comércio, industrialização, transporte, armazenamento e divulgação de produtos sujeitos ao
controle da vigilância sanitária;

II - produção, fabricação, transformação, comercialização, transporte,
manipulação, armazenagem de alimentos e bebidas;

III - instalação e funcionamento de estabelecimento industrial, comercial ou
agropecuário, de qualquer natureza;

IV - exercício de atividades direta ou indiretamente relacionadas com a saúde

de terceiros;
V - construção e reforma de edifícios urbanos, de qualquer tipo ou finalidade;
VI - habite-se de construções destinadas à moradia, hotel, motel, albergue,

dormitório, pensão, pensionato, internatos, creche, asilo, cárcere, quartel, convento e
similai'es;

VII - elaboração, fabricação, armazenamento, comercialização ou transporte
de substâncias ou produtos perigosos ou de agrotóxicos;

VIII - prática de atos e ações que possam poluir e contaminaro ambiente.
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§ 3° Estão sujeitos à incidência da Taxa de Vigilância Sanitária os

estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e industriais, ainda que imunes ou
isentos em relação a impostos, que desempenham atividades financeiras, sociais, desportivas
e religiosas, independente de possuir finalidade lucrativa, natureza urbana ou rural
dependentes de autorização do Poder Público Municipal para localização e funcionamento,
estão sujeitos, anualmente, a vistoria do serviço de fiscalização sanitária e higiene.

§ 4° Os estabelecimentos dependentes de aprovação de projetos para
construção, reforma ou demolição; e de registros, autorizações, requerimentos e
certificações relativas a serviços de vigilância sanitária, também estão sujeitos, anualmente,
a vistoria prevista no § 3°.

Art. 219. É contribuinte da Taxa de Vigilância Sanitária a pessoa física ou
jurídica que provocar em seu benefício, ou por ato seu, o serviço relativo ao exercício do
poder de polícia do Município concernente à saúde pública, à limpeza e higiene e à
vigilância sanitária.

Parágrafo único. Incluem-se na condição de contribuinte da taxa, as
sociedades cooperativas que praticarem atividades ou atos sujeitos ao exercício do poder de
policia do Município.

Art. 220. A lei municipal estabelecerá as normas específicas para o cálculo,
lançamento, arrecadação e fiscalização da taxa.

Parágrafo único. A lei poderá atribuir a responsabilidade pelo pagamento da
taxa de que trata esta Seção a terceira pessoa direta ou indiretamente vinculada ao fato
gerador.

Seção II
TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Art. 221. A Taxa de Serviços Ambientais tem como fato gerador o exercício
do poder de polícia pelo órgão municipal competente para o controle e fiscalização de
atividades e empreendimentos que utilizem recursos ambientais no âmbito do município de
Brasnorte, conforme tipologia definida em lei municipal.

Art. 222. O Contribuinte da taxa é aquele que provocar, em seu benefício, o
exercício do poder de polícia em face de atividadessujeitas às leis ambientais.

Art. 223. A lei municipal estabelecerá:
I - os serviços e atividades que constituem hipótese de incidência da taxa;
II - as normas gerais para a determinação dos valores da taxa;
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III - normas específicas para o cálculo, lançamento, arrecadação e

fiscalização da taxa;
IV - o pagamento da taxa.

Parágrafo único. A lei poderá atribuir a responsabilidade pelo pagamento da
taxa de que trata esta Subseção a terceira pessoa direta ou indiretamente vinculada ao fato
gerador.

Seção III
TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE AINCÊNDIO

Art. 224. A Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio tem como fato gerador,
o exercício do Poder de Polícia pelo Corpo de Bombeiros Militar concernentes à segurança
contra incêndio.

Parágrafo único. Constituem hipóteses de incidência da taxa prevista nesta
seção a potencialidade de serviços de extinção de incêndios e socorro a vítimas,
disponibilizados diuturnamente pelo órgão competente, para a segurança da população local.

