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C6digo Tributrio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

PROJETO DE LEI No 

Disp6e sobre o C6digo 
Tributario do Municipio de Cabeceiras 
do Piau 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUi, ESTADO DO PiAUi, 

Fa9o saber que a Camara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

DiSPOSICAO PRELIMINAR 

Art. 1。  Compreende o Tributario do Municipio de Cabeceiras do Piaui o conjunto de 
principios, regras, institui96es e prticas que incidam direta ou indiretamente sobre um fato 
ou ato juridico de natureza tributria, ou que alcance quaisquer das outras formas de receita 
previstas neste C6digo. 

Pargrafo u nico. Compreendem o Sistema de Normas Tributrias do Municipio de 
Cabeceiras do Piaui os principios e as normas gerais estabelecidas pela Constitui9ao 
Federal, Tratados Internacionais recepcionados pelo Estado Brasileiro, Constitui9o 
Estadual, Lei Organica do Municipio, Leis Complementares de alcance nacional, estadual 
e municipal, sobretudo o C6digo Tributario Nacional, e, especialmente este C6digo 
Tributrio, aldm dos demais atos normativos, leis ordinrias, decretos, portarias, instru96es 
normativas, conv6nios e praxes administrativas, cuja aplicaao dependera da conformidade 
com a natureza do tributo. 

LIVRO PRIMEIRO 

TITULO I 

DO SISTEMATRIBUTARIO DO MUNICiPIO 

Art. 2。  Integram o Sistema Tributrio do Municipio, observado os principios 
constitucionais, os seguintes tributos: 

I - Impostos sobre: 

a) a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; 

b) Servi9os de Qualquer Natureza ・  ISS; 

c) Transmissao de Bens e Direitos a eles relativos ・  ITBI 

II - Taxas decorrentes: 

a) do exercicio regular do poder de policia: 

I. Taxa de Licen9a de Localiza9ao Funcionamento - TLLF; 

2. Taxa de Licena para Exploraao de Atividades em Logradouros Pムblicos - TLP; 

3. Taxa de Licen9a de Execu9ao de Obras e Urbaniza9ao de A reas Particulares TLE; 

4. Taxa de Vigilancia Sanit自ria - TVS; 
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C6digo Tribut'rio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

5. Taxa de Controle e Fiscalizaao Ambiental - TCFA; 

b) da utilizaao de servi9os p丘blicos municipais: 

Til - Contribui9ao de Melhoria; 

TITULO II 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

CAPITULO I 

DA LEGISLACAO TRIBUTARIA 

Art. 30 A expressao "legislaao tributaria municipal" compreende as leis, os decretos, as 
normas complementares e conviiios firmados pelo Municipio que versem, no todo ou em 
parte, sobre tributos municipais e rela96es jurdicas a eles pertinentes. 

CAPITULO II 

DO SUJEITO ATIVO 

Art. 4'' Sujeito ativo da obriga9ao tributaria 6 o Municipio de Cabeceiras do Piaui, ou 
aqueles definidos pela legislaao municipal, titular da competencia para exigir o 
cumprimento das obriga96es relativas aos tributos, nos termos do sistema constitucional 
tributario. 

CAPITULO III 

DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 5。  Para os efeitos da legislaao tribut自ria municipal consideram-se sujeitos passivos 
de obriga6es tribut自rias os contribuintes e responsveis apontados neste C6digo, e nos 
demais diplomas normativos que comp6em o Sistema Tributrio do Municipio. 

Art. 6'' Sem prejuizo de outras pessoas fsicas ou juridicas, ou quem se equiparem, 
considera-se sujeito passivo: 

I - as pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado, que exer9am atividades no 
Municipio, sejam quais forem seus fins, nacionalidade ou participantes no capital; 

II ・  as filiais, sucursais, agencias ou representa96es no Municipio, das pessoas juridicas 
com sede no exterior; 

III ・  os cons6rcios de empresas e os condominios residenciais e nao residenciais; 

IV - os profissionais aut6nomos; 

V - as sociedades nao-personificadas; 

VI os empresrios; 

VII as pessoas fisicas; 

VIII o esp6lio e a massa falida. 

§1。  Considera-se profissional aut6nomo: 

I- o profissional liberal, assim considerado todo aquele que realiza trabalho ou ocupa9o 
intelectual (cientifica, t6cnica ou artistica), de nivel superior ou a este equiparado, com 
objetivo de lucro ou remunera9ao; 
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C6digo Tribut'rio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

II - o profissional no liberal compreendendo todo aquele que, embora nao tenha diploma 
de nivel superior, desenvolva atividade lucrativa de forma aut6noma. 

§2。  Nao sao considerados profissionais aut6nomos, aqueles que: 

I - prestem servi9os alheios ao exercicio da profissao para a qual sejam habilitados; 

II - utilizem mais de 02 (dois) empregados, a qualquer titulo, na execu9ao direta ou indireta 
dos servi9os por eles prestados. 

CAPITULO IV 

DO CREDITO TRIBUTARIO 

Se戸o I 

Da Constitui戸o do Cr6dito Tribut自rio 

Art. 7。  Compete privativamente a autoridade administrativa municipal constituir o crddito 
tributario pelo lan9amento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrencia do fato gerador da obriga9ao correspondente, determinar a materia 
tribut自vel, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o 
caso, propor a aplica9ao da penalidade cabivel. 

Par自grafou nico. A atividade administrativa de lan9amento 6 vinculada e obrigat6ria, sob 
pena de responsabilidade funcional. 

Se戸o II 

Da Suspens豆o do Cr'dito Tribut'rio 

Art. 8。  Suspendem a exigibilidade do cr6dito tributrio: 

I - morat6ria; 

II - o dep6sito do seu montante integral; 

Ill - as reclama96es e os recursos, nos termos desta Lei e de Regulamento; 

IV - a concessao de medida liminar em mandado de seguran9a; 

V - a concesso de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espdcies de a車o 
judicial; 

VI ・  o parcelamento. 

Pargrafo u nico. O disposto neste artigo nao dispensa o cumprimento das obriga96es 
acess6rias dependentes da obrigaao principal cujo cr6dito seja suspenso, ou delas 
consequente. 

Subse戸o I 

Da Morat6ria 

Art. 9。  A morat6ria somente pode ser concedida em carter geral, podendo circunscrever a 
sua aplicabilidade a determinada regiao do Municipio ou a determinada classe ou categoria 
de sujeitos passivos. 

Subse戸o II 

Do Parcelamento Administrativo de D'bitos Tribut'rios - PAT 
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C6digo Tributrio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

Art. 10. 0 Parcelamento Administrativo de Debitos Tributrios - PAT destina-se ao 
pagamento de d6bitos tributarios, constituidos ou nao, inclusive inscritos na divida ativa, 
ajuizados ou a ajuizar, relativos aos tributos administrados pela Secretaria Municipal de 
Administra9豆o e Finan9as. 

§10 Podem ser incluidos no PAT os d6bitos tributrios: 

I - espontaneamente confessados ou declarados pelo sujeito passivo; 

II - originrios de Notifica9ao de Lan9amento, Notificaao Fiscal de Lan9amento, de Auto 
de Infraao ou de Processo Administrativo. 

§2。  Os ddbitos relativos ao Imposto Sobre a Transmissao Inter Vivos, a qualquer titulo, 
por ato oneroso, de bens im6veis, por natureza ou acessao fisica, e de direitos reais sobre 
im6veis, exceto os de garantia, bem como cessao de direitos a sua aquisi9ao - ITBI, 
somente poderao ser incluidos no PAT quando constituidos pela Administra9谷o. 

Art. 11. 0 pedido de ingresso no PAT dar-se-a por op9ao do sujeito passivo, mediante 
requerimento, conforme dispuser o Regulamento. 

§10 Os ddbitos tributrios incluidos no parcelamento serao consolidados tendo por base a 
data de formalizaao do pedido de ingresso no PAT. 

§2。 Os d6bitos tribut自rios nao constituidos, incluidos no parcelamento por op9ao do 
sujeito passivo, sero declarados na data de formaliza9o do pedido de ingresso no PAT. 

§3。 O ingresso no PAT imp6e ao sujeito passivo, ainda, a autoriza9ao para ddbito 
automatico das parcelas em conta corrente mantida por aquele em institui9ao bancaria 
cadastrada pelo Municipio. 

§40 Excepcionalmente, no caso de sujeitos passivos que nao mantenham, justificadamente, 
conta corrente em institui9ao banc自ria cadastrada pelo Municipio, a Secretaria Municipal 
de Finan9as podera afastar a exigencia prevista no§ 3。  deste artigo. 

§50 0 PAT nao configura a nova9ao prevista no art. 360, inciso I, do C6digo Civil. 

§6。  0 Secretrio municipal de administra9ao e Finan9as poder fixar, por contribuinte, o 
nmero maximo de parcelamentos em aberto. 

Art. 12. Caso o sujeito passivo formalize o pedido de ingresso no PAT, reconhecendo a 
procedencia da Notificaao Fiscal de Lan9amento, o valor da multa ser自  reduzido na forma 
prevista no art. 13 desta Lei. 

Art. 13. Quando o sujeito passivo formalizar o pedido de ingresso no PAT reconhecendo a 
Procedencia do Auto de Infra9ao por descumprimento de obriga9ao acess6ria, o valor da 
multa ser reduzido em: 

I - 30% (trinta por cento) se a formaliza9o ocorrer no prazo para apresenta9ao da 
trnpugna9ao; ou 

11 - 15% (quinze por cento) se a formaliza9ao ocorrer no curso da analise da impugna9o 
ou no prazo para apresentaao do recurso ordinrio. 

Art. 14. 0 pedido de parcelamento relativamente ao d6bito consolidado: 

I - expressa confissao irrevogavel e irretratdvel; 

11 - implica renuncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem corno 
desist6ncia dos ja interpostos. 
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C6digo Tribut'rio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

§1 o A desistencia das a96es judiciais devera ser comprovada, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data do recolhimento da primeira parcela, mediante apresenta9ao de c6pia das 
peti96es devidamente protocolizadas. 

§2。  0 recolhimento efetuado, integral ou parcial, embora autorizado pela Administra9o 
Tribut自ria, no importa em presun9ao de corre9ao dos c自lculos efetuados, ficando 
resguardado o direito da Administraao Tributria de exigir eventuais diferen9as apuradas 
posteriormente. 

Art. 15. 0 parcelamento previsto nesta Lei ser considerado: 

I - celebrado, ap6s sua adesao, com o recolhimento da primeira parcela no prazo fixado 
nesta Lei; 

11 - rompido, na hip6tese de: 

a) inobservancia de qualquer das condi96es estabelecidas nesta Lei; 

b) atraso superior a 90 (noventa) dias do vencimento de qualquer das parcelas. 

§J0 O parcelamento rompido: 

I - implicam imediato cancelamento dos beneficios previstos nos artigos 13 e 14, 
reincorporando-se integralmente ao d6bito tributrio objeto do beneficio os valores 
reduzidos e tornando o ddbito imediatamente exigivel, com os acr6scimos legais previstos 
na legisla9o; 

II - acarretara a inscri9ao e o ajuizamento da execu9ao fiscal. 

§2。  A exclusao do PAT, pela ocorrencia das hip6teses previstas no inciso II do caput deste 
artigo, nao implicar a restitui9ao das quantias pagas, que serao consideradas para 
amortizar d6bito que foi objeto de parcelamento. 

Art. 16. Sobre os d6bitos tributrios incluidos no parcelamento incidiro atualiza9o 
monetria e juros de mora, na conformidade da legislaao vigente, atd a data da 
formaliza9ao do pedido de ingresso no PAT. 

Art. 17. 0 numero de parcelas, mensais e consecutivas, que serao no maximo de 60 
(sessenta), e os valores minimos de cada parcela, quando se tratar de pessoa fisica ou 
juridica, serao definidos por Ato do Secretario municipal de administra o e Finan9as. 

Art. 18. 0 vencimento da primeira parcela dar-se- no u ltimo dia" til da quinzena 
subsequente a da formaliza9ao do pedido de ingresso no PAT e as demais no u ltimo dia 
丘til dos meses subsequente. 

§10 Caso o sujeito passivo queira antecipar o recolhimento de parcela vincenda, devera 
faz -lo na ordem decrescente das parcelas ainda remanescentes. 

§2。  0 pagamento da parcela fora do prazo legal implicar自  cobran9a da multa morat6ria de 
0,33% (trinta e tres cent6simos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da parcela 
devida e nao paga, at6 o limite de 20% (vinte por cento), acrescido de juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mes, contados a partir do mes seguinte ao vencimento da parcela. 

Art. 19. 0 titular da firma individual e da empresa individual de responsabilidade limitada, 
os s6cios das empresas por cotas de responsabilidade limitada, os acionistas controladores, 
os administradores, os gerentes e os diretores de sociedades an6nimas, respondem 
solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento dos 
d6bitos e das obriga6es incluidas no PAT 
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C6digo Tributrio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

Art. 20. 0 PAT - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, devera ser 
formalizado com os documentos necessarios a analise conforme Portaria expedida pelo 
Secret自rio de Administra9ao e Finan9as. 

Art. 21. O cr6dito tributrio podera ser parcelado, na forma e condi96es estabelecidas nesta 
Lei, pelo pr6prio contribuinte ou por terceiro interessado, atrav6s de instrumento de 
confissao de divida ou de assun9ao de d6bito, respectivamente. 

Paragrafo a nico. Salvo disposi9ao de Lei em contrrio, o parcelamento do cr6dito tributario 
nao exclui a incidencia de juros, multas e honorrios advocaticios. 

Art. 22. E permitido o parcelamento de cr6dito tributrio relativo a exercicios anteriores, 
at6 o m自ximo de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, ficando a crit6rio da 
administra9ao tributria o parcelamento de cr6dito tributrio do exercicio em curso, 
conforme dispuser Ato do Poder Executivo 

§10 Fica o Poder Executivo autorizado a cobrar juros de financiamento at6 o limite de 1% 
(um por cento) ao ms, sobre cada parcela, acumulados mensalmente. 

§2。 E respons自vel solidrio pelo debito aquele que vier a assumir o pagamento parcelado, 
em nome do contribuinte originario, nos termos do artigo anterior, mediante instrumento 
pr6prio de assun9ao de divida, a teor do art. 299, inciso I, do C6digo Civil. 

§3。 As normas auxiliares e os procedimentos do parcelamento serao fixados pelo Chefe do 
Poder Executivo em regulamento, incluindo as condi96es de parcelamento dos cr6ditos 
tributarios do devedor em recupera9ao judicial. 

§4。 Ficam excluidos do parcelamento a que se refere este artigo os debitos decorrentes do 
imposto retido na fonte. 

Se戸o III 

Da Extin戸o do Cr6dito Tribut貞rio 

Art. 23. Extinguem o cr6dito tributrio: 

I - o pagamento; 

11 - a compensa9ao; 

III - a transa9ao; 

IV - a remissao; 

V - a prescri9ao e a decadencia; 

VI - a conversao de dep6sito em renda; 

VII - o pagamento antecipado e a homologa9ao, nos lan9amentos por esta forma; 

VIII - a consigna9ao em pagamento; 

IX - a decisao administrativa irreformavel, assim entendida a definitiva na 6 rbita 
administrativa, que nao mais possa ser objeto de aao anulat6ria; 

X - a decisao judicial passada em julgado; 

XI - a da9ao em pagamento de bens im6veis, na forma e condi96es estabelecidas em Lei. 

Subse戸o I 

Do Pagamento 
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C6digo Tributrio Municipal 
Cabeceiras do Piau「  

Art. 24. A imposi9ao de penalidade nao juide o pagamento integral do cr6dito tributario. 

Art. 25. 0 pagamento de um crdito nao importa em presun9谷o de pagamento: 

I - quando parcial, das presta96es em que se decomponha; 

II ・  quando total, de outros crditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. 

Art. 26. Quando nao houver o prazo fixado na legisla9ao tribut自ria para pagamento, o 
vencimento do crddito ocorre 30 (trinta) dias ap6s a data em que se considera o sujeito 
passivo notificado do lan9amento. 

Art. 27. Regulamento do Poder Executivo disciplinara a forma de pagamento dos tributos 
municipais e o calendario fiscal do Municipio. 

Pargrafou nico. Uma vez constituido o cr6dito tributario e formalizada a Certidao de 
Divida Ativa CDA, o Poder Publjco Municipal poder inscreve-la em 6 rgaos de prote9o 
ao cr6dito e protestar o referido titulo, nos termos definidos em Regulamento. 

Art. 28. 0 crdito nao integralmente pago no vencimento ou decorrente de notifica9o 
fiscal ou notificaao fiscal de lan9amento, ap6s a atualiza9ao monetria, ficar sujeito aos 
seguintes acr6scimos legais: 

I -juros de mora; 

II - multa de mora; 

Ill - multa de infra9ao. 

§1。 Os juros de mora serao contados a partir do mes seguinte ao do vencimento do tributo, 
arazao de 1% (um por cento) ao mes. 

§2。 A multa de mora ser自  de 0,33% (trinta e tres cent6simos por cento) por dia de atraso, 
limitado ao mximo de 20% (vinte por cento). 

§3。 A multa de infra9ao ser aplicada quando for apurada aao ou omissao do contribuinte 
que importe em inobservncia do disposto na legisla9ao tributria. 

§40 vedado receber crddito de qualquer natureza com dispensa de atualiza9ao monetria 

§50 Para as infra6es de qualquer obrigaao acess6ria nao prevista em capitulo pr6prio, 
ser自  aplicada a penalidade de at6 R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme disposto em 
Regulamento. 

§6。  Os valores nao pagos integralmente no vencimento serao atualizados monetariamente 
com base na varia9ao do i ndice de Pre9os ao Consumidor Amplo Especial~ IPCA-E 

Art. 29. Ao sujeito passivo que efetuar o recolhimento espontaneo do tributo sera 
dispensada a multa de infraao. 

Pargrafou nico. Nao se considera espontneo o recolhimento efetuado ap6s o inicio de 
qualquer procedimento administrativo fiscal, ressalvado o prazo concedido na notifica9o 
fiscal de lan9amento. 

Art. 30. Pode o notificado, por descumprimento de obrigaao principal, pagar a multa de 
infra9 ao, corn desconto de: 

I- 70% (setenta por cento), dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da notifica9ao da 
lavratura de notifica9ao fiscal de lan9amento; 
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C6digo Tribut'rio Municipal 
Cabeceiras do PiauI 

II ・  60% (sessenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notifica9ao da 
lavratura de notifica9ao fiscal de lan9amento; 

Ill - 45% (quarenta e cinco por cento), atd o prazo de 30 (trinta) dias contados da intima9ao 
do julgamento da impugna9ao; 

IV ・  35% (trinta e cinco por cento), at6 o prazo de 30 (trinta) dias contados da intima9ao do 
julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte; 

V - antes de sua inscri9ao na Divida Ativa, de: 

a) 45% (quarenta e cinco por cento), quando no apresentada a impugna9ao, o pagamento 
ocorrer ap6s 30 (trinta) dias contados da notifica9o da lavratura de notifica9ao fiscal de 
lan9amento; 

b) 35% (trinta e cinco por cento),,ap6s o prazo de 30 (trinta) dias contados da intima9ao do 
julgamento da impugna9ao, quando nao apresentado recurso pelo contribuinte; 

c) 25% (vinte e cinco por cento), ap6s 30 (trinta) dias contados da intimaao do julgamento 
do recurso apresentado pelo contribuinte. 

§10 Condiciona-se o beneficio ao integral pagamento do ddbito. 

§2。 0 pagamento efetuado nos termos deste artigo implica renuncia a impugna9ao ou aos 
recursos previstos na legisla9o. 

§3。 Na hip6tese de pagamento nos termos dos incisos I e II deste artigo, o prazo neles 
previsto no deve ser computado para efeito de incidencia dos juros de mora e da 
atualiza9ao monetaria. 

§4。 Para o clculo da redu9ao prevista neste artigo ser considerado o valor da multa e dos 
respectivos acrscimos previstos na legislaao, calculados at6 a data do recolhimento. 

§5。 Equipara-se a nao apresenta9ao de impugna9ao ou recurso a sua apresenta9ao e 
desistencia antes do julgamento, conforme o caso. 

§6。 Para fins de aplicaao dos descontos deste artigo, o julgamento de recurso de oficio 
ser自  considerado como fase integrante do julgamento: 

I- da impugna9ao, quando nao houver interposi9ao concomitante de recurso pelo 
contribuinte; 

11 - do recurso, quando houver interposi9ao concomitante de recurso pelo contribuinte. 

§70 Os pagamentos efetuados pelo contribuinte, enquanto pendente o resultado de recurso 
apresentado pela Secretaria Municipal de Administra 乞o e Finan9as, extinguem 
proporcionalmente a parte do cr6dito tributrio a que se referem. 

§8 。 Tratando-se de penalidade aplicada sobre o valor do imposto, a aplica9ao dos 
descontos previstos neste artigo nao podera resultar em penalidade inferior a 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do imposto. 

§9。 As dedu96es previstas neste artigo nao se aplicam quando a infra9ao decorrer de 

obriga恒o tributaria acess6ria. 

§10. 0 contribuinte que reconhecer parcialmente o debito fiscal podera efetuar o 
pagamento da parte nao impugnada, sem dispensa de qualquer dos acr6scimos legais 
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§11. 0 disposto neste artigo nao se aplica s Microempresas - ME, Empresas de Pequeno 
Porte - EPP e Microempreendedor Individual-MEl optantes pelo Simples Nacional, que 
obedecerao s regras estabelecidas pela Lei Complementar no 123/2006 e legisla9o 
aplicavel. 

Subse戸o II 

Do Pagamento Indevido e da Restitui戸o do Tributo 

Art. 31. 0 sujeito passivo tem direito a restitui9ao total ou parcial do tributo, nos seguintes 
casos: 

I - cobran9a ou pagamento espontaneo de tributo indevido ou maior que o devido em face 
da legisla9ao tributria aplichvel, ou da natureza ou circunstncias materiais do fato 
gerador efetivamente ocorrido; 

II ・  erro na identificaao do sujeito passivo, na determina9ao da aliquota aplicavel, no 
clculo do montante do d6bito ou na elaboraao ou conferencia de qualquer documento 
relativo ao pagamento; 

III - reforma anula9o, revoga9ao ou rescisao de decisao condenat6ria; 

IV ・  quando for declarada a imunidade, e a entidade fizer a prova de que ao tempo do fato 
gerador ela ja preenchia os pressupostos para gozar do beneficio. 

Art. 32. A restitui9ao total ou parcial de tributos sera feita pelo seu valor corrigido 
monetariamente de acordo com os i ndices oficiais adotados para atualizaao dos d6bitos 
fiscais, calculada entre o ms do recolhimento e at6 a regular intimaao do interessado para 
receber a importancia a ser restituIda. 

Pargrafou nico. A restitui9ao vence juros nao capitalizaveis, a partir do transito em 
julgado da decisao definitiva que a determinar. 

Subse戸o III 

Da Compensa頭o 

Art. 33. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar cessao de creditos 
tribut自rios e ou de outra natureza na forma a ser definida em Lei, bern como a 
compensa車o de cr6ditos tributrios do Municipio, com creditos liquidos e certos, vencidos 
ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Publica do Municipio, suas autarquias e 
funda6es, resultantes de atos pr6prios ou por sucessao a terceiros, observado no caso de 
compensaao de crditos prprios com d6bitos da Administraao Descentralizada o quanto 
disposto no art.14 da Lei Complementar 101/2000. 

§10 Na determina9ao dos valores dos cr6ditos a serem compensados, aplicar-se-o os 
mesmos i ndices de atualiza9ao e as mesmas taxas de juros, tanto para a Fazenda Publica 
quanto para o sujeito passivo, a partir da data da exigibilidade dos respectivos creditos. 

§2。  A compensaao a que se refere o caput sera proposta pelo Secretario municipal de 
administra9ao e Finan9as ou pelo Procurador Geral do Municipio, em parecer 
fundamentado. 

Art. 34. Quando o cr6dito a compensar resultar de pagamento a maior de tributos 
municipais, o contribuinte poder efetuar a compensa9ao desse valor no recolhimento do 
mesmo tributo correspondente a perodos subsequentes. 
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Paragrafo u nico. Nao obstante o disposto no caput,d facultado ao contribuinte optar pelo 
pedido de restitui9ao do tributo para o que ser自  atualizado monetariamente com base na 
variaao do IPCA-E registrada no perodo decorrido entre a data do pagamento a maior do 
tributo e a data da efetiva libera9ao do valor a restituir. 

Art. 35. E vedada a compensaao mediante o aproveitamento de tributo, objeto de 
contesta9ao judicial pelo sujeito passivo, antes do trnsito em julgado da respectiva deciso 
judicial. 

Subse戸o IV 

Da Transa戸o 

Art. 36. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar, com o sujeito passivo, 
transa9ao que, mediante concess6es mutuas, importe em composi9ao de litigio em 
processo fiscal, administrativo ou judicial, e consequente extin9ao de cr6dito tributdrio, 
quando: 

I - a incidencia ou crit6rio de clculo do tributo for mat6ria controvertida; 

II - ocorrer erro ou ignorancia escusavel do sujeito passivo quanto a mat6ria de fato; 

Ill - ocorrer conflito de competencia com outras pessoas de direito p丘blico interno; 

IV - o montante do tributo tenha sido fixado por estimativa ou arbitramento. 

Pargrafo u nico. A transa9豆o a que se refere o caput ser proposta ao Prefeito pelo 
Secretario municipal de administraao e Finan9as ou pelo Procurador Geral do Municipio, 
em parecer fundamentado, e limitar-se-自 a dispensa parcial ou total dos acr6scimos legais 
referentes a multa de infra9ao, multa de mora e juros. 

Subse恒o V 

Da Remissao 

Art. 37. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder, por despacho 
fundamentado, remissao total ou parcial do crdito tribut自rio, atendendo: 

I -a situa9ao econ6mica do sujeito passivo; 

II - ao erro ou a ignorancia escus自veis do sujeito passivo quanto a mat6ria de fato; 

III -a diminuta importancia do cr6dito tributrio; 

IV - a considera6es de equidade, com relaao a s caracteristicas pessoais ou materiais do 
caso; 

V - a condi96es peculiares a determinada regiao. 

§10 0 despacho referido neste artigo nao gera direito adquirido, e sera revogado de oficio, 
sempre que se apure que o beneficiado nao satisfazia ou deixou de satisfazer as condi96es 
ou nao cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessao do favor, cobrando- 
se o credito, acrescido de juros de mora: 

I- com imposi9ao de penalidade cabivel, nos casos de dolo ou simulaao do beneficiado, 
ou de terceiro em beneficio daquele; 

II - sem imposi9ao de penalidade nos demais casos. 
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§2。 No caso do inciso I do§ 10, o tempo decorrido entre a concessao da morat6ria e sua 
revoga9ao nao se computa para efeito da prescri9ao do direito a cobran9a do crdito. 

§3。 No caso do inciso II do§ 10, a revoga9ao s6 pode ocorrer antes da prescri9ao de 
referido direito. 

Subse戸o VI 

Das Demais Modalidades de Extin9o 

Art. 38. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a extinguir, total ou parcialmente, o 
cr6dito tributrio, com base em decisao administrativa fundamentada do Secretrio 
municipal de administra o e Finan9as ou do Procurador Geral do Municipio, desde que, 
expressamente: 

I - reconhe9a a inexistencia da obrigaao que lhe deu origem; 

II - declare a incompetncia do sujeito ativo para exigir o cumprimento da obriga戸o; 

Ill - exonere o sujeito passivo do cumprimento da obriga戸o, com fundamento em 
dispositivo de Lei. 

Se戸o IV 

Da Exclus五o de Cr'dito Tribut'rio 

Subse戸o I 

Das Disposi96es Gerais 

Art. 39. Excluem o crddito tributrio: 

1 - a isen9o; 

II - a anistia. 

Pargrafo (mico. A exclusao do cr6dito tributrio nao dispensa o cumprimento das 
obriga96es acess6rias dependentes da obrigaao principal cujo cr6dito seja excluido, ou 
delas consequente. 

Subse戸o II 

Da Isen9豆o 

Art. 40. A isen9ao de tributos municipais 6 sempre decorrente do disposto nesta Lei, e em 
disposi96es legais especificas, que definirao as condi96es e requisitos exigidos para a sua 
concessao, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua dura9o. 

§10. A isen9o pode ser restrita a determinada regio do territ6rio do Municipio, em 
fun9o de condi96es a ela peculiares. 

§2。. 0 pagamento espontaneo do tributo antes do protocolo de solicita9ao do reconheci 
vento da isen9ao, nao ensejara direito a repeti9ao do valor pago a tal titulo exceto quando a 
Lei assim determinar. 

Art. 41. Salvo disposi9ao de Lei em contrrio, a isen9ao nao d extensiva: 

I - s taxas e s contribui96es; 

11 ・  aos tributos instituidos posteriormente a sua concessao. 
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Art. 42. A isen9ao pode ser revogada ou modificada por Lei, a qualquer tempo, salvo se 
concedida por prazo determinado: 

§10 Os dispositivos de Lei que extingam ou reduzam isen9ao entram em vigor no primeiro 
dia do exercicio seguinte a quele em que ocorra sua publica9ao, salvo se a Lei dispuser de 
maneira mais favor自vel ao contribuinte. 

§2。  A isen9ao, se concedida por prazo certo e em fun9ao de determinadas condi96es, 
poder ser revogada, cabendo, quando for o caso, o pagamento de indeniza9ao por parte do 
Poder Publico. 

Art. 43. A isen9ao a prazo certo se extingue, automaticamente, independente de ato 
administrativo. 

Art. 44. A isen9ao, quando nao concedida em carter geral,6 efetivada, em cada caso, por 
despacho do Secretario municipal de administra9ao e Finan9as, em requerimento, com o 
qual o interessado fa9a prova do preenchimento das condi96es e do cumprimento dos 
requisitos previstos em Lei ou contrato para concessao. 

Pargrafo u nico. Tratando-se de tributo lan9ado por periodo certo de tempo, o despacho 
referido neste artigo sera renovado antes da expiraao de cada periodo, cessando 
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do periodo para o qual o 
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isen9ao. 

Art. 45. 0 despacho concessivo de isen9ao ser publicado no Diario Oficial do Municipio 
ou outro jornal de grande circula9ao no Estado do Piaui, e o beneficio come9ar自  a viger da 
data do requerimento, ressalvada a isen9ao relativa a tributo cujo lan9amento seja feito de 
oficio pela autoridade administrativa, que tera vigencia a partir de 1 de janeiro do 
exercicio seguinte ao do requerimento. 

Par自grafo 自  nico. Exarado o despacho, este s6 produzira seus efeitos a partir da publica恒o, 
no Diario Oficial do Municipio, do ato declarat6rio concessivo da isen9ao, o qual dever 
conter: 

I- nome do beneficiario; 

Ii - natureza do tributo; 

111 ー  fundamento legal que justifique sua concessao; 

IV - prazo da isen9ao. 

Art. 46. Compete ao Poder Executivo a iniciativa de leis para concessao ou amplia9ao de 
isen96es, redu9ao de aliquotas, anistia, remissao, altera9ao da base imponivel que implique 
redu9ao discriminada de tributos, ado9ao de incentivos ou beneficios fiscais de quaisquer 
dos tributos de competencia do Municipio. 

Art. 47. Al6m das isen96es previstas na Lei Organica do Municipio e neste C6digo, 
somente prevalecero s concedidas em Lei especial sujeita s normas desta Lei. 

Art. 48. A isen9ao total ou parcial sera requerida pelo interessado, o qual deve comprovar 
a ocorrencia da situaao prevista na legisla9ao tributaria. 

Art. 49. Nao ser白  concedida em qualquer hip6tese, fora dos casos previstos neste C6digo, 
isen9ao: 

I ・  que nao vise o interesse publico e social da comunidade; 
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II - em car自ter pessoal; 

III - s taxas de servi9os publicos e a s contribui96es; 

IV - sem que seja fixado prazo, que nao poder自  ser superior a 10 (dez) anos. 

Art. 50. Em uma pessoa fisica ou juridica podera gozar de favor fiscal senao em virtude de 
Lei fundada em razo de ordem publica ou de interesse do Municipio e desde que nao 
esteja em d6bito com a Fazenda Municipal 

Art. 51. Proceder-se-a, de oficio,a cassaao da isen9ao, quando: 

I- obtida mediante fraude ou simula戸o do beneficiario ou de terceiros; 

II - houver relaxamento no cumprimento das exigencias de Lei ou regulamento e nao 
forem obedecidas as condi96es neles estabelecidas. 

§10 A cassa9o total ou parcial da isen9谷o sera determinada pelo Secretario municipal de 
administra9ao e Finan9as, a partir do ato ou fato que a motivou. 

§2。  Quando os fatos que justifiquem a cassa9ao forem apurados em notifica9ao fiscal de 
lan9amento, o processo administrativo relativo a notificaao fiscal de lan9amento ficara 
suspenso, por at6, 90 (noventa) dias, prazo em que devera ser cassado o favor fiscal. 

Subse戸o III 

Da Anistia 

Art. 52. A anistia concedida pelo Municipio abrange exciusivamente as infra96es 
cometidas anteriormente a vigencia da Lei que a conceder, podendo ser: 

I - em carater geral; 

II - limitadamente: 

a)a s infra96es da legisla9ao relativa a determinado tributo; 

b)a s infra6es punidas com penalidades pecunirias at6 determinado montante, conjugadas 
ou nao com penalidades de outra natureza; 

c) a determinada regiao do municipio, em fun9ao de condi96es a ela peculiares; 

d) sob condi9ao do pagamento de tributo no prazo fixado pela Lei que a conceder, ou cuja 
fixaao seja atribuida pela mesma Lei a autoridade administrativa. 

Art. 53. A anistia, quando nao concedida em car自ter geral,6 efetivada, em cada caso, por 
despacho do Secretario municipal de administra弾o e Finan9as, em requerimento no qual o 
interessado fa9a prova do preenchimento das condi96es e do cumprimento dos requisitos 
previstos em Lei para sua concessao. 

Art. 54. A concessao ou beneficio de natureza tributaria da qual decorra renuncia de 
receita dever obedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Se頭o V 

Do Cancelamento do Cr'dito Tribut貞rio 

Art. 55. Fica o Secretario municipal de administraao e Finan9as, com base em parecer 
fundamentado do Chefe da Procuradoria Fiscal do Municipio, autorizado a cancelar 
administrativamente os creditos prescritos. 
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CAPITULO V 

DAS INFRACOES, DAS PENALIDADES E DOS ENCARGOS DA MORA 

Se戸o I 

Das Disposi96es Gerais 

Art. 56. Em uma a9o ou omissao poder ser punida como infra9ao da legislaao tributaria 
sem que esteja definida como tal por Lei vigente a data de sua prtica, nem lhe poder自  ser 
cominada penalidade nao prevista em Lei, nas mesmas condi96es. 

Art. 57. As normas tributrias que definem as infra6es, ou lhe cominem penalidades, 
aplicam-se a fatos anteriores a sua vig6ncia quando: 

I - exclua a defini9ao de determinado fato como infraao, cessando, a data da sua entrada 
em vigor, a punibilidade dos faths ainda nao definitivamente julgados e os efeitos das 
penalidades impostas por decisao definitiva; 

II - comine penalidade menos severa que a anteriormente prevista para fato ainda nao 
definitivamente julgado. 

Art. 58. As normas tributrias que definem as infra6es, ou lhe cominam penalidades, 
interpretam se de maneira mais favoravel ao contribuinte, em caso de d自vida quanto: 

I -a capitula9ao legal do fato; 

ii -a natureza ou s circunstancias materiais do fato, oua natureza e extensao de seus 
efeitos; 

iii -a autoria, imputabilidade ou punibilidade; 

iv -a natureza da penalidade aplic自vel ou a sua graduaao. 

Se戸o II 

Da responsabilidade por infra弾o 

Art. 59. A responsabilidade d excluida pela denancia espontanea da infra9ao, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 
dep6sito da importncia arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do 
tributo dependa de apura9ao. 

Paragrafo u nico. Nao se considera espontanea a den丘ncia apresentada ap6s o inicio de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscaliza9ao, relacionados com a 
infra9ao. 

Se戸o III 

Das Infraf6es 

Art. 60. Constitui infra9ao toda a9谷o ou omissao contrria s disposi96es da legisla9o 
tributaria municipal. 

Art. 61. Ser considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou 
auxiliar alguem na prtica da infra9ao e, ainda, os servidores municipais encarregados da 
execu9ao das leis que, tendo conhecimento da infraao, deixarem de denunciar, ou no 
exercicio da atividade fiscalizadora, deixarem de notificar o infrator 
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Par自grafo 自  nico. Se a infraao resultar de cumprimento de ordem recebida de superior 
hierrquico, ficara este, solidariamente, respons自vel com o infrator. 

Art. 62. Constituem circunstancias agravantes da infra9o, a falta ou insuficiencia no 
recolhimento do tributo: 

I - o indicio de sonega戸o; 

II ・  a reincidencia. 

Art. 63. Caracteriza-se como indicio de sonega戸o, quando o contribuinte: 

I - prestar declara9ao falsa ou omitir, total ou parcialmente, informa9ao que deva ser 
produzida a agentes das pessoas juridicas de direito publico interno, com a inten9ao de 
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributos e quaisquer adicionais devidos 
por Lei; 

II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou opera6es de qualquer natureza 
em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a inten9ao de exonerar-se do 
pagamento de tributos devidos a Fazenda Municipal; 

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a opera96es mercantis com o 
prop6sito de fraudar a Fazenda Municipal; 

IV ー  fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, com o objetivo de obter 
dedu9ao de tributos devidos a Fazenda Municipal, sem prejuizo das san96es 
administrativas cabiveis. 

Art. 64. Sera considerado reincidente o contribuinte que: 

I ー  foi condenado em decisao administrativa com tr含nsito em julgado; 

II - foi considerado revel, e o credito tiver sido inscrito em Divida Ativa; 

III - pagou ou efetivou o parcelamento de d6bito decorrente de auto de infra9ao. 

Art. 65. Ocorrendo o disposto no art. 54, o Fisco Municipal fornecera os documentosa 
Procuradoria do Municipio para a promo9ao da representa9ao criminal contra o 
contribuinte. 

Se戸o IV 

Das Penalidades 

Art. 66. Sao penalidades tributrias aplicveis separada ou cumulativamente, sem preluizo 
das cominadas pelo mesmo fato por Lei criminal: 

I- a multa; 

II - a perda de desconto, abatimento ou dedu96es; 

Ill - a cassa9ao dos beneficios de isen車o; 

IV - a revoga9ao dos beneficios de anistia ou morat6ria; 

V - a sujei9ao a regime especial de fiscaliza9谷o, definido em ato administrativo; 

VI- a proibi9ao de: 

a) realizar neg6cios juridicos com 6 rgaos da administraao direta e indireta do Municipio; 

b) participar de licita96es; 
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e) usufruir de benefcio fiscal instituido pela legisla9ao tribut自ria do Municipio. 