Art. 225. São contribuintes da Taxa, os proprietáiios, possuidores a qualquer
título ou detentores do domínio útil de imóveis edificados, de uso residencial unifamiliar ou
multifamiliar.

Art. 226. A lei municipal estabelecerá normas específicas para o cálculo,
lançamento, arrecadação e fiscalização da taxa.

Parágrafo único. A lei poderá atribuir a responsabilidade pelo pagamento da
taxa de que trata esta Subseção a terceira pessoa direta ou indiretamente vinculada ao fato
gerador.

TITULO IV

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 227. A Contribuição de Melhoria, cobrada pelo Município, no âmbito de
suas respectivas atribuições, é instituída pai'a 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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Parágrafo único. A instituição de Contribuição de Melhoria será feita por lei

específica para cada obra.

Art. 228. A lei que instituir Contribuição de Melhoria será acompanhada do
orçamento total ou parcial do custo da obra, e especificará obrigatoriamente:

I - a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição com o
coiTespondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;

II - a delimitação da ái*ea direta e indiretamente beneficiada;
III - o fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou cada

uma das áreas diferenciadas, nelas contidas.
IV - prazo não inferior a trinta dias para impugnação pelos interessados, de

quaisquer dos elementos referidos nos incisos anteriores.

Art. 229. O edital será acompanhado do orçamento total ou parcial do custo
da obra, e especificará obrigatoriamente:

I - a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição com o
correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;

II - a delimitação da área direta e indiretamente beneficiada;
III - prazo não inferior a trinta dias para impugnação pelos interessados, de

quaisquer dos elementos referidos nos incisos anteriores.

Parágrafo único. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada
pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere o inciso I, pelos imóveis situados na
área direta ou indiretamente beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de
valorização.

Art. 230. É obrigatória a publicação de edital, antes do início da obra,
contendo, além dos elementos mencionados no artigo anterior, o memorial descritivo do

^ Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pelas obras
públicas têm oprazo de trinta dias acomeçar da data da publicação do Edital referido no"caput" deste artip para aimpugnação de qualquer dos elementos nele constantes, cabendo
ao impugnante o ônus da prova.

82° Aimpugnação será dirigida ao órgão fazendário eprocessada na forma
prevista neste na lei regulamentadora do Processo Administrativo Tributário.

S3° Odisposto neste artigo aplica-se, também, aos casos de cobrança da
contribuição df ilLÍdlmente de obras püblicas em execução, constantes de projetos
ainda não concluídos.

Art 231 OMunicípio pode cobrar contribuição de melhoria relativa às obras
executadas emto" "oc^"adoL com aUnião, tomando c^mo limite máximo para o
lançamento ovalor despendido pelo Município na execução

Rua Curitiba, 1080 -Bairro centro, Telefone (066) 3592-3200
B RÃS



Estado de Mato Grosso

Prefeitura de Brasnorte - MT

CAPITULO II

FATO GERADOR

Art. 232. A contribuição de melhoria tem como fato gerador o acréscimo do
valor de imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas.

Art. 233. Será devida a contribuição de melhoria, no caso de valorização de
imóveis de propriedade privada, em virtude de qualquer das seguintes obras públicas:

I - abertura, alargamento, pavimentação, arborização, esgotos pluviais e
outros melhoramentos de praças e vias públicas;

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

III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido inclusive todas as
obras e edificações necessáidas ao funcionamento do sistema;

IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, 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, ressacas, e de saneamento de
drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de barras, portos e canais, retificação e
regularização de cursos d'água e irrigação;

VI - constmção de estradas de ferro e constmção, pavimentação e
melhoramento de estradas de rodagem;

VII - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos;
VIII - ateiTOS e realizações de embelezamento em geral, inclusive

desapropriações em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico;
VIX - obras públicas negativas, decorrentes de demolição ou remoção de

prédio ou estrutura pública que, por manifesto desuso urbanístico ou uso inadequado,
causavam impacto negativo ao entorno.