Paragrafo 丘  nico. A aplica9ao de penalidade de qualquer natureza nao dispensa o 
pagamento do tributo, de sua atualizaao monetria e de juros de mora, nem isenta o 
infrator do dano resultante da infra9谷o na forma da Lei Civil 

LIVRO SEGUNDO 

TITULO I 

DA IMUNIDADE 

Art. 67. As condi96es constitucionais e os requisitos estabelecidos em Lei Complementar 
para gozo do beneficio da imunidade serao verificados pela fiscaliza9ao municipal. 

§1 Caso nao sejam atendidos os pressupostos para a imunidade, ser自  lan9ado o imposto 
devido. 

§2。  Quando a fiscaliza o verificar o descumprimento das condi96es e requisitos da 
imunidade em rela 甘o a entidade ja reconhecida pelo Municipio, o reconhecimento do ato 
sera suspenso pelo Secretario municipal de administraao e Finan9as, ensejando o 
prosseguimento da a9ao fiscal. 

§30 0 pedido de reconhecimento da imunidade 6 de iniciativa do interessado que declarar自  
o preenchimento dos requisitos legais, nao alcan9ando as taxas e as obriga96es acess6rias. 

§4。 0 reconhecimento da imunidade a que se refere o§ 30 se dar por ato da Secretaria de 
Administraao e Finan9as, publicado no Dirio Oficial do Municipio. 

§5。 0 reconhecimento da imunidade podera se dar, ainda, de oficio, quando identificados 
os requisitos legais administrativamente. 

§6。 A declaraao endere9ada a Secretaria de Administra9ao e Finan9as de Associa9ao para 
fins religiosos de que desenvolve sua atividade na unidade imobiliria por ela identificada, 
por mero do numero de inscri9ao no Cadastro Imobilirio do Municipio, desde que 
registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, e suficiente para o gozo da 
imunidade do IPTU relativamente ao bem onde desenvolve seu objeto social, sem prejuizo 
da Administraao fazendria promover a devida fiscaliza9ao e, eventualmente, ulterior 
lan9amento do tributo acaso sejam verificadas quaisquer irregularidades. 

Art. 68. Cessa o privil6gio da imunidade para as pessoas de direito publico ou privado 
quanto aos im6veis prometidos a venda, desde o momento em que se constituir o ato. 

Pargrafo 自  nico. Nos casos de transferencia de dominio ou de posse de im6vel, pertencente 
a entidades referidas neste artigo, a imposi9ao fiscal recair sobre o promitente comprador, 
enfiteuta, fiducirio, usurio, usufruturio, comodatrio, concessionrio, permissionario, 
superficiario ou possuidor a qualquer titulo. 

TITULO II 

DOS IMPOSTOS EM ESPECIE 

CAPITULO I 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

Av. Francisco da Costa Veloso, 620 1 Centro - Cabeceiras do Piaui - P1 / Tel:(86) 3240・1122 - CEP: 64.105・000 
CNPJ: 41.522.277/0001-61 

1に  



ctikitiA
ltiiiiSierfic itig ifig

c lele a
1
ciecce

e
t
e
t
e
#

#
‘
6
A

0
0

#
#

A
ilts4fes•V

d
iO

r  

C6digo Tributrio Municipal 
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Se恒oL 

Do Fato Gerador e da Incidencia 

Art. 69. 0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU tem como fato 
gerador a propriedade, o dominio til ou a posse de bem im6vel, por natureza ou por 
acessao fisica, como definido na Lei civil, localizado na zona urbana do Municipio. 

§1。  Considera-se zona urbana aquela definida em Lei municipal e desde que possua, pelo 
menos, dois dos seguintes melhoramentos, construidos ou mantidos pelo poder pdblico: 

I - meio-fio ou cal9amento, com canalizaao de a guas pluviais; 

II - abastecimento de a gua; 

III ・  sistema de esgotos sanitrios; 

IV - rede de ilumina9ao pablica, com ou sem posteamento para distribui9ao domiciliar de 
energia el6trica; 

V - escola primria ou posto de sa丘de, com acesso por vias p丘blicas, a urna distancia 
maxima de 3 (trs) quil6metros do im6vel considerado. 

§2。  Sao tamb6m consideradas zonas urbanas, para fins de incidencia do imposto, as a reas 
urbanizdveis ou de expansao urbana, constantes de loteamento, destinadas a habita戸o, 
industria, com6rcio, recreaao ou lazer. 

Art. 70. A incidencia do imposto alcan9a: 

I - quaisquer im6veis localizados na zona urbana do Municipio, independentemente de sua 
forma, estrutura, superficie, destina9ao ou utilizaao; 

II - as edifica96es continuas das povoa6es e as suas reas adjacentes, bem corno os sitios e 
chdcaras de recreio ou lazer, ainda que localizados fora da zona urbana e nos quais a 
eventual produ9ao no se destine ao com6rcio. 

Paragrafo a nico. Para fins da incidencia do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU: 

I - as edifica6es presumem-se concluidas ou modificadas na mais antiga das seguintes 
datas: 

a) aquela informada pelo profissional respons自vel pela execu9ao do servi9o de execu9ao de 
obras de constru9谷o civil, demoli9ao, repara9ao, conserva 谷o e reforma de edifcios, ou 
pelo sujeito passivo do IPTU, como sendo a data de finalizaao da obra. 

b) aquela infonnada pelo sujeito passivo do IPTU como sendo a data de conclusao ou 
modificaao da edifica 谷o, na declara9ao de atualiza9谷o de dados do im6vel. 

c) aquela em que se tomar possivel a sua potencial utilizaao, para os fins a que se destina; 

d) aquela em que se verificar qualquer efetiva utilizaao, desde que a titulo nao precrio; 

II - os terrenos presumem-se constituidos na mais antiga das seguintes datas: 

a) aquela da abertura de novas matrculas, no Cart6rio de Registro de Im6veis; 

b) aquela reconhecida judicialmente como a do inicio da posse que ensejou a a頭o 
referente a senten9a de usucapiao que declarou nova rea ou novos limites de confronta恒o 
do im6vel; 

Av. Francisco da Costa Veloso, 620 1 Centro - Cabeceiras do Piaui - P1 / Tel:(86) 3240-1122 - CEP: 64.105-000 
CNPJ: 41.522.277/0001-61 

17 



I t
Y

?
ta t

i f
e
e

et
I P

IP
IPi

0)1
P

. 101
,  

TIP 
C6digo Tribut'rio Municipal 

Cabeceiras do Piaui 

c) aquela referente a aquisi9ao de posse, com animus domini, relativaa fra9ao de a rea de 
im6vel; 

111 - o excesso de 自  rea presume-se constituido na mesma data considerada como a de 
conclusao ou modificaao da edificaao, desdobro, englobamento, remembramento ou 
outro evento que o ensejou; 

IV - os condominios edilicios presumem-se constituidos na data do registro de sua 
especifica9ao no Cartrio de Registro de Im6veis. 

Art. 71. 0 fato gerador do IPTU considera-se ocorrido em JO de janeiro de cada exercicio 
civil, ressalvados os casos especiais definidos em Lei especifica. 

Paragrafo u nico. Para a unidade imobiliaria construida ou alterada no ano em curso, o 
lan9amento ou a revisao do valor do imposto ser proporcional ao n自mero de meses que 
faltar para completar o exercicio】  a partir da data da conclusao de obra informada na 
Declara9o Tributria de Conclusdo de Obra - DTCO. 

Se戸o II 

Do Contribuinte e Respons'vel 

Art. 72. Contribuinte do imposto 6 o proprietdrio do im6vel, o titular do seu dominio u til 
ou o seu possuidor a qualquer titulo. 

§10 Respondem pelo imposto os promitentes-compradores, os cessionarios, os 
comodatdrios e os ocupantes a qualquer titulo do im6vel, ainda que pertencente a pessoa 
fisica ou juridica de direito p貢blico ou privado isenta do imposto ou imune. 

§2。  Sao ainda respons自veis o esp6lio e a massa falida pelo pagamento do imposto incidente 
sobre os im6veis que pertenciam ao de cujus e ao falido, respectivarnente. 

Se戸o Ill 

Da Base de C貞lculo 

Art. 73. A base de calculo do imposto 己  o valor venal do im6vel. 

Art. 74. 0 valor venal do im6vel 6 o valor correspondente a venda 良  vista, segundo as 
condi96es correntes do mercado imobili自rio. 

Art. 75. 0 valor venal 6 apurado conforme avalia9ao realizada pela Administra9o 
Tributaria, tomando-se como referencia os Valores Unitrios Padro VUP constantes da 
Planta Gendrica de Valores Imobilirios do Municipio e as caracteristicas de cada im6vel. 

Art. 76. 0 Poder Executivo submetera aprecia9ao da Cmara Municipal, no primeiro 
exercicio de cada legislatura e, quando necessrio, proposta de avalia9ao ou realinhamento 
dos Valores Unitrios Padro de Terreno e de Constru9ao de forma a garantir a apura9o 
prevista no art. 65 desta Lei, considerando: 

I- caracteristicas da regiao, do logradouro, trecho de logradouro ou face de quadra onde 
estiver situado o im6vel, como infraestrutura, potencial construtivo, tipo de via e outras; 

II - caracteristicas prprias do im6vel como rea de terreno, rea de constru9ao, categoria 
de uso, posi9ao da unidade na constru9ao, equipamentos existentes, especifica6es tecnicas 
especiais, pre9o corrente da constru9ao e outras; 
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， 	§～5。 os cntdnos para o enquadramento dos padr6es construtlvos das umdades lmoblhanas §5。 Os critdrios para o enquadramento dos padr6es construtivos das unidades imobili自rias 
sao: 

通 	III~os equlpaIlleIlIos especms que serveIll a unlaaae lInoDmarla・  

a s6。 o Poder Executlvo Doderh subdividir os logradouros em trechos e fhces de quadra para 
踊 	Ims ao alsposIo no mclso I aesに arI l go・  

I- os materiais e acabamentos empregados na fachada principal; 

Ii - as caracteristicas estruturais; 

III - os equipamentos especiais que servem a unidade imobiliria. 

§6。 0 Poder Executivo poderh subdividir os logradouros em trechos e faces de quadra para 
fins do disposto no inciso I deste artigo. 

§ 7。  Os VUP de terreno podero ser reduzidos em trechos e faces de quadra de 
logradouros, para os fins do disposto no inciso I deste artigo, por ato do Poder Executivo. 

Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer fatores de valoriza9ao e 
desvalorizaao em fun9ao de: 

I - situaao privilegiada do im6vel no logradouro, trecho de logradouro ou face de quadra; 

11 - arboriza9ao de rea loteada ou de espa9os livres onde haja edifica96es ou constru96es; 

III - valor da base de clculo do imposto divergente do valor de mercado do im6vel; 

IV ・  condominio fechado; 

V ー  altura do p6 direito superior a 4 m (quatro metros), quando se tratar de im6veis nao 
residenciais. 

VI - em fun9ao do tempo de constru9ao ou obsolescencia do im6vel, para ajuste ao valor 
de mercado. 

VII - da localiza9ao da unidade imobiliaria construida; 

VIII - instala96es e equipamentos especiais da unidade imobiliria ou do condominio. 
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§1。 Os fatores de valorizaao referidos neste artigo nao podero enseiar base de clculo do 
imposto superior ao valor de mercado. 

§2。 Em rela9言o ao fator de valorizaao de que trata o inciso I do caput deste artizo. sero 
apiicaaos percentuais sobre o valor do terreno de acordo corn os parmetros que a serem 
estabelecidos em Regulamento. 

§3。 Os fatores de corre9ao, quando aplicados cumulativamente, nao poderao ensejar 
redu9ao do valor venal do im6vel superior a 35% (trinta e cinco por cento). 

§40 0 fator a que se refere o Inciso VIII deste artigo, estabelecido em fun9ao das 
instala96es e equipamentos especiais que agregam valoriza9ao adicional a unidade 
imobiliria, ser aplicado sobre o VUP de constru9ao, limitado a 100% (cem por cento). 

Subse戸o 1 

Da Base de C貞lculo 

Art. 78. A base de calculo do imposto 6 igual: 

I- para os terrenos, ao resultado do produto da rea do terreno pelo seu valor unitario 
padrao do respectivo logradouro ou trecho de logradouro e pelos fatores de corre9o 
previstos nesta Lei. 

II - para as edifica6es, ao resultado da soma das a reas do terreno e da constru9ao pelos 
respectivos Valores Unit自rios Padro, de acordo corn o correspondente logradouro ou 
trecho do logradouro onde se situa o im6vel e classificaao do padrao construtivo e pelos 
fatores de corre9ao previstos nesta Lei. 

§1。 Para a edificaao vertical ou horizontal, constituida de mais de uma unidade 
imobiliaria aut6noma, considerar-se-a: 

Iー自  rea do terreno igual a rea de uso privativo, que 6 a rea interna e de uso exclusivo da 
unidade imobiliria, incluindo a reas de garagem ou de estacionamento, acrescida da 
parcela de terreno decorrente da divisao proporcional da a rea de terreno de uso comum 
pela a rea de uso privativo de cada unidade; 

11 ー自  rea da constru9ao igual a rea de uso privativo, acrescida da parcela de constru9o 
decorrente da diviso proporcional da rea construida de uso comum pela a rea de uso 
privativo de cada unidade imobiliria; 

§2。 Na fixaao da base de c自lculo sera observado, ainda, que: 

I - a a rea construida coberta seja o resultado da proje頭o ortogonal dos contornos externos 
da constru9ao; 

II - a a rea construida descoberta seja enquadrada no mesmo tipo de uso e padrao da 
constru9ao principal, com redu9ao de 50% (cinquenta por cento), exceto a 自  rea de piscina, 
pIer e seus complementos, que nao terao redu9ao; 

Ill - na sobreloja e mezanino a rea construida seja enquadrada no mesiio tipo da 
constru9ao principal, com redu9ao de 40% (quarenta por cento) quando o p6 direito for 
inferior a 2,30m (dois metros e trinta centimetros); 

IV - nao se considera o valor dos bens m6veis mantidos no im6vel, em carater permanente 
ou temporrio, para efeito de sua utilizaao, exploraao, aformoseamento ou comodidade; 

V ficam desprezadas, para efeito de calculo do imposto, as fra96es de metro quadrado. 
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§3。  Quando a edifica9ao se enquadrar em mais de um padrao de constru9ao, o seu valor 
venal corresponder ao somat6rio do valor apurado para cada a rea, mediante a utilizaco 
aos respectivos aaios especiticos. 

Art. 79. Para efeito da tributa9ao, considera-se terreno sem edificaao: 

I - o im6vel onde nao haja edificaao; 

II - o im6vel com edifica9ao em andamento ou cuja obra esteja paralisada, condenada ou 
em rumas; 

III - o im6vel destinado a estacionamento de veiculos e dep6sito de materiais, desde que a 
constru9ao nao seja especifica para essas finalidades. 

Subse戸o 11 

Do arbitramento 

Art. 80. Aplica-se o criterio do arbitramento para a determina9ao do valor venal, quando: 

I - o contribuinte impedir o levantamento dos elementos necess自rios a apura9ao do valor 
venal; 

11 - os im6veis se encontrem fechados e o contribuinte nao for localizado. 

Pardgrafo 丘  nico. Na hip6tese deste artigo, o c自lculo das reas do terreno e da constru9o 
sera feito por estimativa, levando-se em conta elementos circunvizinhos e aparentes do 
im6vel, enquadrando-se o tipo e uso da constru9ao com o de edifica96es semelhantes. 

Subse頭o Ill 

Da Avalia戸o Especial 

Art. 81. Aplica-se o crit6rio da avaliaao especial para a fixaao do valor venal, mediante 
requerimento do contribuinte, exciusivarnente nos casos de: 

I - lotes desvalorizados devido a formas extravagantes ou conforma96es topograficas muito 
desfavor自veis; 

11 - terrenos alagadi9os, pantanosos ou sujeitos a inunda96es peri6dicas; 

Ill - terrenos que, pela natureza do solo, se tornem desfavor自veis a edifica9ao ou 

constru9ao. 

§1。 Constatado que o contribuinte efetuou obra de constru9ao, amplia9ao, reforma, 
demoli9ao, aterro, terraplanagem, conten9ao ou qualquer outra que importe era altera9o 
das caracteristicas fisicas do im6vel, sem o devido licenciamento urbanistico e ambiental, a 

avalia9ao especial somente ser自  apreciada ap6s a comprova9ao da regulariza戸o da 

situa9ao perante o 6 rgao municipal competente 

§2。 A avalia9ao especial nao se aplica quando no terreno houver constru9ao com a rea 
coberta superior a 60% (sessenta por cento) da a rea do terreno. 

§3 。 Os percentuais a serem aplicados na Avaliaao Especial devido aos fatores de 
desvaloriza9ao sao os de Regulamento a ser expedido pelo Chefe do poder executivo, 
sendo aplicados somente em rela9ao a rea do terreno afetada pelas condi96es 
estabelecidas nos incisos I, II e III do caput deste artigo. 
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Se戸oIV 

Da Aliquota e Apura恒o do Imposto 

Art. 82. 0 valor do Imposto 6 encontrado aplicando-se a base de clculo a aliquota de 
2%(dois por cento) 

§10 Quando se tratar de terreno que nao esteja atendendo a fun9ao social, conforme 
definido no Plano Diretor, sera aplicada a aliquota de 2,5(dois e meio por cento) acrescida 
de um ponto percentual por ano, pelo prazo maximo de 5 (cinco) anos, enquanto nao for 
promovida a edifica9ao ou utilizada para um fim social, publico ou privado. 

§2。 A Secretaria de Administraao e Finan9as publicar at6 31 de dezembro de cada ano, 
para vigencia no exercicio seguinte, as tabelas de aliquotas progressivas para im6veis de 
uso residencial, nao residencial e de terrenos, constantes da Tabela de Receita no I de que 
trata o caput deste artigo, bem'como o valor das parcelas a deduzir de cada faixa, em 
fun9ao da progressividade da incidencia das aliquotas sobre a base de clculo. 

§3。 Os intervalos de valores venais constantes das tabelas progressivas referidas no 
par自grafo anterior sero calculados conforme metodologia constante das correspondentes 
notas explicativas, tomando-se por base a situa9ao do cadastro imobilirio em 30 de 
novembro de cada ano. 

Art. 83. A parte do terreno que exceder em 5 (cinco) vezes a rea total construida, coberta 
e descoberta, ser自  aplicada a aliquota prevista para terrenos sem constru9ao. 

Se戸o V 

Do Lanfamento 

Art. 84. 0 IPTU d devido anualmente e sera lan9ado de ofcio, com base em elementos 
cadastrais declarados pelo contribuinte ou apurados pela Administra9ao Tributria. 

Pargrafou nico. No lan9amento ou retificaao de lan9amento decorrente de a9谷o fiscal, 
obrigat6ria a identifica9ao do im6vel com o preenchimento correto dos elementos 
cadastrais e juntada das provas que se fizerem necessrias. 

§1。  O lan9amento do imposto nao presume a regularidade do im6vel e nao se presta a fins 
nao tributrios. 

Art. 85. O lan9amento 6 efetuado em nome do proprietrio, do titular do dominio u til ou 
do possuidor do im6vel e, ainda, do esp6lio ou da massa falida. 
§1。 Nos im6veis, sob promessa de compra e venda, desde que registrada ou for dado 
conhecimento a autoridade fazendria, o lan9amento deve ser efetuado em nome do 
compromissario comprador, sem prejuizo da responsabilidade solidaria do promitente 
vendedor. 

§2。 Os im6veis, objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso serao lan9ados em nome do 
enfiteuta, do usufrutuario ou do fiduciario, constando o nome do proprietrio no cadastro 
imobiliario. 

§3。 Para os im6veis, sob condominio, o lan9amento ser efetuado: 

I - quando pro - diviso, em nome do propriet自rio, do titular do dominio u til ou do possuidor 
da unidade aut6noma, um lanamento para cada im6vel, ainda que contiguos ou vizinhos e 
pertencentes ao mesmo contribuinte; 
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11 - quando pro - indiviso, em nome de um, de alguns ou de todos os cond6minos, sem 
prejuizo, nas duas primeiras situa6es, da responsabilidade solidria dos demais. 

Art. 86. Ficam instituidos a Declara9ao Tributria de Conclusao de Obra - DTCO, 
destinada a coletar os dados necessarios a tributa9ao do IPTU da unidade imobiliaria 
objeto do servi9o de execu9ao de obra de constru9ao civil, demoli9o, reparaao, 
conserva9ao ou reforma de im6veis em geral, e o Certificado de Quita9ao de ISS e Habite- 
se, destinado a homologar a regularidade do pagamento do ISS dos referidos servi9os, na 
forma e condi96es estabelecidas pela Secretaria de Administra9ao e Finan9as. 

§1。 A emissao do Certificado de Quitaao do ISS e Habite-se dar-se- somente com o 
preenchimento da DTCO e ap6s o pagamento do ISS correspondente. 

§2。 Os dados declarados na DTCO poderao ser revistos de oficio, pela Administra9o 
Tribut自ria, para fins de lan9amento do IPTU. 

§3。 A prova de quita9ao do ISS Habite-se e indispensavel: 

1- a expedi9ao de "Habite-se" ou "Auto de Vistoria" e a conserva9ao de obras particulares; 

11 - ao pagamento de obras contratadas com o Municipio. 

§4。 A realiza9ao da declara9ao prevista no caput deste artigo dispensa o sujeito passivo do 
IPTU da obriga9ao acess6ria prevista no art. 217 desta Lei. 

Se戸o VI 

Da Notifica恒o do Lan9amento 

Art. 87. A notificaao sera feita pessoalmente, via postal ou por edital, publicado no Di自rio 
Oficial do Municipio. 

Art. 88. Do lan9amento considera-se, tambdm, regularmente notificado o sujeito passivo 
com a entrega do carne de pagamento ou boleto de pagamento pessoalinente ou por via 
postal, no seu domicilio, observadas as disposi6es de Regulamento. 

Se戸o VII 

Do Pagamento 

Art. 89. 0 pagamento do imposto ser feito nas 6 pocas e prazos definidos em regulamento, 
podendo ser parcelado em at6 11 (onze) parcelas. 

Paragrafou nico. Podera ser concedido desconto de at6 10% (dez por cento) ao contribuinte 
que efetuar o pagamento do imposto de uma s6 vez, at6 a data de vencimento da cota 
unica. 

Art. 90. A obrizacao de nagar o IPTU se transmite ao adquirente do m6vel ou dos direitos 
reais a ele relativos, sempre se constituindo como Onus real que acompanria o irnovel em 

todas as suas muta6es de propriedade, dominio ou posse. 

Art. 91. Nao ser自  deferido nela autoridade administrativa Nenhum pedido de loteamento, 

desmembramento, Alvara de Constru恒o, reforma, modifica9o, amplia9ao, acrescimo ae 
rea construida, ou Alvar de Habite-se , sem que o requerente comprove a inexistencia ae 

d6bitos de tributos incidentes sobre a unidade imobiliria. 

6 1。. Sao solidariamente respons自veis pelo pagamento do tributo a entidade da 
Administraao e o servidor que deixarem de cumprir o quanto estalelecico no caput. 
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§2。. Na hip6tese de lan9amento de unidade imobiliria, edificada ou nao, decorrente de 
loteamento ou desmembramento, os adquirentes das respectivas fra96es ideais respondem 
proporcionalmente pelo d6bito porventura existente, ou que venha a ser 
administrativamente aDurado. 

Se戸o VIII 

Das Infraf6es e Penalidades 

Art. 92. Sao infra96es as situa96es a seguir indicadas, passiveis de aplica9ao das seguintes 
penalidades: 

1- no valor de 60% (sessenta por cento) do tributo nao recolhido, atualizado 
monetariamente: 

a) nao comunicar a ocorrncia de qualquer fato ou a existencia de qualquer circunstancia 
que afete a incidencia ou o clculo do imposto; 

b) a falta de informa96es para fins de lan9amento, quando apurado em a9ao fiscal; 

c) o gozo indevido de isen9ao, total ou parcial; 

d) o gozo indevido de imunidade; 

II - no valor de 100% (cem por cento) do tributo nao recolhido, atualizado monetariamente, 
quando ocorrer qualquer das circunstncias agravantes previstas nesta Lei. 

Ill ・  no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais): 

a) a falta de declaraao do t6rmino de reformas, amplia6es, modifica96es no uso do 
im6vel que implique em mudan9a na base de calculo ott nas aliquotas; 

b) a omissao de dados para fins de registro; 

IV ・  no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais): 

a) a falta de declara9ao de aquisi9ao de propriedade, de dominio u til ou de posse de 
im6vel; 

b) a falta de declara9ao do domicilio tributrio para os proprietrios de terrenos sem 
constru9ao; 

e) a falta de recadastramento do im6vel e dos dados cadastrais do sujeito passivo, no 
cadastro imobilirio, na forma e prazo previstos em Regulamento. 

d) a falta de cadastramento e recadastramento do condominio edilicio e dos dados 
cadastrais do sindico no cadastro imobilirio, na forma e prazo previstos em Regulamento. 

V - no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a entrega, com incorre頭o ou omissao de 
dados, da declara9ao da ocorrncia de atividades imobilirias, como venda, loca9ao e 
intermedia9ao. 

VI - no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a falta de comunica9ao a Administra9o 
Tributria de declaraao da ocorrncia de atividades imobili自rias, como venda, loca9ao e 

intermediaao. 

Sef豆o LX 

Das Isen96es 

Art. 93. Sera concedida isen9ao do imposto em relaao ao im6vel: 
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I -u nico do qual o servidor municipal, reconhecidamente pobre, nos termos da Lei 
municipal, ativo ou inativo, que tenha a propriedade, o dominio u til ou a posse e que sirva 
exciusivamente para sua residencia; 

II - de propriedade de empresa publica deste Municipio, desde que utilizado nas suas 
finalidades institucionais. 

CAPiTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA 

Se弾o I 

Do Fato Gerador 

Art. 94. 0 Imposto Sobre Servi9os de Qualquer Natureza ISS tem como fato gerador a 
presta9ao de servi9os relacionados ha Lista de Servi9os, que constitui o Anexo I, desta Lei, 
ainda que esses servi9os: 

I - no se constituam como atividade preponderante do prestador; ou 

11 - envolvam fornecimento de mercadorias, salvo as exce96es expressas na pr6pria Lista. 

§10 0 imposto incide tamb6m sobre: 

I - o servi9o proveniente do exterior do Pais ou cuja presta9ao se tenha iniciado no exterior 
do Pais; 

11 - o servi9o prestado mediante a utiliza9ao de bens e servi9os publicos explorados 
economicamente mediante autorizaao, permissao ou concessao, com o pagamento de 
tarifa, pre9o ou peddgio pelo usuario final do servi9o. 

§2。  Quando se tratar de profissional aut6nomo, considera-se ocorrido o fato gerador: 

I- a 10 de janeiro de cada exercicio civil, para os contribuintes ja inscritos; 

II - na data do inicio da atividade, para os contribuintes que se inscreverem no curso do 
exercicio civil. 

Art. 95. Para efeito da ocorrencia do fato gerador considera-se prestado o servi9o e devido 
o imposto: 

I - no local do estabelecimento prestador; 

II - na falta do estabelecimento, no local do domicilio do prestador; 

Ill - no local do estabelecimento do tomador ou do intermediario do servi9o, ou na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso de servi9o proveniente do exterior 
do Pais ou cuja presta9o tenha se iniciado no exterior do Pais; 

IV - no local do estabelecimento do tomador da mo-de-obra, ou na falta do 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos servi9os descritos pelo subitem 
17.05 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

V ・  no local da prestaao: 

a) a instala9o de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos servi9os 
descritos no subitem 3.04 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

b) a execu9ao da obra, no caso dos servi9os descritos no subitem 7.02 e 7.17 da Lista de 
Servi9os, anexa a esta Lei; 
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c) a demoli9ao, no caso dos servi9os descritos no subitern 7.04 da Lista de Servi9os, anexa 
a esta Lei; 

d) as edifica6es em geral, estradas, pontes, portos e congeneres, no caso dos servi9os 
descritos no subitem 7.05 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

e) a execu9ao da varri9ao, coleta, remo9ao, incineraao, tratamento, reciclagem, separa9o 
e destinaao final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer, no caso dos servi9os 
descritos no subitem 7.09 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

O a execu9ao da limpeza, manuten9ao e conserva9ao de vias e logradouros pablicos, 
im6veis, chamin6s, piscinas, parques, jardins e congeneres, no caso dos servi9os descritos 
no subitem 7.10 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

g) a execu9ao da decora9ao e jardinagem, do corte e poda de a rvores, no caso dos servi9os 
descritos no subitem 7.11 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

h) o controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes fisicos, quimicos e 
biol6gicos, no caso dos servi9os descritos no subitem 7.12 da Lista de Servi9os, anexa a 
esta Lei; 

I) o florestamento, reflorestamento, semeadura, aduba9ao e cong6neres, no caso dos 
servi9os descritos no subitem 7.14 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

j) a execu9ao dos servi9os de escoramento, conten9ao de encostas e congeneres, no caso 
dos servi9os descritos no subitem 7.15 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

1) a limpeza e dragagem, no caso dos servi9os descritos no subitem 7.16 da Lista de 
Servi9os, anexa a esta Lei; 

m) o armazenamento, dep6sito, carga, descarga, arruma9o e guarda do bem, no caso dos 
servi9os descritos no subitem 11.04 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

n) a execu9ao dos servi9os de diversao, lazer, entretenimento e congeneres, no caso dos 
servi9os deseritos no item 12, exceto o subitem 12.13, da Lista de Servi9os, anexa a esta 
Lei; 

o) os servi9os descritos no item 16 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

p) a feira, a exposi9o, o congresso ou congenere a que se referir o planejamento, a 
organizaao e a administra9ao, no caso dos servi9os descritos no subitem 17.09 da Lista de 
Servi9os, anexa a esta Lei; 

q) os servi9os porturios, aeroporturios, ferroporturios, de terminais rodovi自rios, 
ferroviarios e metrovirios, descritos no item 20 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei, 
ressalvado o disposto no§ 1。; 
VI - no local onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos servi9os descritos 
no subitem 11.01 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei; 

VII - no local onde se encontrem os bens ou no local do domicilio das pessoas vigiadas, 
seguradas ou monitoradas, no caso dos servi9os descritos no subitem 11.02 da Lista de 
Servi9os, anexa a esta Lei. 

§10 Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador 
dos servi9os executados em 自  guas maritimas, excetuados os descritos no subitem 20.01 da 
Lista de Servi9os, anexa a esta Lei. 
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§2。  Considera-se estabelecimento prestador o local onde o sujeito passivo desenvolva a 
atividade de prestar servi9os, de modo permanente ou temporrio, e que configure unidade 
econ6mica ou profissional, sendo irrelevantes para caracteriz自-lo as denomina96es de sede, 
filial, agencias, posto de atendimento, sucursal, escrit6rio de representa9ao ou contato, ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

§3。  Para efeito de aplica戸o do disposto no§ 2。, consideram-se estabelecidas neste 
Municipio s empresas que se enquadrem em, pelo menos, uma das situa96es abaixo 
descritas, relativamente ao seu territ6rio, devendo ser inscritas de oficio no Cadastro Geral 
de Atividades COA, do Municipio de Cabeceiras do Piaui: 

I ・  manuten9ao de pessoal, material, mquinas, instrumentos e equipamentos necessdriosa 
execu9ao dos servi9os; 

II - estrutura organizacional ou administrativa; 

III - inscri9ao nos 6 rgaos previdenci自rios; 

IV - indicaao como domicilio fiscal, para efeito de outros tributos; 

V - permanencia ou a nimo de permanecer no local, para explora9ao econ6mica de 
atividade de prestaao de servi9os, exteriorizada atrav6s da indica9ao do endere9o em 
impressos formulrios ou correspond6ncia, contrato de locaao de im6vel, propaganda ou 
publicidade, ou em contas de telefone e de fornecimento de energia el6trica e 自  gua, em 
nome do prestador, ou de seus representantes. 

§4。  No caso dos servi9os a que se refere o subitem 3.03 da Lista de Servi9os, anexa a esta 
Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido, neste Municipio, o imposto 
proporcionalmente 良  extensao de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de 
qualquer natureza, objetos de loca9o, subloca9ao, arrendamento, direito de passagem ou 
permissao de uso, compartilhado ou nao. 

§5。  No caso dos servi9os a que se refere o item 22 da Lista de Servi9os, anexa a esta Lei, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido, neste Municipio, o imposto 
proporcionalmente a extensao de rodovia nele explorada. 

Art. 96. A incidencia do imposto independe: 

I - da existencia de estabelecimento fixo; 

11 - do cumprimento de qualquer exigencia legal, regulamentar ou administrativa, relativa 
ao prestador ou a presta9ao de servi9os; 

III - do recebimento do pre9o ou do resultado econ6mico da presta9ao; 

IV - do carter permanente ou eventual da presta9ao; 

V - da denomina9ao dada ao servi9o prestado. 

§1 0 imposto nao incide sobre: 

I - a exportaao de servi9o para o exterior do Pais; 

II - a presta9ao de servi9os em relaao de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
funda6es, bem como dos s6cios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
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lii: o valor intermediado no mercado de titulos e valores mobilirios, o principal, juros e 
acrescirnos moratorlos relativos a opera6es de cr6dito realizadas por institui96es 
unanceiras; 

IV - o ato cooperativo praticado por sociedade cooperativa 

§2。  Nao se enquadra no disposto no inciso I do§ 1。. o servi9o desenvolvido no Brasil, 
cujo resultado se verifique neste Municipio, ainda que o pagamento seja feito por residente 
no exterior. 

Se戸o II 

Da Base de C言lculo 

Art. 97. A base de c自lculo do imposto 6 o pre9o do servi9o. 

§J 0 Quando se tratar de sociedade de profissionais, nos termos da legisla9ao civil, em que 
a presta9o de servi9os se de sob a forma de trabalho pessoal dos pr6prios s6cios ou no 
caso de profissional aut6nomo, imposto ser o fixado no ANEXO II desta Lei. 

I- constituam-se como sociedades simplessem cunho empresarial; 

II - nao sejam constituidas sob forma de sociedade an6nima, ou de outras sociedades 
comerciais ou a elas equiparadas; 

[li - as atividades limitem-se exciusivamente aos servi9os relacionados ao objetivo da 
sociedade; 

IV - nao possua pessoa juridica como s6cio; 

V ・  os profissionais que a comp6em devem possuir habilita9ao especifica para a presta恒o 
dos servi9os. 

§2。  Para o enquadramento como simples sujeita a tributa9ao fixa mensal, devera ser 
apresentado requerimento, acompanhado da documenta9ao comprobat6ria do 
preenchimento dos requisitos, no prazo mximo de 30 (trinta) dias antes do inicio do 
exercicio fiscal; ficando suspensa a eficcia deste pargrafo at6 que se edite Regulamento 
que defina as normas procedimentais para o cadastramento das sociedades definidas no 
caput deste artigo para fins da aplica9ao da aliquota fixa 

Art. 98.Na presta9ao dos servi9os a que se referem os subitens 7.02, 7.O5da Lista de 
Servi9os, anexa a esta Lei, o imposto ser calculado deduzindo-se do pre9o as parcelas 
correspondentes ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador do servi9o e incorporados 
aobra, devidamente comprovados por nota fiscal id6nea e desde que os materiais sejam 
destinados a obra especifica. 

I-No caso de nao comprovaao dos materiais empregados na obra conforme o caput deste 
artigo, a base de clculo ser o valor total da nota fiscal, ali incluidos servi9os e materiais, 
deduzidos a titulo de materiais empregados na obra os percentuais de: 

a) 45%(quarenta e cinco por cento) no caso de pavimenta9ao asfltica; 
b) 40%(quarenta por cento) no caso de edifica9ao nova; 
c) 20%(vinte por cento) no caso de reforma e perfura9ao de po9os, e; 
d) Nao ter dedu9ao na base de c自lculo os servi9os de terraplanagem. 

Art. 99. Quando se tratar dos servi9os descritos no subitem 3.03 da Lista de Servi9os, 
anexa a esta Lei, a base de clculo ser自  proporcional a extensao da ferrovia, rodovia, dutos 
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e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao n自mero de postes, 
existentes neste Municipio. 

Art. 100. Considera-se pre9o do servi9o, para efeito de clculo do imposto, a receita bruta 
mensal resultante da presta9ao de servi9os, mesmo que nao tenha sido recebida. 

§10 Constituem parte integrante do pre9o: 

I - os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza, ainda que de responsabilidade 
de terceiros; 

II - os 6 nus relativos a concessao de cr6dito, ainda que cobrados em separado, na hip6tese 
de presta9ao de servi9os a prazo, sob qualquer modalidade. 

§2。  Quando a contraprestaao se verificar atravs da troca de servi9os ou o seu pagamento 
for realizado mediante o fornecimento de mercadorias ou bens de qualquer natureza, o 
pre9o dos servi9os, para base de clculo do imposto, sera o pre9o corrente no Municipio. 

Art. 101. Na prestaao dos servi9os a que se refere o subitem 17.06 da Lista de Servi9os, 
anexa a esta Lei, no compora a base de clculo do imposto o valor relativo aos gastos com 
servi9os de produ9ao externa prestados por terceiros, desde que comprovados pelas 
respectivas Notas Fiscais de Servi9os Eletr6nicos ou Nota Fiscal do 
Tomador/Intermedirio de Servi9os Eletr6nica, conforme disposto em Ato do Secretario 
municipal de administra9ao e Finan9as. 

Art. 102. Relativamente a presta9ao dos servi9os a que se referem os subitens 4.22 e 4.23 
da Lista de Servi9os anexa a esta Lei, o imposto ser貞  calculado sobre a diferen9a entre os 
valores cobrados e os repasses, em decorrencia desses pianos, a hospitais, clinicas, 
laborat6rios de anlises, de patologia, de eletricidade m6dica, ambulat6rios, prontos- 
socorros, casas de sade e de recupera9ao, bancos de sangue, de pele, de olhos, de semen e 
congeneres, bem como a profissionais aut6nomos que prestem servi9os descritos nos 
demais subitens do item 4 da Lista de Servi9os anexa a esta Lei, e desde que comprovados 
pelas respectivas Notas Fiscais de Servi9os Eletr6nica - NFS-e, conforme disposto em Ato 
do Secret自rio municipal de administraao e Finan9as. 

Subse戸o I 

Da Estimativa 

Art. 103. 0 Poder Executivo podera estabelecer crit6rios para fixaao do valor do imposto 
a partir de uma base de clculo estimada, quando o volume ou a modalidade da presta9o 
do servi9o dificultar o controle ou a fiscaliza9ao. 

§10 0 enquadramento do contribuinte no regime de estimativa poderd ser feito 
individualmente, por atividade ou grupo de atividades, a criterio da autoridade competente. 