CAPÍTULO 111
SUJEITO PASSIVO

Art 234. Sujeito Passivo da contribuição de melhoria é o proprietário, o
titular do domínio" útil ou opossuidor aqualquer título, de imóvel localizado na area de
influência da obra pública.

81° Responde pelo pagamento da contribuição de melhoria oproprietário do
imóvel ao tempo do seu lançamento, eesta responsabilidade se transmite aos adquiren es e
sucessores, aqualquer título, do domínio do imóvel.

§2° No caso de enfiteuse, responde pela contribuição de melhoria oenfiteuta.
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§ 3° Os bens indivisos serão considerados como pertencentes a um só

proprietário e àquele que for lançado terá direito de exigir dos condôminos as parcelas que
lhes couberem.

CAPÍTULO IV
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO

Art. 235. A contribuição de melhoria será calculada, adotando-se como
critério o benefício resultante da obra, apurado através de índices cadastrais das respectivas
zonas de influência fixados pelo Município.

§ 1® A apuração, dependendo da natureza das obras, far-se-á levando em
conta:

I - a situação do terreno na zona de influência;
II - sua testada e área;
III - finalidade de exploração econômica, além de outros elementos a serem

considerados, isolada ou conjuntamente.

§ 2° A determinação da contribuição de melhoria far-se-á rateando-se,
proporcionalmente, o custo parcial ou total da obra, entre todos os imóveis incluídos nas
respectivas zonas.

§ 3° Na determinação do valor individual da contribuição será observado o
limite estabelecido pelo acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel
beneficiado.

Art. 236. A 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.

§ 1° Serão incluídos nos orçamentos de custo das obras todos os
investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente
alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência.

§ 2® O percentual do custo real da obra a ser repassado mediante contribuição
de melhoria será fixada tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para os usuários, as
atividades econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da região.
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CAPITULO V

LANÇAMENTO

Art. 237. Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte
suficientepara beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o início da cobrançada
contribuição de melhoria, proceder-se-á ao lançamento referente a esses imóveis depois de
publicado o respectivo demonstrativo de custos.

Art. 238. O órgão fazendáiio deverá escriturar, em registro próprio, o débito
da contribuição de melhoria con-espondente a cada imóvel, notificando o proprietário,
diretamente ou por edital.

§ 1° A notificação deve conter:
I - valor da contribuição de melhoria lançada;
II - prazo para o seu pagamento, suas prestações e vencimentos;
III - prazo para a impugnação;
IV - local do pagamento.

§ 2° No prazo de trinta dias contados do recebimento da notificação do
lançamento, o contribuinte poderá reclamar, ao órgão lançador, contra:

I - erro na localização e dimensões do imóvel;
II - o cálculo dos índices atribuídos;
III - o valor da contribuição;
IV - o número de prestações.

Art. 239. Os requerimentos de impugnação, reclamação e os recursos
administrativos não suspendem o prosseguimento da obra quando a cobrança se referir a
melhoria decon-ente de obra executada em parte, na fonna prevista no artigo 237, e nem
impedirão a administração de praticar os atos necessários ao lançamento e cobrança da
contribuição de melhoria.

Art. 240. A parcela anual da contribuição de melhoria não excederá a três por
cento do valor venal do imóvel, atualizado à época da cobrança.

§ N A lei que instituir a contribuição de melhoria poderá fixar descontos para
o pagamento à vista, ou em prazos menores que o lançado.

§ 2° As prestações da contribuição de melhoria serão corrigidas
monetariamente, de acordo com os coeficientes aplicáveis na correção dos débitos fiscais.
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CAPITULO VI

PAGAMENTO

Art. 241. O pagamento da Contribuição de Melhoria será feito no prazo de
trinta dias contados da data do recebimento, pelo contribuinte, da notificação do lançamento.