§2。  A Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as podera, a qualquer tempo e a seu 
crit6rio: 

I ・  suspender a aplica9ao do regime de estimativa, de modo geral, individualmente, ou 
quanto a qualquer atividade ou grupo de atividades; 

11 - notificar os contribuintes do enquadramento no regime de estimativa, do montante do 
imposto respectivo e da data de pagamento, na forma regulamentar; 

III - exigir, antecipadamente, o pagamento do imposto. 
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§3。 As impugna96es e os recursos relativos ao regime de estimativa nao terao efeito 
suspensivo. 

§4。 0 contribuinte fara sua adesao ao regime da estimativa referente a determinado 
periodo ou evento, de forma irretratavel, conforme os criterios estabelecidos em 
Regulamento. 

§5。 Os dispositivos que regulem os crit6rios para aplica9ao do regime de estimativa da 
base de calculo entraro em vigor 90 (noventa) dias ap6s sua publica9ao. 

Art. 104. A Administra9ao Tributria, mediante requerimento do interessado, podera 
autorizar a apura9ao do imposto pelo regime normal de tributaao desde que o contribuinte 
sujeito ao regime de estimativa, nos termos do art. 95, apresente os meios de controle 
minimos estabelecidos em Regulamento. 

Pargrafo u nico. Dentre os meios de controles referidos no caput, poderao ser exigidos do 
contribuinte: 

I - controles mecanicos e/ou digitais de acesso; 

II - acesso separado para entrada, reentrada e sada do estabelecimento; 

III - instala9ao de camaras de filmagem nos locais indicados pela fiscalizaao; 

IV - utilizaao de ingressos numerados, ou qualquer outra forma de controle de acesso 
previamente autorizada; 

V - uso de aplicativo informatizado para controle da presta9ao dos servi9os 

Subse戸o II 

Do Arbitramento 

Art. 105. Proceder-se- ao arbitramento da base de c自lculo do imposto, mediante 
autoriza9ao da autoridade administrativa tributria, quando: 

I - o contribuinte nao dispuser de elementos de contabilidade ou de qualquer outro dado 
que comprove a exatidao do montante da mat6ria tributavel; 

II - recusar-se o contribuinte a apresentar ao Auditor Fiscal os livros da escrita comercial 
ou fiscal e documentos outros indispensveis a apuraao da base de clculo, ou nao possuir 
os livros ou documentos fiscais, inclusive nos casos de perda, extravio ou inutiliza9o; 

111 - o exame dos elementos fiscais ou contbeis levar a convic9ao da existencia de fraude 
ou sonegaao; 

IV - forem omissos ou no mere9am f as declara6es, os esclarecimentos prestados ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo; 

V - o contribuinte, estando obrigado, nao houver apresentado a Declaraao Mensal de 
Servi9os - DMS e nao houver outra forma de apurar o imposto devido. 

VI - quando o sujeito passivo utilizar equipamento autenticador e transmissor de 
documentos fiscais eletr6nicos que nao atenda aos requisitos da legisla9ao tributria; 

VII - obstaculizar a fiscaliza9ao in loco ou quando nao atender s exig6ncias previstas no 
art. 95. 
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s. I 1 N 4 IlipoLese ue aroitramento sera obngatona a lavratura de termo de fiscaliza9o 
clrcunstanciaao.em que o Auditor Fiscal indicara, de modo claro e preciso, os crit6rios que 
auotou para arbitrar a base de calculo do tributo, observado o disposto em Regulamento. 

§2。  Do total arbitrado para cada periodo ou exercicio, serao deduzidas as oarcelas sobre as 
quais se tenha recolhido o tributo. 

Se戸o III 

Das Aliquotas e Apura戸o do Imposto 

Art. 106. 0 valor do imposto sera calculado aplicando-se ao pre9o do servi9o ou ao valor 
da receita presumida a aliquota correspondente, na forma do ANEXO lldestaLei. 

Art. 107. Na hip6tese de servi9os prestados por empresa, enquadraveis em mais de um dos 
itens a que se refere a Lista de Servi9os, anexa a esta Lei, o imposto ser自  calculado de 
acordo com as aliquotas respectivas, na forma do ANEXO II 

Paragrafo 丘  nico. O contribuinte deverd apresentar escritura9ao id6nea que permita 
diferenciar as receitas especificas das varias atividades, sob pena do imposto ser calculado 
da forma mais onerosa, mediante a aplicaao para os diversos servi9os da aliquota mais 
elevada. 

Se戸o IV 

Do Contribuinte e do Respons豆vel 

Art. 108. Considera-se contribuinte do ISS o prestador de servi9os. 

Paragrafo u nico. Nao sao contribuintes os que prestam servi9os em rela9ao de emprego, os 
trabalhadores avulsos, e os diretores e membros de Conselho Consultivo ou Fiscal de 
sociedades e funda96es. 

Art. 109. Devem proceder a reten9ao e o recolhimento do imposto Sobre Servi9os de 
Qualquer Natureza - ISS, em relaao aos servi9os tomados, os seguintes responsaveis, 
qualificados como substitutos tributrios: 

I - as pessoas juridicas beneficiadas por imunidade tributaria; 

ii - as entidades ou 6 rgaos da administra9ao direta, autarquias, funda96es, empresas 
publicas e sociedades de economia mista do poder publico federal, estadual e municipal; 

Ill - as empresas concessionarias ou permissionrias de servi9o publico; 

IV - as institui96es financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 

V - as empresas de propaganda e publicidade; 

VI - os condominios comerciais e residenciais; 

VII - as associa96es com ou sem fins lucrativos, de qualquer finalidade; 

VIII - as companhias de seguros; 

EX - as empresas de constru9ao civil e os incorporadores imobilirios, por todos os servi9os 
tomados, inclusive pelo imposto devido sobre as comiss6es pagas em decorrencia de 
intermediaao de bens im6veis; 

X - o tomador ou intermedirio de servi9o proveniente ou cuja presta頭o se tenha iniciado 
no exterior do Pais; 
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Xl - a pessoa jurdica tomadora ou intermediria dos servi9os descritos nos subitens 3.04, 
7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 11.02, 11.04, 16.01, 17.05, 17.09, 
e no item 20, da Lista de Servi9os anexa. 

XII - qualquer pessoa juridica, em relaao aos servi9os tributaveis pelo ISS que lhe seja 
prestado: 

a) sem comprovaao de inscri9ao no Cadastro Geral de Atividades ・  CGA, do Municipio; 
b) sem a emissao do documento fiscal; 

c) com emissao de documento fiscal com prazo de validade vencido; 

XIII - as indastrias nao enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte; 

XIV - as empresas concession自rias de veiculos automotores; 

XV - as empresas administradora§ de cons6rcios; 

XVI - as cooperativas; 

§1 o tomador do servi9o 6 responsavel pelo Imposto Sobre Servi9os de Qualquer 
Natureza - ISS e deve reter e recolher o seu montante quando o prestador: 

I - obrigado a emissao de Nota Fiscal de Servi9os Eletrnica, Cupom Fiscal Eletr6nico ou 
outro documento exigido pela Secretaria Municipal de Administraao e Finan9as, nao o 
fizer; 

11 - desobrigado da emissao de Nota Fiscal de Servi9os Eletrnica, Cupom Fiscal 
Eletrnico ou outro documento exigido pela Secretaria Municipal de Administra9ao e 
Finan9as, nao fornecer recibo de que conste, no minimo, o nome do contribuinte, o numero 
de sua inscri9ao no Cadastro Geral de Atividades - CGA, seu endere9o, a descri9ao do 
servi9o prestado, o nome e o numero de inscrio no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou 
no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica ・  CNPJ do tomador e o valor do servi9o. 

§2。  Em rela9ao aos sujeitos passivos indicados no inciso VIII, inclui a obrigatoriedade da 
reten9ao em rela9ao aos servi9os pagos por elas, por conta de terceiros. 

§30 0 respons自vel de que trata o§ 2。, ao efetuar a reten9ao do imposto, dever fornecer 
comprovante ao prestador do servi9o e recolher o valor do imposto no prazo fixado no 
Calendario Fiscal. 

§40 Ato do Poder Executivo regulamentar自  a forma de reten9ao e a de recolhimento do ISS 
previstas neste artigo. 

Art. 110. 0 prestador de servi9os que emitir nota fiscal ou outro documento fiscal 
equivalente autorizado por outro Municipio ou pelo Distrito Federal, para tomador 
estabelecido no Municipio deCabeceiras do Piaui, referente aos servi9os descritos nos itens 
1, 2, 3 (exceto o subitem 3.04), 4 a 6, 8 a 10, 13 a 15, 17 (exceto os subitens 17.05 e 
17.09), 18, 19 e 21 a 40, bem como nos subitens 7.01, 7.03, 7.06, 7.07, 7.08, 7.13, 7.18, 
7.19, 7.20, 11.03 e 12.13, todos constantes da Lista de Servi9os anexa a esta Lei, fica 
obrigado a proceder a sua inscri9ao em cadastro da Secretaria Municipal de Administra9o 
e Finan9as, conforme dispuser o Regulamento. 

§10 Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os servi9os provenientes do exterior do 
Pais ou cuja prestaao tenha se iniciado no exterior do Pais. 

Av. Francisco da Costa Veloso, 620 1 Centro - Cabeceiras do Piaui - Pt / Tel:(86) 3240-1122 - CEP: 64.105-000 
CNPJ: 41.522.277/0001-61 

32 



C6digo Tribut'rio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

§2。  As pessoas juridicas estabelecidas no Municipio de Cabeceiras do Piaui. ainda aue 
iniunes ou isentas, e os condominios edilicios residenciais ou comerciais sao responsdveis 
pelo pagamento do Imposto sobre Servi9os de Qualquer Natureza - ISS, devendo reter na 
fonte o seu valor, quando tomarem ou intermediarern os servi9os, nos termos do caput 
deste artigo, executados por prestadores de servi9os nao inscritos no Cadastro da Secretaria 
Municipal de Administraao e Finan9as. 

3。  A Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as podera dispensar da inscri9ao no 
Cadastro os prestadores de servi9os a que se refere o artigo 

I・  por atividade; 

II - por atividade, quando preposto ou representante de pessoa juridica estabelecida no 
Municipio de Cabeceiras do Piaui tornar, em trnsito, servi9o relacionado a tal atividade. 

§4。  A Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as poder permitir que os 
tomadores de servi9os sejam responsveis pela inscri9ao, em Cadastro Simplificado, dos 
prestadores de servi9os tratados no§ 3。  deste artigo. 

§5。  Em rela9ao aos servi9os a que se referem os itens 10 e 15 da Lista de Servi9os anexa a 
esta Lei, podera ser exigida a inscri9ao no Cadastro da Secretaria Municipal de 
Administraao e Finan9as, mesmo quando os prestadores de servi9os estiverem 
dispensados da emissao da Nota Fiscal de Servi9os Eletrnica - NFS-e, ou outro 
documento fiscal equivalente autorizado por outro Municipio ou pelo Distrito Federal, 
conforme dispuser o Regulamento. 

Art. 111. A inscri9ao no cadastro de que trata o art. 101 nao sera objeto de qualquer 6 nus, 
especialmente taxas e pre9os publicos. 

§1 0 indeferimento do pedido de inscri9ao, qualquer que seja o seu fundamento, podera 
ser objeto de recurso, no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contados da data de 
publica9ao. 

§2。  Considerar・se- liminarmente inscrito no cadastro o sujeito passivo quando, passados 
30 (trinta) dias desde a data em que for requerida a inscri9ao, nao houver decisao definitiva 
a respeito da mat6ria. 

Art. 112. Responde supletivamente pela obrigaao tributria o prestador do servi9o quando 
os tomadores indicados nao procederam a reten9ao do imposto respectivo. 

Art. 113. Responde, ainda, supletivamente pela obriga9ao tributria, o prestador do servi9o 
que der causa a falta de reten9ao do imposto ou reten9ao corn insuficiencia, pelo substituto, 

quando: 

I・  omitir ou prestar declara96es falsas; 

II - falsificar ou alterar quaisquer documentos relativos a opera9ao tribut自vel; 

Ill - estiver amparado por liminar em processo judicial que impe9a a reten9ao do imposto 
na fonte; 

IV - induzir, de alguma outra forma, o substituto tribut自rio, a nao reten9ao total ou parcial 

do imposto. 

Art. 114. Resnondem solidariamente pelo recolhimento do imposto as entidades p6blicas 
ou privadas, esportivas ou nao, clubes sociais, as empresas de diversao publica, inctusive 
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teatros, os condominios e os proprietrios de im6veis, em rela9o a quaisquer eventos de 
acesso ao publico, realizados em suas instala96es fisicas e reas de circula車o livre. 

Se頭oVI 

Do Lan9amento 

Art. 115. 0 lan9amento do iss 6 mensal e efetuado por homologa9ao, de acordo com 
crit6rios e normas previstos na legisla9ao tributaria. 

§10 Tratando-se do ISS devido por profissionais aut6nomos, o lan9amento ser自  de oficio 
com base nos dados cadastrais declarados pelo contribuinte. 

§2。 0 contribuinte 6 obrigado a declarar a falta de imposto a recolher no ms, quando nao 
ocorrer o fato gerador ou quando o imposto tenha sido todo retido, conforme dispuser o 
Regulamento. 

§3。 As informa6es prestadas pelo contribuinte na Declaraao Mensal de Servi9os - DMS 
ou na Nota Fiscal de Servi9os Eletr6nica - NFS e relativas ao ISS devido t6m carater 
declarat6rio, constituindo-se confissao de divida e instrumento h自bil e suficiente para a 
cobran9a administrativa do imposto que nao tenha sido recolhido ou para a cobran9a da 
diferen9a de recolhimento a menor. 

Se戸o VI 

Do Pagamento 

Art. 116. Considera-se devido o imposto, no mes, com a ocorrencia do fato gerador 

Art.1 17. 0 imposto ser pago na forma, prazos e condi96es, estabelecidos em 
Regulamento. 

Art. 118. 0 Imposto Sobre Servi9os de Qualquer Natureza - ISS nao pago ou pago a 
menor, relativo s Notas Fiscais de Servi9os Eletrnicas - NFS-e emitidas, serh enviado 
para inscri9o em Divida Ativa do Municipio com os acr6scimos legais devidos, na forma 
do Regulamento. 

§10 0 disposto neste artigo aplica-se tamb6m ao ISS nao pago ou pago a menor pelo 
responsavel tributario. 

§2。  Quando da emissao da Nota Fiscal de Servi9os Eletr6nica (NFS-e), o tomador 
responsavel tributrio podera ser notificado pela Administraao Tributaria da 
obrigatoriedade do aceite na forma do§ 30 deste artigo. 

§30 o tomador do servi9o, quando respons自vel tributrio, dever自  manifestar o aceite 
expresso da Nota Fiscal de Servi9os Eletrnica - NFS-e e, na falta deste, a Administra o 
Tributaria considerar自  o aceite tcito na forma, condi96es e prazos estabelecidos em 
Regulamento. 

§4。 A Administra o Tributria podera efetuar cobran9a amigvel do valor apurado, 
previamente a inscri9ao em Divida Ativa do Municipio. 

Se車o VII 

Do Document貞rio Fiscal 

Art. 119. Os contribuintes do imposto ficam obrigados a manter em uso, escrita fiscal e 
contabil, destinada ao registro dos servi9os prestados, ainda que no tributados. 
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Art. 120.Ficam instituIdos a Nota Fiscal de Servi9os Eletrnica - NFS-e; a Nota Fiscal do 
Tomador/Intermedirio de Servi9os Eletr6nica - NFTS-e; a Nota Fiscal de Presta9ao de 
Servi9os; o Cupom Fiscal Eletr6nico; o Cupom Fiscal de Estacionamento; o Cuponi Fiscal 
de Eventos; o Recibo de Reten9ao na Fonte; a Declara9ao Mensal de Servi9os Eletr6nica - 
DMS-e e a Declara9ao Mensal de Servi9os de Institui96es Financeiras - DMS-IF, cujos 
modelos sero definidos em Ato do Poder Executivo. 

§1。 0 Poder Executivo podera instituir ou extinguir outros documentos fiscais para 
controle da atividade do contribuinte, do substituto tributario e de qualquer tomador de 
servi9o. 

§2。 A obriga9ao da entrega da Declaraao Mensal de Servi9os Eletrnica - DMS-e se 
estende ao nao prestador de servi9os conforme disposto em Regulamento. 

§3。 A Nota Fiscal do Tomador/lntermedirio de Servi9os Eletrnica dever自  ser emitida 
pelas pessoas juridicas e pelos condominios edilicios residenciais ou comerciais por 
ocasiao da contrataao de servi9os, sem a emissao da Nota Fiscal de Servi9os Eletrnica ー  
NFS-e, ainda que nao haja obrigatoriedade de reten9ao na fonte do Imposto Sobre Servi9os 
de Qualquer Natureza - ISS. 

§ 4。  Caber ao Regulamento disciplinar a emissao da Nota Fiscal do 
Tomador/Intermedirio de Servi9os Eletr6nica, definindo, em especial, os tomadores e os 
intermedirios sujeitos a sua emissao. 

§5。  Por ocasiao da presta o de cada servi9o dever ser emitida Nota Fiscal de Servi9os 
Eletr6nica, Cupom Fiscal Eletr6nico, Cupom de Estacionamento, o Cupom Fiscal de 
Eventos ou outro documento exigido pela Administra9きo, cuja utilizaao esteja prevista em 
Regulamento ou autorizada por regime especial. 

Art. 121. Os cupons fiscais de eventos, os bilhetes, os ingressos ou as entradas utilizados 
pelos contribuintes do Imposto, para permitir o acesso do p自blico ao local do evento, 
inclusive os gratuitos, de emissao obrigat6ria pelos prestadores de servi9os de divers6es 
pablicas, sao considerados documentos fiscais para os efeitos da legisla9ao tributria do 
Municipio, e somente podero ser comercializados ou distribuidos se autorizados 
previamente pela Secretaria Municipal de Administraao e Finan9as, conforme dispuser o 
Regulamento. 

Paragrafo 丘  nico. A comercializaao ou distribui9ao de cupons fiscais, de bilhetes, 
ingressos ou entradas, sem a pr6via autorizaao, equivale a nao emissao de documentos 
fiscais, sujeitando o infrator a s disposi96es sobre infra96es e penalidades previstas na 
legislaao tributria do Municipio. 

Art. 122. Constituem instrumentos auxiliares de escrita fiscal, sem prejuizo de outros 
documentos que sejam julgados necessrios, de exibi9ao obrigat6ria a Autoridade 
Administrativa Fiscal: 

I - os livros de contabilidade em geral, do contribuinte tanto os de uso obrigat6rio quanto 
os auxiliares; 

II ・  os documentos fiscais, as guias de pagamento de tributos, ainda que devidos a outros 
entes da federa9ao; 

III - demais documentos contabeis relativos s opera96es do contribuinte, ainda que 
pertencentes ao arquivo de terceiros, que se relacionem direta ou indiretamente, com os 
lan9amentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do contribuinte ou respons自vel. 
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Art. 123. Os livros, documentos fiscais e os instrumentos auxiliares da escrita fiscal sao de 
exibiao obrigat6ria ao Auditor Fiscal e nao podem ser retirados do estabelecimento 

§10 Consideram-se retirados os livros e documentos que nao forem exibidos ao Auditor 
r'iscai no prazo lixado no termo de a9ao fiscal. 
C -to lで.一一  ～．一一  」ー  ー  エ 	』 	・ 	r 』 	 ， 	. 	． 	 ー  gzー  tm caso Ge perda, extravio, turto ou roubo de documentos fiscais, o sujeito oassivo 
rica oDrigaao a comunicar o tato a Administraao Tribut自ria, no orazo de at6 30 (trinta) 
aias, apresentanuo as provas necessarias, conforme definido em Ato do Poder Executivo. 

Art. 124. Regulamento do Poder Executivo fixar自  normas quanto a impressao, utiliza9ao, 
autenticaao de livros e documentos fiscais a que se refere este C6digo. 

Se戸o VIII 

Das Infra96es e Penalidades 

Art. 125. As infra6es a s normas relativas ao imposto sujeitam o infrator s seguintes 
penalidades: 

I- infra96es relativas a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor do Imposto Sobre 
Servi9os de Qualquer Natureza - ISS, pelo prestador do servi9o ou respons自vel, nos prazos 
previstos em lei ou regulamento, independentemente das medidas administrativas e 
judiciais cabiveis, iniciado o procedimento fiscal, implicarh a aplica9乞o, de ofcio, das 
seguintes multas de infra9ao: 

a) de 5O/o (cinquenta por cento) do valor do imposto devido e nao pago ou pago a menor, 
nos prazos previstos em lei ou regulamento, pelo prestador do servi9o ou respons自vel, 
excetuada a hip6tese da alinea "b" deste inciso; 

b) de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido e nao pago ou pago a menor, nos 
prazos previstos em lei ou regulamento, pelo prestador do servi9o que: 

1. Simular que os servi9os prestados por estabelecimento localizado no Municipio de 
Cabeceiras do Piaui, inscrito ou nao em Cadastro Geral de Atividades, tenham sido 
realizados por estabelecimento de outro Municipio; 

2. Obrigado a inscri9ao em Cadastro Geral de Atividades, prestar servi9o sem a devida 
inscri9ao・  
II - infra96es relativas aos documentos fiscais: 

a) multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto devido, aos que 
deixarem de emitir ou o fizerem com importncia diversa do valor dos servi9os ou com 
dados inexatos, nota fiscal de servi9os eletr6nica ou outro documento previsto em 
Regulamento; 

b) multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, aos que 
adulterarem ou fraudarem Nota Fiscal de Servi9os Eletrnica ou outro documento previsto 
em Regulamento; 

c) multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto devido, aos que, nao 
tendo efetuado o pagamento do imposto correspondente, emitirem, para opera96es 
tributaveis, documento fiscal referente a servi9os n豆o tributveis ou isentos e aos que, em 
proveito prprio ou alheio, se utilizarem desses documentos para a produ9ao de qualquer 
efeito fiscal; 
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d) multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido, aos que, tendo 
efetuado o pagamento integral do imposto, utilizarem bilhetes de ingresso nao autorizados 
na conformidade do Regulamento; 

e) multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto devido, aos 
tomaaores ae servi9os responsaveis pelo pagamento do imposto uue deixarem de emitir ou 
o rizerem com tmportancia diversa do valor dos servi9os ou com dados inexatos, Nota 
Fiscal Eletr6nica do Tomador/Intermedirjo de Servi9os; 

Ill - infra6es relativas a Nota Fiscal de Servi9os Eletrnica困FS-e): 

a) aos prestadores de servi9os que substituIrem Recibo Provis6rio de Servi9o - RPS por 
NFS-e ap6s o prazo regulamentar, multa de 20% (vinte por cento) do valor do imposto 
devido, por documento substituido fora do prazo; 

b) aos prestadores de servi9os que, em determinado ms, substituIrem um ou mais RPS por 
NFS-e ap6s o prazo regulamentar, nos casos em que nao houver imposto a ser recolhido; 

e) multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto devido, , aos que 
deixarem de substituir RPS por NFS-e; 

d) multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto devido, aos 
prestadores de servi9os que, obrigados a emissao de Nota Fiscal de Servi9os Eletr6nica, 
emitirem documento fiscal que nao seja h自bil ou adequado a respectiva presta9ao de 
servi9o; 

IV - infra96es relativas 良  apresenta9ao das declara96es que devam conter os dados 
referentes aos servi9os prestados ou tomados de terceiros, ou o valor do imposto: 

a) multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por declara9ao, aos que a apresentarem fora do 
prazo estabelecido em Regulamento; 

b) multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais) por declaraao, aos que deixarem de apresent-la; 

V - infra6es relativas a apresentaao das declara96es de institui96es financeiras e 
assemelhadas que devam conter os dados referentes aos servi9os prestados,a s informa96es 
relativas a s contas contabeis e a natureza das opera96es realizadas e ao valor do imposto: 

a) multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por declara9o, aos que a 
apresentarem fora do prazo estabelecido em Regulamento; 

b) multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por declaraao, aos que deixarem de apresenta-la; 

VI ・  infra96es relativas a inscri9ao cadastral: multa de R$ 824,00 (oitocentos e vinte e 
quatro reais) aos que deixarem de efetuar, em conformidade com o Regulamento, a 
inscri9ao inicial no Cadastro Geral de Atividades ・  CGA, quando a infra車o for apurada 
por meio de aao fiscal ou denunciada ap6s o seu inicio; 

VII - infra96es relativas a altera96es cadastrais: multa de R$ 824,00 (oitocentos e vinte e 
quatro reais) aos que deixarem de efetuar, em conformidade com o Regulamento, ou 
efetuarem, sem causa, as altera96es de dados cadastrais ou o encerramento de atividade, no 
Cadastro Geral de Atividades - CGA, quando a infraao for apurada por meio de a恒o 
fiscal ou denunciada ap6s o seu inicio; 

VIII- infra96es relativas ao fornecimento de informa6es referentes a utiliza9ao de cart6es 
de cr6dito ou d6bito e congeneres em estabelecimentos prestadores de servi9os localizados 
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no Municipio de Cabeceiras do Piaui no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) por 
ocorrencia e por mes; 

IX - infra96es relativas a a9ao fiscal: multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos que 
embara9arem a a9ao fiscal, recusarem ou sonegarem a exibi9ao de livros, documentos, 
impressos, pap6is, declara6es de dados, programas e arquivos magneticos ou eletrnicos, 
armazenados por qualquer meio, que se relacionem a apura9ao do imposto devido; 

X - infra6es para as quais nao haja penalidade especifica prevista na legislaao do 
imposto: multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 4.000,00(quatro mil reais) conforme 
regulamento; 

XI - no valor de 30% (trinta por cento) do tributo atualizado monetariamente, a falta ou 
insufici6ncia de pagamento ap6s o vencimento do tributo; 

XII - no valor de 100% (cem por cento) do tributo atualizado monetariamente 
na falta ou insuficiencia de pagamento combinada com a prtica de qualquer das 
circunstancias agravantes; 

Art. 126.No concurso de infra96es, as penalidades serao aplicadas conjuntamente, uma 
para cada infraao, ainda que capituladas no mesmo dispositivo legal. 

Art. 127. Na reincidencia, a infraao sera punida com o dobro da penalidade e, a cada 
reincidencia subsequente, aplicar-se- multa correspondente a reincidencia anterior, 
acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor. 

Par自grafou nico. Entende-se por reincidencia a nova infra9ao violando a mesma norma 
tributria, cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados da 
data em que se tomar definitiva, administrativamente, a penalidade relativa a infra9ao 
anterior. 

Art. 128. Se o autuado reconhecer a procedencia do Auto de Infra9ao, efetuando o 
pagamento das importancias exigidas, dentro do prazo para apresenta9ao de defesa, o valor 
das multas ser reduzido em 50% (cinquenta por cento). 

Art. 129. Se o autuado reconhecer a procedencia do Auto de Infra9ao e Intima9ao, 
efetuando o Dagamento das imDortancias exigidas, no curso da analise da impugnaao, ou 
no prazo para apresenta9ao de recurso ordinario, o valor das multas sera reduzido em 2D7o 
(vinte e cinco por cento). 

Art. 130.0 sujeito Dassivo aue reincidir em infraao a este Capitulo podera ser submetido, 
por Ato do Secretrio Municipal de Administraao e Finan9as, a sistema espectai cie 
controle e fiscalizaao, disciplinado em Regulamento. 

Art. 131. 0 pagamento do imposto d sempre devido, independentemente da pena que 
houver de ser aplicada. 

Se戸o IX 

Das Isen96es 

Art. 132. So isentos do imposto: 

I- o artista, o artifice e o artesao; 

II - clubes culturais, inclusive de cinema, legalmente constituidos, conforme Regulamento; 

CAPiTULO III 
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DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM6VEIS 

Se戸o I 

Do Fato Gerador e da N豆o Incidencia 

Art. 133. 0 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Im6veis e de direitos reais 
sobre eles tem como fato gerador: 

I - a transmisso inter vivos, a qualquer titulo, por Ato oneroso: 

a) de bens im6veis, por natureza ou acessao fsica; 

b) de direitos reais sobre bens im6veis, exceto os de garantia e as servid6es. 

II - a cessao, por ato oneroso, de direitos relativos a aquisi9乞o de bens im6veis. 

Pargrafou nico, O imposto de qie trata este artigo refere-se a atos e contratos relativos a 
im6veis situados no territ6rio deste Municipio. 

Art. 134. 0 Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos ITBI, a qualquer titulo, por ato 
oneroso tem como fato gerador: 

I - a transmissao de bens im6veis, por natureza ou por acessao fsica; 

II - a transmissao de direitos reais sobre im6veis, exceto os de garantia; 

Ill - a cessao de direitos de aquisi叫o relativos s transmiss6es referidas nos incisos 
anteriores. 

Art. 135. Estao compreendidos na incidencia do imposto: 

I - a compra e venda; 

II - a daao em pagamento; 

III - a permuta; 

LV - a arremataao,a adjudicaao e a remi9ao; 

V - o valor dos im6veis que, na divisao de patrim6nio comum ou na partilha, forem 
atribuidos a um dos c6njuges separados ou divorciados, ao c6njuge supdrstite ou a 
qualquer herdeiro, acima da respectiva mea9ao ou quinhao, considerando, em conjunto, 
apenas os bens im6veis constantes do patrim6nio comum ou monte-mor; 

VI - o uso, o usufruto e a enfiteuse; 

Vil - a cessao de direitos do arrematante ou adjudicatrio, depois de assinado o auto de 
arremata 含o ou adjudica9ao; 

V III- a cessao de direitos decorrente de compromisso de compra e venda; 

IX - a cessao de direitos a sucessao sobre bens im6veis; 

X - a cessao de benfeitorias e constru96es em terreno compromissado a venda ou alheio; 

Xl - a institui9ao e a extin9ao do direito de superficie; 

XII - todos os demais atos onerosos translativos de im6veis, por natureza ou acessao fsica, 
e de direitos reais sobre im6veis. 

Art. 136. 0 imposto nao incide: 
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I- no mandato em causa pr6pria ou com poderes equivalentes e seu substabelecimento, 
quando outorgado para o mandatrio receber a escritura definitiva do im6vel; 

II - sobre a transmissao de bem im6vel, quando este voltar ao dominio do antigo 
proprietano por tora de retrovenda, de retrocessao ou pacto de melhor comprador; 

III - sobre a transmissao de bens ou direitos incorporados ao patrim6nio de pessoas 
juridicas em realizaao de capital; 

IV - sobre a transmissao de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrncia de sua 
desincorpora9o do patrim6nio da pessoa juridica a que foram conferidos; 

V - sobre a transmissao de bens ou direitos decorrentes de fusao, incorporaao, cisao ou 
extin9ao da pessoa juridica; 

VI - sobre a constitui9ao e a resolu9ao da propriedade fiduci自ria de coisa im6vel, prevista 
na Lei Federal n9.514, de 20 de'novembro de 1997. 

Art. 137. 0 imposto nao incide sobre a transmissao de bens e direitos, quando: 

I - realizada para incorpora9ao ao patrim6nio de pessoa juridica, em pagamento de capital 
nela subscrito; 

II - decorrente de fusao, incorporaao, ciso ou extin9ao de pessoa juridica, salvo se, 
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou 
direitos, locaao de bens im6veis ou arrendamento mercantil. 

§i。  o disposto neste artigo nao se aplica quando a pessoa juridica adquirente tiver como 
atividade preponderante a compra e venda de bens im6veis e seus direitos reais, a loca9o 
de bens im6veis ou o arrendamento mercantil. 

§2。  Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% (cinq uenta 
por cento) da receita operacional da pessoa juridica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores 
e nos 2 (dois) anos subsequentes a aquisi9ao, decorrer das transa96es mencionadas no§ I O・  

§30 Se a pessoa juridica adquirente iniciar suas atividades ap6s a aquisi9ao, ou menos de 2 
(dois) anos antes dela, a preponderancia referida no par自grafo anterior ser apurada 
levando-se em conta os 3 (trs) primeiros anos seguintes a data da aquisi9ao. 

§40 Verificada a preponderncia referida no§ 10, tornar-se-a devido o imposto, corrigido 
monetariamente, nos termos da Lei vigente a data da aquisi9ao, sobre o valor dos bens ou 
direitos, nessa data. 

§50 0 disposto no§ lo deste artigo no se aplica a transmissao de bens ou direitos quando 
realizada em conjunto com a totalidade do patrim6nio da pessoa jurdica alienante. 

§6。  0 beneficio previsto no inciso I deste artigo fica limitado ao valor do pagamento do 
capital subscrito, devendo o excedente, se houver, que constituir crddito do subscritor ou 
de terceiros, ser oferecido a tributaao. 

Se戸o II 

Da Base de C'lculo e das Aliquotas 

Art. 138. A base de chlculo do imposto 6 o valor: 

I- nas transmiss6es em geral, dos bens ou direitos transmitidos; 
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II - na arremata9ao judicial ou administrativa, adjudicaao, remi9ao ou leilo, do maior 
lance, ressalvada a hip6tese prevista no par自grafou nico deste artigo 

Paragrafo 丘  nico. Na arremata9ao judicial ou administrativa, bem como nas hip6teses de 
adjudica9 ao, remi9ao ou leilao, a base de clculo do ITBI nao poder自  ser inferior ao valor 
da avalia9ao judicial e, nao havendo esta, ao valor da avalia9ao administrativa. 

Art. 139. A base de calculo do imposto em uma hip6tese poder ser inferior ao valor venal 
dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito 
seria negociado a vista, em condi96es normais de mercado. 

§10 A Secretaria Municipal de Administraao e Finan9as tornara publicos os valores 
venais atualizados dos im6veis inscritos no Cadastro Imobilirio Fiscal do Municipio de 
Cabeceiras do Piaui. 

Paragrafo u nico. A base de clculo do imposto em uma hip6tese podera ser inferior ao 
valor venal utilizado para c自lculo ao IPTU. 

§2。  Caso nao concorde com a base de c自lculo do imposto divulgada pela Secretaria 
Municipal de Administra o e Finan9as, o contribuinte poder requerer avalia9ao especial 
do im6vel, apresentando os dados da transa9ao e os fundamentos do pedido, na forma 
prevista em Portaria da Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as, que poder, 
inclusive, viabilizar a formula9ao do pedido por meio eletr6nico. 

Art. 140. Apurada a base de calculo, o imposto sera calculado mediante aplica9o das 
seguintes aliquotas: 

I - I ,0% (um por cento) para as transmiss6es de im6veis populares, conforme disposto em 
regulamento; 

II - 2,0% (dois por cento) nas demais transmiss6es. 

Se戸o III 

Do Contribuinte e do Respons'vel 

Art. 141. Sao contribuintes do imposto: 

I ・  os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos; 

II - os cedentes, nas cess6es de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda; 

III - os transmitentes, nas transmiss6es exciusivamente de direitos a aquisi9ao de bens 
im6veis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses 
bens ou direitos, a sua locaao ou arrendamento mercantil; 

IV - os superficiarios e os cedentes, nas institui96es e nas cess6es do direito de superficie; 

V ・  cada um dos permutantes, nas permutas. 

Art. 142. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto: 

I - o transmitente; 

ii - o cessionrio; 
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Ill - os tabeliaes, escrivaes e demais serventu自rios de oficio, relativamente aos atos por eles 
ou perante eles praticados, em razao de seu oficio, ou pelas omiss6es de que forem 
responsaveis. 

Se戸oIV 

Do Lan9amento, do Pagamento e da Restitui戸o 

Art. 143. 0 imposto serd pago mediante documento pr6prio de arrecada9ao, na forma 
regulamentar. 

Pargrafou nico. Os notdrios, oficiais de Registro de Im6veis, ou seus prepostos, ficam 
obrigados a verificar a exatidao e a suprir as eventuais omiss6es dos elementos de 
identificaao do contribuinte e do im6vel transacionado no documento de arrecada戸o, nos 
atos em que intervierem. 

Art. 144. 0 imposto ser pago: 

I - antecipadamente, at6 a data da lavratura do instrumento habil que servir de basea 
transmissao; 

II - at6 30 (trinta) dias contados da data da decisao transitada em julgado se o titulo de 
transmissao for decorrente de senten9a judicial. 

§10 E atribuida ao sujeito passivo a obrigaao de pagamento do imposto, por antecipa9o 
quando ocorrer a: 

	

1. 	assinatura do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobili自ria para 

entrega futura, 

	

11. 	confissao de divida pelo contribuinte; 

	

III. 	solicita9ao de parcelamento e ou expedi9ao de guia de arrecada o para pagamento 
integral, antes da ocorrencia do fato gerador. 

Art. 145. 0 imposto ser restituido, no todo ou em parte, na forma que dispuser o 
Regulamento, nas seguintes hip6teses: 

I ・  quando nao se realizar o ato ou contrato em virtude do qual houver sido pago; 

lI - quando declarada a nulidade, por decisao judicial passada em julgado, do ato em 
virtude do qual o imposto houver sido pago; 

III - quando for reconhecido posteriormente ao pagamento do imposto, o direito a isen9o 
ou imunidade. 

Se戸o V 

Das Infra96es e Penalidades 

Art. 146. Sao infra6es as situa96es a seguir indicadas, passiveis de aplica9ao das 
seguintes penal idades: 

I - no valor de 60% (sessenta por cento) do tributo nao recolhido, atualizado 
monetariamente: 

a) falta de informa9ao para fins de lan9amento, quando apurado em a9ao fiscal; 

b) a96es ou omiss6es que resultem em lan9amento de valor inferior ao real da transmisso 
ou cessao de bens im6veis ou direitos; 
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4 	 TiTULO III 

	

' 	 DAS TAXAS MUNにIPAIS 

	

4 	 cAPiTULO1 

	

I'ia 	Artl5lAs ねxas にmcoご器鴛鷺こ：慧：1訂 do poder de pol c a oua 

	

w 	utilizacao eたtiva ou potencial,de servicos publicos especi丘cos e divisivels,prestados ao 

	

’~ 	contnbumte ou postos a sua dlsposl9aα 

	

ia 	 .152.As taxas class伍cam~se 

	

" 	1 一 peIo exerclclo ao poaer ae polに1駕  

	

" 	Art.153.As taxas do poder de policia dependem da concessao de licen9a municipal,para 

	

" 	eたito de 6scaliza9ao das nomlas reI誠lvas a seguran9a,ah唱lene・ a ordem'aos cosIumes・ a 

TiTULO III 

DAS TAXAS MUNICIPAIS 

CAPITULO 1 

DAS DISPOSIOES GERAIS 

Art. 151. As taxas tm como fato gerador o exercicio regular do poder de policia ou a 
utiliza9ao efetiva ou potencial, de servi9os publicos especificos e divisiveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposi叫o. 

Art. 152. As taxas classificam-se: 

I - pelo exercicio do poder de policia; 

li - pela utilizaao de servi9os pablicos. 

Art. 153. As taxas do poder de policia dependem da concessao de licen9a municipal, para 
efeito de fiscalizaao das normas relativas a seguran9a,a higiene,a ordem, aos costumes,a 
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II - no valor de R$ 1.000,00 (mii reais) a falta de declaraao pelo incorporador das 
informa96es relativas a transaao de unidade imobiliaria ou declara9ao com omissao de 
dados, por unidade negociada. 