Art. 242. O contribuinte poderá recolher a contribuição lançada pelo valor
nominal do lançamento no prazo estabelecido no artigo anterior.

§ 1° O contribuinte que pretender parcelar seu débito poderá fazê-lo
observado o número de parcelas fixadas na lei que instituir a contribuição de melhoria,
acrescidas de juros de mora de um por cento ao mês.

§ 2° E facultado ao contribuinte recolher, sob a forma de antecipação e com
base no custo estimado, o valor total ou paixial do tributo a ser lançado, antes da conclusão
da obra pública.

§ 3° Aos contribuintes que optarem pela antecipação prevista no parágrafo
anterior será assegurado à atualização monetária, e juros de até doze por cento ao ano sobre
o valor recolhido.

§ 4° Na determinação do valor final da contribuição de melhoria a ser
lançada, serão consideradas as antecipações efetuadas na forma do § 2°, deste artigo.

Art. 243. As reclamações contra lançamentos referentes à Contribuição de
Melhoria formarão processo comum e serão julgadas de acordo com as normas estabelecidas
neste Código.

TÍTULO V
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 244. A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública é
devida pelos consumidores residenciais e não residenciais de energia elétrica e destinada ao
custeio dos serviços de iluminação pública no Município.

§ 1° Considera-se serviço de iluminação pública para os fins deste artigo
aquele destinado a iluminar vias e logradouros públicos, quaisquer outros bens públicos de
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uso comum, assim como as atividades acessórias de instalação, manutenção e expansão da
respectiva rede de iluminação, inclusive a realização de eventos públicos.

§ 2° São contribuintes da Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública os consumidores de energia elétrica situada tanto na área urbana como
na área rural do Município.

Art. 245. A contribuição de que trata o artigo anterior corresponderá ao custo
total do serviço de iluminação pública rateado entre os contribuintes, de acordo com os
níveis individuais de consumo mensal de energia elétrica.

Parágrafo único. O valor da contribuição será estabelecido em lei específica,
que disciplinai-á os parâmetros a serem considerados na apuração do tributo, bem como os
critérios de rateio, a forma de atualização, prazos e condições de pagamentos, dentre outras
disposições relativas à aplicação das normas previstas neste código.

Art. 246. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar
convênio com as concessionáiáas e/ou permissionárias de energia elétrica ou a contratar
empresa especializada, mediante processo licitatório, para operacionalizar a apuração a
cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, tanto na área
urbana como rural, para efetivar a instalação, manutenção e expansão da rede de iluminação,
assim como para proporcionai- a compra de materiais utilizados nos serviços de iluminação
pública do município.

Art. 247. Compete à Fazenda Municipal o controle e a fiscalização da
contabilização mensal da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública e
dos repasses mensais do produto da arrecadação, assim como assessorar o Chefe do Poder
Executivo Municipal na aplicação coordenada dos recursos provenientes do recolhimento do
tributo.

TITULO VI

OUTRAS RECEITAS

CAPÍTULO ÚNICO
PREÇOS PÚBLICOS

Art. 248. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fixar tabelas de

preços públicos a serem cobrados:
I - pelos serviços de natureza industrial, comercial e civil, prestados pelo

Município, passíveis de serem explorados por empresas privadas;
II - pela prestação de serviços técnicos de demarcação e marcação de áreas de

terreno, de análise de processos para licenciamento ambiental de empreendimentos e
^7_5._
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atividades efetivas ou potencialmente degradadoras, 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;

IV - pela exploração de serviço público municipal sob o regime de concessão
ou permissão.

§ 1° São serviços municipais compreendidos no inciso I:
I - transporte coletivo;
II - mercados e entrepostos;
III - matadouros;
IV - fornecimento de energia;
V - coleta, remoção, destinação de resíduos não contemplados pela taxa de

coleta de resíduos sólidos.