Se戸o VI 

Da Isen戸o 

Art. 147. Fica isento do pagamento do ITBIos agentes publicos municipais da 
Administra9ao Direta, Indireta ou Fundacional do Municipio,na aquisi9ao do im6vel 
residencial do "programa minha casa minha vida" que se destine a sua moradia e de sua 
famlia. 

" 	 Se恒o VII 

h 	 Das Disposi96es Especiais 

' 	Art. 148. Para lavratura, registro, inscri9ao, averba9ao e demais Atos relacionadosa 
醐 	transmissao de im6veis ou de direitos a eles relativos, ficam obrigados os notrios, oficiais 
伽 	de Registro de Im6veis ou seus prepostos a: 

為 	Art. 149. Os notarios, oficiais de Registro de Im6veis ou seus prepostos ficam obrigados 

向 	I - a facultar aos encarregados da fiscalizaao o exame em cart6rio dos livros, autos e 
A 	pap6is que interessem a arrecadaao do imposto; 

4 	II ・  a fornecer aos encarregados da fiscalizaao, quando solicitada, certidao dos atos 
角 	lavrados ou registrados, concernente a im6veis ou direitos a eles relativos; 

4 	 III - a fornecer, na forma regulamentar, dados relativos s guias de recolhimento; 

' 	IV - a nrestar informac6es relativas aos im6veis nara os quais houve lavratura de ato, 
' 	registro ou averba9ao, na forma, condi96es e prazos regulamentares. 

4 	Art. 150. Os notrios, oficiais de Registro de Im6veis, ou seus prepostos, que infringirem o 
' 	disposto nesta Lei, ficam sujeitos a multa de K' MJU,UU( quinnentos reais a icみ  
4 	5.000,00(cinco mil reais) conforme Regulamento a ser expedido pelo Chefe do Poder 

4 	Executivo. 

" 

" 
" 
" 
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disciplina da produ9o do mercado, ao exercicio de atividades econ6micas e a outros atos 
dependentes de concessao ou autoriza9ao do poder publico e incidem sobre: 

I - os estabelecimentos em geral; 

II ・  a explora9ao de atividades em logradouros p丘blicos; 

111 - a execu9ao de obras e urbanizaao de a reas particulares; 

IV - as atividades especiais, definidas nesta Lei. 

Pargrafo 丘  nico. A concessao da licen9a, cujo pedido 6 obrigat6rio para o exercicio de 
qualquer atividade neste Municipio, obedecer a s normas do C6digo de Policia 
Administrativa e do C6digo Municipal de Sa丘de. 

Art. 154. A inscri9ao e o lan9amento das taxas serao procedidos de acordo com os criterios 
previstos nesta Lei, sujeitando-se o co'ntribuinte, nos exercicios seguintes, quando for o 
caso, ao pagamento da renova 百o da licen9a municipal. 

Pargrafo " nico. A inscri9含o depende do pagamento das taxas ou da lavratura de 
notifica9ao fiscal de lan9amento. 

Art. 155. As taxas serao calculadas proporcionalmente ao numero de meses de sua 
validade, quando a atividade tiver inicio no decorrer do exercicio financeiro, e ser paga de 
uma so vez. 

Pargrafou nico. Considera-se em funcionamento o estabelecimento ou exploraao de 
atividades at6 a data de entrada do pedido de baixa, salvo prova em contrario. 

Art. 156. As taxas serao calculadas em conformidade com as Tabelas de Receita anexas a 
esta Lei. 

Art. 157. A incidencia das taxas de licena independe: 

I- da existencia de estabelecimento fixo; 

II - do efetivo e continuo exercicio da atividade para a qual tenha sido requerido o 
licenciamento; 

III - da expedi9ao do Alvar de Licen9a, desde que tenha sido decorrido o prazo do pedido; 

IV - do resultado financeiro ou do cumprimento de exigencia legal ou regulamentar, 
relativos ao exercicio da atividade. 

CAPITULO II 

DA TAXA DE LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 

Se戸ol 

Do Fato Gerador e Do C貞lculo 

Art. 158. A Taxa de Licen9a de Localizaao e Localiza9ao - TLLF, fundada no poder de 
policia do Municipio quanto ao ordenamento das atividades urbanas, tem como fato 
gerador o licenciamento obrigat6rio, em obediencia a s normas do uoaigo ue roiicia 
Administrativa, Lei de Ordenamento e da Ocupa9きo do Uso do Solo e Plano Diretor ea sua 
fiscalizacao quanto s normas administrativas constantes do C6digo de Policia 
Administrativa relativas a higiene, polui9ao do meio ambiente, costumes, oraem, 
tranquilidade e seguran9a publica. 
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1。  Inclui-se na incidencia da taxa o exercicio de atividades decorrentes de profissao, arte, 
oficio ou fun9ao. 

§2。  Para efeito de aplica9ao deste artigo, considera-se estabelecimento o local, ainda que 
residencial, do exercicio de qualquer das atividades nele abrangidas. 

§30 Consideram-se estabelecimentos distintos, para efeito de incidencia da taxa 

I - os que, embora no mesmo local, ainda que com identico ramo de neg6cio. Dertencam a 
cliterentes pessoas tisicas ou jurdicas; 

II - os que embora sob as mesmas responsabilidades e ramo de neg6cio, estejam situados 
em locais diferentes. 

Art. 159. A Taxa 6 devida pelas diligencias para verificar as condi96es para localizaao do 
estabelecimento quanto aos usos existentes no entorno e sua comDatibilidade com a Lei do 
Urdenamento do Uso e da Ocupa9ao do Solo do Municipio e Plano Diretor e ser 
calculada de acordo com oANEXO III. 

Se戸o II 

Do Lan9amento e Do Pagamento 

Art. 160. 0 lan9amento da taxa sera feito com base na declara9ao do contribuinte ou de 
oficio, de acordo com os crit6rios e normas previstos em Ato do Poder Executivo. 

Se戸o III 
Das Isen96es 

Art. 161. Sao isentos da taxa: 

1 - os 6 rgaos da administra9o direta, autarquias e funda96es municipais, estaduais e 
federais; 

II - as empresas p丘blicas e sociedades de economia mista deste Municipio; 

III - as escolas e creches mantidas por associa96es comunitarias; 

Se戸o IV 

Infra96es e Penalidades 

Art. 162. Sao infra6es as situa6es a seguir indicadas, passiveis de aplica9ao das 
seguintes penalidades: 

I- no valor de 60% (sessenta por cento) do tributo n言o recolhido, atualizado 
monetariamente, a falta de informa96es para fins de lan9amento, quando apurada em a9o 
fiscal; 

II - no valor de 100% (cem por cento) do tributo nao recolhido, atualizado monetariamente, 
a falta de informa96es para fins de lan9amento, combinada com a prtica de ato que 
configure qualquer das circunstncias agravantes prevista nesta Lei. 

CAPITULO III 
DA TAXA DE LICENCA PARA EXPLORACAO DE ATIVIDADES EM 

LOGRADOUROS PもBLICOS 

Se戸o I 

Do Fato Gerador e do C'lculo 
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C6digo Tributrio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

Art. 163. A Taxa de Licen9a para Explora叫o de Atividades em Logradouros Publicos 
i Lr, runaaaa no poder de policia do Municipio, quanto ao uso dos bens p貢blicos de uso 
comum e ao orcienamento das atividades urbanas, tem como fato gerador o licenciamento 
oorigatorio, bem como a sua fiscaliza9o, quanto ao cumprimento das normas 
concementes, ordem, tranqilidade e seguran9a publica. 

§1。  Para os efeitos deste artigo sao atividades exploradas em logradouros publicos as 
seguintes: 

I ー  feiras livres; 

II - com6rcio eventual e ambulante; 

III - venda de bolinhos da culinria afro-baiana, flores e frutas e comidas tipicas em 
festejos populares; 

IV - comercio e prestaao de servi9os em locais determinados previamente; 

V - exposi96es, shows, desfiles em folguedos com bandas e/ou veiculos com som, 
colocaao de palanques e similares; 

VI - atividades recreativas e esportivas, inclusive as realizadas nas praias do Municipio; 

VII - explora9ao dos meios de publicidade; 

VIII - atividades diversas. 

§2O Entende-se por logradouro p自blico as ruas, alamedas, travessas, galerias, pra9as, 
pontes, jardins, becos, tneis, viadutos, passeios, estradas e qualquer caminho aberto ao 
pablico no territ6rio do Municipio. 

§3。  As atividades mencionadas neste artigo serao objeto de regulamenta9ao atrav6s de Ato 
do Poder Executivo. 

Art. 164. A taxa sera calculada em conformidade com o disposto no ANEXO IV desta Lei. 

Se戸o II 

Do Lanfamento e do Pagamento 

Art. 165. O lan9amento da taxa sera procedido com base na declara9ao do contribuinte ou 
de ofcio, de acordo com crit6rios e normas previstos em Ato do Poder Executivo. 

Art. 166. Far-se-a o pagamento da taxa: 

I - antes da expedi9ao do alvar, para o inicio de atividade em com6rcio eventual e 
ambulante; 

Ii ・  30 (trinta) dias ap6s a expedi9ao do alvar自, para o inicio de atividade em comercio e 
presta9o de servi9os em locais determinados previamente; 

III - no prazo de 12 (doze) meses, no caso de renova9ao de licen9a. 

Se戸o III 

Das Isen96es 

Art. 167. So isentos da taxa: 

I - o vendedor ambulante de jornal e revista; 
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11 - o vendedor de artigos de artesanato domdstico e arte popular de sua pr6pria fabrica恒o 
sem auxilio de empregado; 

Ill - cegos, mutilados, excepcionais, invlidos e deficientes fisicos, que exeram 
individualmente o pequeno com6rcio ou presta きo de servi9os; 

IV - meios de publicidade destinados a fins religiosos, patri6ticos, beneficentes, culturais, 
ou esportivos somente afixados nos pr6dios em que funcionem; 

V - placas, disticos de hospitais, entidades filantrpicas, beneficentes, culturais ou 
esportivas somente afixadas nos prddios em que funcionem; 

VI - cartazes ou letreiros indicativos de transito, logradouros turisticos e intinerrio de 
viagem de transporte coletivo; 

VII - atividade de carter religioso, educativo ou filantr6pico, de interesse coletivo, desde 
que nao naja quaiquer rinaliciade lucrativa e nao veicule marcas de empresas comerciais ou 
produtos; 

VIII - Sindicatos, Federa96es e Centrais Sindicais; 

IX - as Organiza6es Nao Governamentais, sem fins lucrativos, declaradas de Utilidade 
Publica. 

Pargrafo 自  nico. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isen9ao da taxa a eventos 
culturais ou desportivos apoiados institucionalmente pela Prefeitura. 

Se戸o IV 

Infra96es e Penalidades 

Art. 168. So infra6es as situa6es a seguir indicadas, passiveis de aplica9ao das 
seguintes penalidades: 

I - no valor de 60% (sessenta por cento) do tributo no recolhido, atualizado 
monetariamente, a falta de informa6es para fins de lan9amento, quando apurada em aao 
fiscal; 

II - no valor de 100% (cem por cento) do tributo no recolhido, atualizado monetariamente, 
a falta de informa6es para fins de lan9amento, combinada com a pr自tica de ato que 
configure qualquer das circunstancias agravantes previstas no art. 53 desta Lei. 

CAPiTULO IV 

DA TAXA DE LICENCA DE EXECU叫O DE OBRAS E URBANIZACAO DE 
A REAS PARTICULARES 

Se戸o! 

Do Fato Gerador e do C貞lculo 

Art. 169. A Taxa de Licen9a de Execu9o de Obras e Urbanizaao de Areas Particulares 
TLE, fundada no poder de policia do Municipio quanto ao estabelecimento das normas de 
edificaao e de abertura e liga車o de novos logradouros ao sistema viario urbano, tern 
como fato gerador o licenciamento obrigat6rio, bem como a sua fiscaliza9ao quanto a s 
normas administrativas relativas a prote9ao estetica e ao aspecto paisagistico, urbanistico e 
hist6rico da cidade, bem assim a higiene e seguran9a publica. 
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C6digo Tributrio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

§1。 o pedido de licen9a sera feito atrav6s de peti9ao assinada pelo proprietrio do im6vel 
ou interessado direto na execu9ao, ficando o inicio da obra ou urbanizaao a depender da 
prova de legitimo interesse, expedi9ao do Alvard de Licen9a e pagamento da taxa. 

§2。 Quando se tratar de obra por incorpora o6 obrigatria a individualizaao dos 
requerentes, at6 120 (cento e vinte) dias ap6s a expedi9ao do alvara, sob pena de nulidade 
do documento em rela9ao a queles apresentados fora do prazo. 

§3。 A expedi9o posterior do alvara, no caso do§ 2。, retroage a data de inicio da 

constru9ao para todos os efeitos de Lei. 

Art. 170. A taxa ser calculada em conformidade com o ANEXO V parte integrante desta 
Lei. 

Se恒o II 

Do Lanfamento e do Pagamento 

Art. 171. 0 lan9amento da taxa ser realizado com base na declara戸o do contribuinte ou 
de oficio, de acordo com crit6rios e normas previstos em ato administrativo, devendo seu 
pagamento ser feito, integralmente e de uma s6 vez, no vencimento indicado pelo Poder 
Executivo. 

Art. 172. Far-se- o pagamento da taxa antes da entrega do alvar自, que somente sera 
entregue ao interessado mediante prova de quita9ao dos tributos imobilirios. 

§10 Para efeito de pagamento da taxa, o Alvar de Licen9a caducar自  em 2 (dois) anos, a 
contar da data em que foi concedido. 

§2。  A falta de pagamento devido pela concessao do Alvara de Licen9a, no caso de 
caducidade, impede ao interessado a obten9ao de nova licen9a, ainda que para obra 
diferente, sem a quitaao do d6bito anterior. 

Art. 173. Para efeito do pagamento da taxa, os clculos de 自  rea de constru9ao obedecero 
as tabelas de Valores Unitrios Padrao em vigor, adotados para avalia9ao de im6veis 
urbanos. 

Art. 174. Para a constru9ao de mais de 3 (tres) unidades imobilirias 6 vedada a concesso 
parcial de Habite-se ou certificado de conclusao de obra antes do seu t6rmino. 

Se恒o III 

Das Isen96es 

Art. 175. Sao isentos da taxa: 

I- a limpeza ou pintura interna e externa de pr6dios, muros e gradis; 

II - a constru9ao de passeios e m logradouros publicos providos de meio-fio; 

III - a constru9ao de muros e conten9ao de encostas; 

1V - a constru9ao de barrac6es destinados a guarda de materiais, a colocaao de tapumes e 
a limpeza de terrenos, desde que o proprietrio ou interessado tenha requerido licen9a para 
executar a obra no local; 

V - as obras de restauraao de pr6dio situado em zona de preserva頭o hist6rica definida em 
Lei federal e que seja tombado pelo Instituto do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional 
- IPHAN ou pelo orgao especifico do Estado. 
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Se戸o IV 

Das Infra96es e Penalidades 

Art. 176. As infra96es decorrentes da execu9ao de obras e urbaniza9ao de a reas 
particulares e as respectivas penalidades serao as constantes da Lei especial que regula a 
execu9ao de obras no Municipio de Cabeceiras do Piaui. 

§10 0 pagamento das multas decorrentes de infra96es de que trata este artigo, nao exclui a 
obriga9ao do pagamento da taxa de licen9a, quando a obra obedecer a s prescri96es legais 

§2。  Fica a Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as SEFAZ autorizada a aplicar 
as multas a que se refere o caput deste artigo, sempre que ocorrer ato ou fato que determine 
o lan9amento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

CAPITULO V 

DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA 

Se戸ol 

Do Fato Gerador e do Contribuinte 

Art. 177. A Taxa de Vigilncia Sanitria TVS que tem como fato gerador o exercicio do 
poder de policia, por meio de 6 rgao ou entidade competente da administra9o 
descentralizada, para fiscalizaao do cumprimento das exigencias higienico-sanitrias 
previstas no C6digo Municipal de Sade, em atividades, estabelecimentos e locais de 
interesse da saude, para fim de concessao de Alvara de Saude ou de Autoriza9ao Especial. 

Art. 178. Contribuinte da Taxa 6 a pessoa fisica ou juridica, sujeita a fiscaliza9ao, nos 
termos da Legislaao Sanitaria. 

Se恒o II 

Do Lan9amento e do Pagamento 

Art. 179. A Taxa de Vigilncia Sanit自ria - TVS ser自  cobrada por etapas de execu9o 
administrativa, na forma prevista no ANEXO VI parte integrante desta Lei. 

Art. 180. A Taxa de Vigilncia Sanitria sera paga no inicio da atividade e por ocasio da 
renova9ao do Alvara de Saude, que tem prazo de validade de um ano, ou da Autoriza9o 
Especial, cujo prazo de validade nao podera exceder a 6 (seis) meses. 

§10 No inicio da atividade, a Taxa sera paga proporcionalmente aos meses restantes do 
exercidlo. 

§2。  A renovaao do Alvar de Sade ou da Autoriza9ao Especial sera solicitada com 
antecedencia de ate 30 (trinta) dias da data de expira9谷o do seu prazo de validade. 

Se9豆o Ill 

Das Isenf6es 

Art. 181. Sao isentos da TVS: 

I ・ 6 rgaos da Administra9ao Direta, Autarquias e Funda6es publicas; 
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II - institui96es de assist6ncia social sem fins lucrativos que sejam reconhecidas de 
utilidade p自blica pelo Municipio e se encontrem inscritas no Conselho Municipal de 
Assistencia Social. 

Se恒o IV 

Das Infra96es e Penalidades 

Art. 182. A falta de pagamento da Taxa implicara a cobran9a dos acrscimos legais 
Drevistos nesta Lei. 

CAPITULO VI 

DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 

Se戸ol 

Do Fato Gerador, do C貞lculo e do Contribuinte 

Art. 183. Fica instituida a Taxa de Controle e Fiscaliza9ao Ambiental TCFA, cujo fato 
gerador 6 o exercicio regular do poder de policia, por meio de 6 rgao ou entidade 
competente da administra9ao descentralizada, para controle e fiscaliza9ao das atividades e 
empreendimentos, potencialmente causadores de degrada叫o ambiental ou utilizadores de 
recursos naturais. 

§1 0 controle e fiscaliza9ao ambiental sero exercidos atrav6s dos seguintes 
procedimentos: 

I - Manifesta9ao Prvia; 

II - Autorizaao Ambiental; 

III - Licen9a Simplificada; 

IV - Licen9a de Localiza9ao; 

V - Licen9a de Implanta9ao; 

VI - Licen9a de Altera9ao; 

VII - Licen9a de Operaao; 

Viii - Renovaao da Licen9a de Operaao; e 

IX - Licen9a de Operaao da Altera9ao. 

§2。  A renovaao da Licen9a Ambiental dever自  ser requerida com antecedencia minima de 
120 (cento e vinte) dias, a contar da expiraao do prazo de validade fixado na respectiva 
licen9a. 

Art. 184.E sujeito passivo da TCFA todo aquele que exer9a as atividades ou realize 
empreendimentos, potencialmente causadores de degradaao ambiental ou utilizadores de 
recursos naturais. 

Art. 185. A TCFA 6 devida por estabelecimento ou por empreendimento e os seus valores 
so os fixados no ANEXO VII parte integrante desta Lei. 

Paragrafo 自  nico. Ato do Poder Executivo estabelecera os crit6rios para a defini9言o do porte 
dos estabelecimentos indicados no ANEXO Vila que se refere o caput. 
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Se戸o II 

Do Lan9amento e do Pagamento 

Art. 186. A Taxa de Controle e Fiscaliza9ao Ambiental sera lancada e cobrada no 
momento do requerimento para a realizaao dos procedimentos discriminados no§ lo do 
art.1 Iざ  desta Lei. 