§ 2° Ficam compreendidos no inciso II:
I - fornecimento de cadernetas, placas, carteiras, chapas, plantas fotográficas,

heliográficas e semelhantes;
II - prestação de serviços técnicos de demarcação e marcação de áreas de

terrenos, avaliação de propriedade imobiliária e prestação de serviços diversos;
III - prestação dos serviços de expediente;
IV - produtos e serviços deconentes da base de dados geográficos em meio

analógico e digital;
V - outros serviços.

§ 3° Pelo uso de bem público, ficam sujeitos à tabela de preços, como
permissionário, os que:

I - ocuparem a qualquer título ou aiTendarem áreas pertencentes ao
patrimônio do Município;

II - utilizarem área de domínio público.

§ 4° A enumeração referida nos paiúgrafos anteriores é meramente
exemplificativa, podendo ser incluídos no sistema de preços serviços de natureza
semelhantes prestados pelo Município.

Art. 249. A fixação dos preços para os serviços prestados exclusivamente
pelo Município terá por base o custo unitário.

Art. 250. Quando não for possível a obtenção do custo unitário, para a
fixação do preço será considerado o custo total do serviço verificado no último exercício, a
flutuação nos preços de aquisição dos fatores de produção do serviço e o volume de serviço
prestado e a prestar.
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§ 1° O volume do serviço será medido, conforme o caso, pelo número de

utilidades produzidas ou fornecidas, pela média de usuários atendidos e outros elementos
pelos quais se possa apurá-lo.

§ 2° O custo total compreenderá o custo de produção, manutenção e
administração do serviço e bem assim as reservas para recuperação do equipamento e
expansão do serviço.

Art. 251. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fixar os preços dos
serviços até o limite da recuperação do custo total e, além desse limite, a fixação dependerá
de Lei.

Art. 252. Os serviços públicos municipais sejam de que natureza for, quando
sob regime de concessão, e a exploração de serviços de utilidade pública, conforme disposto
em Lei Municipal, terão a tarifa e preço fixados por Ato do Poder Executivo, na forma desta
Lei.

Art. 253. O não pagamento dos débitos resultantes do fornecimento de
utilidades produzidas ou do uso das instalações e 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 de fornecimento ou a suspensão do uso de que trata
este artigo é aplicável também, nos casos de outras infrações praticadas pelos consumidores
ou usuáidos, previstas no Código de Polícia Administrativa ou Regulamento específico.

que couber.
Art. 254. Aplicam-se aos preços públicos os dispositivos da presente Lei, no

TITULO VII

INFRAÇÕES E PENALIDADES

CAPITULO I

INFRAÇÕES

Art. 255. Constitui infração toda ação ou omissão que importe em
inobsei-vância, por parte do contribuinte ou responsável, de obrigações tributárias positivas
ou negativas previstas na legislação tributária.

§ 1° As infrações serão apuradas mediante procedimento fiscal, na forma do
disposto na legislação tributária.

Rua Curitiba, 1080 - Bairro centro, Telefone (066) 3592-3200

BÜÃS ORXE



Zí'

Estado de Mato Grosso

Prefeitura de Brasnorte - MT
§ 2°A responsabilidade por infração à legislação tributária independe da

intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão do ato.
§ 3° Extingue-se a punibilidade:
I - pelo falecimento do agente;
II - pelo decurso do prazo de cinco anos a contar da data em que tenha sido

consumada a infração.

§ 4° Reputa-se consumada a infração, quando praticado o último dos atos que
a constituem.

CAPITULO II

PENALIDADES

Seção I
ESPÉCIES

Art. 256. Aplicam-se aos infi-atores da legislação tidbutária municipal as
seguintes sanções:

I - proibição de transacionar com repartições públicas municipais;
II - sujeição a regime especial de fiscalização;
III - cancelamento de regimes ou conti-oles especiaisestabelecidosem benefício de

contribuinte;
IV - multas.

Seção II
COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES

Art. 257. São competentes para aplicar penalidade:
I - o frincionáiio que constatai" infi"ação sujeita à penalidade referida no inciso I, do

artigo anterior;
II - o titular da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às penalidades

referidas nos incisos II e III do artigo anterior;

Parágrafo único. O titular do órgão Fazendário, mediante parecer
fundamentado, proporá ao Chefe do Poder Executivo, quando cabível, a aplicação das
penalidades que digam respeito à suspensão ou cancelamento de isenções.

Art. 258. A aplicação das penas e a sua fixação, dentro dos limiteslegais, levaráem
consideração:

I - os antecedentes do infrator;
II - os motivos determinantes da infração;
III - a gravidade das conseqüências efetivas ou potenciais da infração;
lY - as circunstâncias atenuantes e agravantes.

78
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§ 1° São circunstâncias agravantes:
I - a sonegação;
II - o conluio;
III - a reincidência;
IV - a fraude;
V - o fato do tributo não lançado, ou lançado a menor, referir-se à operação

cuja tributação já tenlia sido objeto de decisão proferida em consulta formulada pelo
contribuinte;

VI - o emprego de artifício fraudulento como meio para impedir ou diferir o
conhecimento da infração.

§ 2° São circunstâncias atenuantes:
I - o lançamento regular das operações tributárias nos livros fiscais ou

comerciais, com base em documentos legalmente tidos;
II - ter o infrator, antes do procedimento fiscal, procurado anular ou reduzir

os efeitos da infração prejudiciais ao fisco.

Art. 259. Reincidência é a prática de nova infração à legislação tributária
pelo mesmo infrator ou pelos sucessores referidos nos artigos 40, 41, 42 e 43, dentro de
cinco anos da data em que passar em julgado, administrativamente, a decisão condenatória
referente à infração anterior.

Parágrafo único. Diz-se reincidência:
I - genérica, quando as infrações sejam de natureza diversa;
II - específica, quando as infrações sejam da mesma natureza, assim

compreendida as que tenham, na legislação tributária, a mesma capitulação.

Art. 260. Sonegação é toda a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária:

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação principal;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação

tributária principal ou o crédito tributário con-espondente.

Art. 261. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou diferir,
total ou parcialmente, a ocoiTência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
tributo devido, ou a evitar ou retardar o seu pagamento.

Art. 262. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando a qualquer dos efeitos referidos nos artigos 260 e 261.

Art. 263. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais
infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se, cumulativamente, no grau
correspondente, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
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§ 1° Para os efeitos do "caput" deste artigo, considera-se como uma única
infração, sujeita à penalidade mais grave dentre as previstas para ela, as várias faltas
cometidas na prestação positiva ou negativa de uma mesma obrigação acessória.

§ 2° As faltas, decorrentes de omissão salvo quando praticadas com dolo, não
importarão em pena mais elevada que aquela cominada para a não execução da obrigação.

Seção III

PROIBIÇÃO DE TRANSACIONAR COM REPARTIÇÕESPÚBLICAS
MUNICIPAIS

Art. 264. Os contribuintes que estiverem em débito para com a Fazenda

Municipal são proibidos de contratar, diretamente ou através de processo licitatório, com os

órgãos e entidades da administração municipal.

Seção IV

SUJEIÇÃO A REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO

Art. 265. O contribuinte que houver cometido infração punida com multa
aplicada ao grau máximo, ou que tiver suspensa ou cancelada a isenção ou ainda quando se
recusar a fornecer ao fisco os esclarecimentos solicitados poderá ser submetido ao regime
especial de fiscalização.

§ 1° O regime especial consistirá no acompanhamento de suas atividades por
agentes do fisco, por prazo não inferior a dez, nem superior a sessenta dias.

§ 2° Será pennitida a manutenção do regime especial por prazo superior ao
fixado 110 parágrafo 1° deste artigo, desde que persistam os motivos que o determinaram.

Art. 266. Considera-se sonegado à Fazenda o montante da diferença apurada
no confronto entre a soma de operações tributáveis realizadas no período do regime especial
e a realizada nos períodos que integraram os doze meses imediatamente anteriores.

Art. 267. O titular da Secretaria Municipal de Finanças, no próprio ato que
impuser a penalidade prevista nesta Seção, estabelecerá as obrigações acessórias a serem
observadas durante a vigência do regime especial.

Rua Curitiba, 1080 - Bairro centro, Telefone (066) 3592-3200

BíiÃS ORTE



Estado de Mato Grosso

Prefeitura de Brasnorte - MT
Seção V

CANCELAMENTO DE REGIMES OU CONTROLES ESPECIAIS

ESTABELECIDOS EM BENEFÍCIO DO CONTRIBUINTE

Art. 268. Os regimes ou controles especiais estabelecidos com fundamento

na legislação tributária em benefício do contribuinte serão cancelados sempre que este:

I - praticar infração em circunstâncias agravantes;

II - recusar a prestação de esclarecimentos solicitados pelo fisco;
III - embaraçar, iludir, dificultar ou impedir a ação dos agentes do fisco.

Parágrafo único. O ato que cancelar o benefício fixará prazo para o
cumprimento normal das obrigações cuja prestação for dispensada.

Seção VI

SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE ISENÇÃO

Art. 269. Suspender-se-á, pelo prazo de um ano, a isenção concedida a
contribuinte que infringir qualquer das disposições contidas na Legislação Tributária.

§ 1° Será definitivamente cancelado o favor quando:
I - a infração for praticada em circunstâncias agravantes;
II - verificada a inobsei-vância das condições e requisitos para a concessão, ou o

desaparecimento dos mesmos.

§ 2° Nenhuma isenção será suspensa ou cancelada sem que se ofereça ao
contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Seção VII
MULTAS

Art. 270. As infrações por desciimprimento da legislação tributária municipal
serão punidas com a aplicação de multa pecuniária de acordo com o estabelecido em lei
específica, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

Parágrafo único. As multas tributárias classificam-se em:

I - multas moratórias;
II - multas variáveis; e
III - multas fixas.
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Subseção I
MULTA MORATÓRIA

Art. 271. Multa moratória é a penalidade imposta ao infrator pelo
descumprimento de obrigação tributária, relativa ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniáiáa.

§ 1° A multa moratória será computada sobre créditos tributários lançados
pela Fazenda Municipal, a partir do termo final do prazo concedido para pagamento.

§ 2° A multa moratória será calculada até a data do recolhimento do crédito
tributário, da seguinte forma:

I - até 30 (trinta) dias do vencimento, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e
três por cento) ao dia;

II - a partir do trigésimo primeiro dia, multa de 20% (vinte por cento).
§ 3° A multa moratória será aplicada sobre o crédito tributário vencido:
I - no ato do recebimento do tributo;

II - no momento da inscrição do crédito tributário na dívida ativa;
III - sobre o valor de prestação vencida relativa a parcelamento de créditos

fiscais.

§ 4° Não se sujeita à incidência da multa moratória de que trata esta
Subseção, o pagamento de crédito tributáiáo sujeito à apuração pelo contribuinte,
denunciado espontaneamente pelo sujeito passivo, antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal com vista à sua cobrança.

Subseção 11
MULTAS VARIÁVEIS

Art. 272. Multa variável é a penalidade imposta ao infrator pelo
descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, apurada em razão de
procedimento fiscal.

Parágrafo único. As multas variáveis serão definidas em lei específica,
observadas as infrações à legislação tributária em relação ao tributo a que referir.

Subseção III
MULTAS FIXAS

Art. 273. As infrações por descumprimento de obrigações acessórias
relacionadas aos tributos muiiicipais sujeitam-se à aplicação das penalidades fixadas nas
respectivas leis tributárias.
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TITULO VIU

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Art. 274. Os créditos tributários vencidos serão acrescidos de juros de mora e
atualização monetária nos mesmos percentuais previstos para a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,

Art. 275. A incidência de atualização monetária e dos juros de mora ocorrerá:
I - no lançamento tributário decorrente de procedimento fiscal;
II - no ato do pagamento de tributo lançado de ofício, após expirado o prazo

fixado para o pagamento;
III - na data do pagamento do crédito tributário inscrito na dívida ativa.

Parágrafo único. Para fins do disposto no artigo 274 e o no caput deste
artigo, considera-se crédito tributário vencido, o valor do tributo acrescido da multa
moratória.

Art. 276. O termo inicial para a aplicação da atualização monetária e dos
juros de mora será:

I - na hipótese do inciso I do artigo 275, desde a data da ocorrência do fato
gerador até o dia do lançamento;

II - nas hipóteses dos incisos II e III do aitigo 275, desde a data assinalada
pai-a o vencimento do crédito tributário até o dia da sua liquidação.

TÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 277. Nos recolhimentos extemporâneos decorrentes de requerimentos
relativos a isenções, reclamações ou recursos interpostos contra o lançamento de tributos
serão adotados os seguintes procedimentos para a exigência do crédito tributário devido:

I - quando deferidos, o tributo devido será atualizado com base na variação
nominal do índice nacional de preços ao consumidor - INPC apurado pelo IBGE, acumulada
no período correspondente a data do vencimento até a data do pagamento, assegurados os
descontos legais para o seu pagamento à vista ou parcelado, segundo a forma e condições
previstas em lei específica. )/
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II - quando indeferidos, o crédito tributário ou o tributo acrescido de multa

moratória, sofrerá a incidência de atualização monetária e juros de mora, nos termos do
artigo 274.

Art. 278. A expressão "Fazenda Municipal", quando empregada nesta Lei,
abrange a Fazenda Pública do Município.

Art. 279. O Poder Executivo Mimicipal expedirá, até o dia 31 de março de
cada ano, decreto consolidando a legislação vigente, relativa a cada um dos tributos.

Art. 280. Os prazos fixados neste Código serão contínuos, excluindo-se o dia
do início e incluindo-se o do vencimento.

§ 1° Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal nos
órgãos da Administração Pública Municipal.

§ 2° Para os fins das disposições deste Código é considerado exercício fiscal
o período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro do ano civil.

Art. 281. Os valores monetários constantes da legislação tributária serão
expressos em múltiplos do Valor de Referência Fiscal, sob a sigla UPFM.

Parágrafo único. A UPFM será atualizada anualmente no mês de dezembro,
para vigorar no mês de janeiro subsequente, com base na variação nominal do índice
nacional de preços ao consumidor - INPC apurado pelo IBGE, acumulada nos 12 meses
anteriores.

Art. 282. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com

a União, o Estado e outros Municípios para a prestação de assistência mútua na fiscalização
dos respectivos tributos e compartilhamento de cadastros e informações fiscais.

Art. 283. O sistema tributáiio municipal disciplinado nos teimos desta Lei
Complementar entrará em vigor a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2018.

Art. 284. O Chefe do Poder Executivo poderá pron-ogar o prazo de
vencimento dos tributos sujeitos às restrições do princípio de que trata o art. 150, III, "c" da
Constituição Federal de 1988, até noventa dias contados do primeiro dia subsequente à data
da publicação desta Lei Complementar.

Art. 285. Publicada esta Lei Complementar, o Chefe do Poder Executivo
poderá editar os atos normativos e regulamentares necessários à sua aplicação.
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Art. 286. Esta Lei Complementar entra era vigor na data de sua publicação,

produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em
contrário e em especial a Lei n°. 1227/2009 e Leis Complementares 037/2011; 053/2014;
056/2014; 064/2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brasnorte - MT, aos dois dias do mês de
outubro do ano de dois mil e dezessete.

MAURO RUI HEISLER

Prefeito Municipal
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