Se戸o III 

Das Infraf6es e Penalidades 

Art. 187. Constitui infra9ao ao disposto neste Capitulo a instala9ao, amplia9ao ou 
opera恒o de empreendimento e atividade potencialmente causadores de degrada9o 
ambiental ou utilizadores de recursos naturais, antes da concessao de Licen9a ou 
Autoriza9ao Ambiental. 

Art. 188. A infraao ao disposto neste Capitulo sujeitar自  o sujeito passivo ao pagamento da 
Taxa com multa de 100% (cem por cento), sem prejuizo das demais comina6es legais 
cabiveis. 

I 
, 

TITULO IV 

DAS CONTRIBUICOES MUNICIPAIS 

CAPITULO I 

DA CONTRIBUIAO DE MELHORIA 

Se戸ol 

Das Disposi96es Gerais 

Art. 189. A Contribui9ao de Melhoria tem como fato gerador a execu9ao, pelo Municipio, 
de obra publica que resulte em beneficio para o im6vel. 

§10 Considera-se ocorrido o fato gerador no momento de inicio de utilizaao de obra 
pblica para os fins a que se destinou. 

§ 2。  0 Executivo determinara as obras publicas que justifiquem a cobran9a da 
Contribui9ao de Melhoria. 

Art. 190. 0 sujeito passivo da Contribui9ao de Melhoria d o proprietrio, titular do 
dominio til ou o possuidor, a qualquer titulo, do im6vel beneficiado por obra pablica. 

Art. 191. As obras p貢blicas que justifiquem a cobran9a da Contribui9ao de Melhoria 
enquadrar-se-o em dois programas: 

I ・  ordinario, quando referente a obras preferenciais e de iniciativa da pr6pria 
administra9o; 

II - extraordin自rio, quando referente a obra publica de maior interesse geral, solicitada por, 
pelo menos 2/3 (dois ter9os), dos proprietarios de im6veis. 

Art. 192. Aprovado o plano de obra, sera publicado edital contendo os seguintes 
elementos: 

I - descri9ao e finalidade da obra; 

II - memorial descritivo do projeto; 

Ill - or9amento do custo da obra; 
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IV ・  delimitaao da rea beneficiada; 

V - crit6rio de cdlculo da Contribui9ao de Melhoria. 

§1。 0 edital fixara o prazo de 30 (trinta) dias para impugnacao de qualquer dos elementos 
rerertuos nos incisos do artigo. 

§2。 Caber自  ao contribuinte o 6 nus da prova, quando impugnar qualquer dos elementos 
rereriaos nos incisos deste artigo. 

Art. 193. A contribui9o de melhoria sera calculada levando-se em conta a despesa 
realizada com a obra publica, que ser自  rateada entre os im6veis beneficiados, 
proporcionalmente ao valor venal de cada im6vel. 

§l' A contribui9ao de melhoria nao poder自  ser exigida em quantia superior a despesa 
realizada com obra publica. 

§2。  A despesa correspondera ao custo da obra tal como constante do edital. 

Art. 194. A Contribui9ao de Melhoria ser言  lan9ada de oficio, em nome do contribuinte, 
com base nos elementos constantes do cadastro imobilirio. 

§1 Do lan9amento ser notificado o contribuinte pela entrega do aviso. 

§2。  Nos casos de impossibilidade de entrega do aviso de lan9amento a notificaao far-se-自  
por edital. 

§3。 Notificado o contribuinte, ser-lhe- concedido o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
data de conhecimento da notifica9o para reclamar do: 

I - erro da localizaao; 

II - calculo do tributo; 

III - valor da contribui9ao. 

Art. 195. A Contribui9ao de Melhoria poder自  ser paga de uma s6 vez ou em parcelas, na 
forma e prazos estabelecidos em ato administrativo. 

Paragrafo 立  nico. O contribuinte que pagar a Contribui9ao de Melhoria de uma s6 vez 
gozar do desconto de 25% (vinte e cinco por cento). 

Art. 196. Quando ocorrer atraso no pagamento de 3 (tres) parcelas, todo o debito6 
considerado vencido e o crdito tributrio ser自  inscrito em Divida Ativa. 

Art. 197. Sao isentos da Contribui9ao de Melhoria: 

I - a Uniao, o Estado, o Municipio e suas Autarquias; 

II - a unidade imobiliria de ocupa9ao residencial tipos taipa, popular e proletrio. 

TiTULO V 

DAS RENDAS DIVERSAS 

Art. 198. Alem da receita tributria de impostos, taxas e contribui96es da competencia 
privativa do Municipio constituem rendas municipais diversas: 

I ・  receita patrimonial proveniente de: 
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a) explora9ao do acervo imobili自rio a titulo de laudemios, foros, arrendamentos, alugu6is e 
outras; 

b) rendas de capitais; 

c) outras receitas patrimoniais; 

II ・  receita industrial proveniente de: 

a) presta9ao de servi9os p自blicos; 

b) rendas de mercados; 

c) rendas de cemit6rios; 

III - transferencias correntes da Uniao e do Estado; 

IV - receitas diversas provenientes de: 

a) multas por infra96es a leis e regulamentos e multas de mora e juros; 

b) receitas de exercicios anteriores; 

c) Divida Ativa; 

d) outras receitas diversas; 

V ・  receitas de capital provenientes de: 

a) aliena9ao de bens patrimoniais; 

b) transferncia de capital; 

c) auxilios diversos. 

Pargrafoa nico. Constituem receitas diversas a serem recolhidas aos cofres p丘blicos, 
como rendas do Municipio, as percentagens sobre a cobran9a da Divida Ativa do 
Municipio, pagas pelos devedores ou qualquer importncia calculada sobre valores da 
receita municipal. 

Art. 199. As rendas diversas serao lan9adas e arrecadadas de acordo com as normas 
estabelecidas em regulamento baixado pelo Poder Executivo. 

TiTULO VI 

DAS DISPOSICOES ESPECIAIS 

CAPiTULO も  NICO 

DOS PRECOS PもBLICOS 

Art. 200. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fixar tabelas de pre9os publicos a 
serem cobrados: 

I - pelos servi9os de natureza industrial, comercial e civil, prestados pelo Municipio em 
carter de empresa e passiveis de serem explorados por empresas privadas; 

II ・  pela prestaao de servi9os t6cnicos de demarca9ao e marcaao de 自  reas de terreno, de 
anlise de processos para licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 
efetivas ou potencialmente degradadoras, avaliaao de propriedade imobiliria e presta戸o 
de servi9os diversos; 
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Ill ・  pelo uso de bens do dominio municipal e de logradouros publicos, inclusive do esnaco 
aereo e cio subsolo; 

IV - pela exploraao de servi9o publico municipal sob o regime de concessao ou 
permissao. 

§10 Sao servi9os municipais compreendidos no inciso I: 

I - transporte coletivo; 

11 - mercados e entrepostos; 

III - matadouros; 

IV - coleta, remo9ao, destina9o de residuos no contemplados pela TRSD. 

§2。  Ficam compreendidos no incjso II: 

I- fornecimento de cadernetas, placas, carteiras, chapas, plantas fotogrficas, heliograficas 
e semelhantes; 

11 - prestaao de servi9os t6cnicos de demarcaao e marcaao de reas de terrenos, 
avalia 言o de propriedade imobiliria e prestaao de servi9os diversos; 

III - presta9ao dos servi9os de expediente; 

IV - produtos e servi9os decorrentes da base de dados geogrficos em meio anal6gico e 
digital; 

V - outros servi9os. 

§3。  Pelo uso de bem p丘blico, ficam sujeitos a tabela de pre9os, como permissionrio, os 
que: 

I - ocuparem a qualquer titulo ou arrendarem 白  reas pertencentes ao patrim6nio do 
Municipio; 

II ・  utilizarem rea de dominio publico. 

§40 A enumeraao referida nos paragrafos anteriores 6 meramente exemplificativa, 
podendo ser incluidos no sistema de pre9os servi9os de natureza semelhante prestados pelo 
Municipio. 

Art.201. A fixaao dos pre9os para os servi9os prestados exclusivamente pelo Municipio 
ter por base o custo unit自rio. 

Par自grafo 丘  nico. Cabera a Secretaria Municipal de Administraao e Finan9as coordenar a 
elabora9ao e consolidar as propostas referentes aos Pre9os Publicos. 

Art. 202. Quando nao for possivel a obtenao do custo unitrio, para a fixa9o do pre9o 
ser considerado o custo total do servi9o verificado no u ltimo exercicio, a flutua9ao nos 
pre9os de aquisi9ao dos fatores de produ戸o do servi9o e o volume de servi9o prestado e a 
prestar. 

§1。 0 volume do servi9o sera medido, conforme o caso, pelo numero de utilidades 
produzidas ou fornecidas, pela m6dia de usu自rios atendidos e outros elementos pelos quais 
se possa apur-lo. 

§2。 0 custo total compreendera o custo de produ9ao, manuten9ao e administra9ao do 
servi9o e bem assim as reservas para recupera9ao do equipamento e expansao do servi9o 
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Art. 203. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fixar os pre9os dos servi9os atd o 
limite da recupera9ao do custo total e, al6m desse limite, a fixa9ao depender自  de Lei 

Art. 204. Os servi9os p丘blicos municipais sejam de que natureza for, quando sob regime 
de concessao, e a explora9ao de servi9os de utilidade publica, conforme disposto em Lei 
Municipal, tero a tarifa e pre9o fixados por Ato do Poder Executivo, na forma desta Lei. 

Art. 205. 0 nao pagamento dos d6bitos resultantes do fornecimento de utilidades 
produzidas ou do uso das instala6es e bens phblicos, em razao da explora9ao direta de 
servi9os municipais, acarretara decorridos os prazos regulamentares, o corte do 
fornecimento ou a suspensao do uso. 

Pargrafo 自  nico. O corte de fornecimento ou a suspensao do uso de que trata este artigo. 

Art. 206. Aplicam-se aos pre9os p丘blicos os dispositivos da presente Lei, no que couber. 

LIVRO TERCEIRO 

DA ADMINISTRA叫O TRIBUTARIA 

TITULO I 

DAS DISPOSIOES GERAIS 

Art. 207. Compreende a Administra9ao Tributria a atua9ao das autoridades fiscais, na sua 
fun9ao burocrtica entendendo como tais: 

I - Cadastro Fiscal; 

II - Da Fiscalizaao; 

III - Da Divida Ativa; 

IV - Das Certid6es Negativas; 

V - Do Processo Administrativo Fiscal; 

VI - Do Conselho Municipal de Contribuintes. 

Pargrafo 貢  nico. As normas alusivas ao Livro Terceiro incidem diretamente sobre Agentes 
Publicos cujas competencias so correlatas a arrecadaao e indiretamente sobre 
contribuintes ou nao, pessoas fisicas ou juridicas, inclusive as que gozem de imunidade 
tributria ou de isen9ao de carter pessoal. 

TiTULO II 

DO CADASTRO FISCAL 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIC6ES PRELIMINARES 

Art. 208. 0 cadastro fiscal do Municipio d constituido de: 

1 - cadastro imobilirio; e 

II - cadastro de atividades, que se desdobra em: 

a) cadastro das atividades dos estabelecimentos em geral; 
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b) cadastro das atividades exercidas nos logradouros publicos; 

c) cadastro simplificado. 

Par grafo Unico. O cadastro imobili rio tem por finalidade inscrever todas as unidades 
imooiiiarias e os condorninios edilicios existentes no Municipio, independentemente da sua 
categoria ae uso ou da tributaao incidente. 

Art. 209. Todos aqueles que possuirem inscri叫o no cadastro fiscal ficam obrigados a 
comunicar as altera9oes dos dados constantes da ficha cadastral, sob as penas orevistas 
nesta hei. 

Art. 210. 0 prazo para inscri9ao cadastral e para comunica9ao de altera96es 6 de 30 (trinta) 
dias, a contar do ato ou fato que lhes deu origem. 

Art. 211. 0 Municipio poder cel,ebrar convenios com outras pessoas de direito publico ou 
de direito privado visando a utilizaao reciproca de dados e elementos disponiveis nos 
respectivos cadastros. 

Art. 212. Ato do Poder Executivo disciplinar a estrutura, organiza9ao e funcionamento do 
cadastro fiscal, observado o disposto nesta Lei. 

CAPITULO II 

DO CADASTRO IMOBILIARIO 

Sef自o I 

Da Inscri戸o e das Altera96es 

Art. 213. Serao obrigatoriamente inscritas no cadastro imobilirio todas as unidades 
imobilirias e os condominios edilicios existentes neste Municipio, mesmo imunes, isentas 
ou quando nao incidente o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ー  
IPTU. 

Art. 214. A inscri9o ou alteraao de dados da unidade imobiliria e do condominio 
edilicio sera requerida pelo contribuinte ou sindico em peti9ao constando: 

I- em rela9ao a unidade imobiliria, as reas do terreno e da edificaao, o uso, as plantas 
de situaao e localizaao, o titulo de propriedade, dominio ou posse e outros documentos 
que sejam necessrios, definidos em ato do Poder Executivo; 
11 - em rela9ao ao condominio edilicio, os documentos que sejam necess自rios, definidos em 
ato do Poder Executivo. 

§lO O contribuinte e o sindico terao o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar a inscri9ao ou 
altera9ao de dados no cadastro imobilirio, contados do ato ou fato que lhe deu origem. 

§2O A inscri9ao ou alteraao sera efetuada de oficio se constatada qualquer infra9ao 良  
legislaao, aplicando-se ao infrator as penalidades correspondentes. 

Art. 215. No caso de loteamento ou edifica9ao em condominio, as inscri96es 
desmembradas guardar豆o vinculaao a inscri9ao que lhes deu origem. 

Art. 216. Quando o terreno e a edificaao pertencerem a pessoas diferentes, far-se-a, 
sempre, a inscri9ao em nome do proprietrio da edificaao, anotando-se o nome do 
propriet自rio do terreno. 
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§10 Nao sendo conhecido o propriet自rio do im6vel, promover-se-a a inscri9ao em nome de 
quem esteja no uso e gozo do mesmo. 

§2。 Quando ocorrer o desaparecimento da edificaao, o terreno serd inscrito em nome do 
seu proprietrio, conservando-se para a rea correspondente o mesmo n丘mero de inscri9豆o. 
§3。 Para os efeitos deste artigo, podero ser utilizadas, al6m das provas comuns de 
propriedade, dominio 自  til ou posse do im6vel, Alvara de Licen9a para constru9ao, 
comprovante de fornecimento de servicos ou outros documentos esnecificados em 
kegulamento. 

Art. 217. Mesmo as edifica96es que nao obede9am a s normas vigentes serao inscritas no 
cadastro imobilirio, para efeito de incidencia do imposto, nao gerando, entretanto, 
quaisquer direitos ao proprietrio, titular do dominio til ou possuidor a qualquer titulo 

§1。  Para os efeitos do disposto neste artigo, a apura9ao das 自  reas edificadas e suas 
amplia96es, assim como os respectivos periodos de vigencia e execu9ao, serao aqueles 
constantes do lan9amento de oficio. 

§2。 Se houver impugna9ao do lan9amento de oficio, caber ao contribuinte a comprova9o 
da metragem das reas edificadas e suas amplia96es e os respectivos periodos de execu9o 
e conclusao das obras 

Art. 218. A unidade imobiliria constituida exciusivamente de terreno, que se limita com 
mais de um logradouro, ser lan9ada, para efeito do pagamento do imposto, pelo 
logradouro mais valorizado, independente do seu acesso. 

Paragrafou nico. Havendo edifica9ao no terreno, a tributaao sera feita pelo logradouro da 
entrada da edificaao, considerando: 

I ・  com uma s6 entrada, pela face do logradouro a ela correspondente; 

II - com mais de uma entrada, pela face do logradouro por onde o im6vel apresente o maior 
valor unitrio padrao de terreno, independente do acesso. 

Art. 219. Os atos administrativos que envolvem im6veis devem indicar, obrigatoriamente, 
o numero da respectiva inscri9ao imobiliria. 

Art. 220. Em uma hip6tese poder ser efetuado parcelamento de solo sem que todos os 
lotes ou glebas resultantes tenham acesso direto a, pelo menos, um logradouro. 

Art. 221. Na inscri9ao da unidade imobili自ria, ser considerado como domicilio tributrio: 

I ・  no caso de terreno sem edificaao, o que for escolhido e informado pelo contribuinte; 

11 ・  no caso de terreno com edificaao, o local onde estiver situada a unidade imobiliria ou 
o endere9o de op9ao do contribuinte. 

Art. 222.0 contribuinte do imposto e o sindico ficam obrigados a realizar atualiza戸o 
cadastral peri6dica da unidade imobiliria ou do condominio edilicio, na forma, prazo e 
condi96es estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administraao e Finan9as. 

Art. 223. 0 contribuinte do imposto fica obrigado a realizar atualizaao cadastral peri6dica 
da unidade imobiliaria, na forma, prazo e condi96es estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Administra9ao e Finan9as. 

Art.224. As concessionarias de servi9o publico deverao enviar a Secretaria Municipal de 
Administraao e Finan9as os dados cadastrais dos seus usurios constantes nas Notas 
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V - alterado promovida na unidade imobili自ria pela incorpora9ao ou constru9o, de que 
resultem novas unidades imobilirias aut6nomas. 

Art. 228. Quando ocorrer demoli9谷o, incendio ou qualquer causa que importe em 
desaparecimento da benfeitoria, sempre ser自  mantido o mesmo numero da inscri9豆o, bem 
como nos casos de extin9o de aforamento, arrendamento ou qualquer ato ou fato que 
tenha motivado o desmembramento do terreno. 

Art. 229. Ato do Poder Executivo regulamentar自  os procedimentos relativos ao cadastro 
imobili自rio. 

CAPITULO III 

DO CADASTRO GERAL DE ATIVIDADES 

' Se恒o I 

Da Inscri恒o e das Altera96es 

Art. 230. Toda pessoa fisica ou juridica que exercer atividade no Municipio, sujeitaa 
obriga9ao tributria principal ou acess6ria, devera requerer sua inscri9ao e altera96es no 
Cadastro Geral de Atividades CGA, do Municipio, de acordo com as formalidades 
estabelecidas em ato do Poder Executivo. 

Pargrafou nico, O prazo da inscri9ao e altera96es 6 de 30 (trinta) dias, a contar do ato ou 
fato que as motivaram. 

Art. 231. Far-se-自  a inscri9ao e altera6es: 

I - a requerimento do interessado ou seu mandatrio; 

II - de oficio, ap6s expirado o prazo para inscri9ao ou altera6es dos dados da inscri9ao, 
aplicando-se as penalidades cabiveis. 

Art. 232. Considera-se inscrito, a titulo precrio, aquele que nao obtiver resposta da 
autoridade administrativa, ap6s 30 (trinta) dias do seu pedido de inscri9ao, salvo se a 
pend6ncia for por culpa do requerente. 

Art. 233. 0 contribuinte que se encontrar exercendo atividade sem inscri9ao cadastral ser 
autuado pela infraao e ter o prazo de 5 (cinco) dias para se inscrever. 

Par自grafoa nico. Serd aplicada a penalidade em dobro, caso a inscri9ao nao seja requerida 
no prazo deste artigo. 

Art. 234. 0 descumprimento do prazo mencionado no artigo anterior implicar no 
fechamento do estabelecimento pela autoridade administrativa. 

Se戸o II 

Da Baixa no Cadastro Geral de Atividades 

Art. 235. Far-se-a a baixa da inscri9o 

I - a requerimento do contribuinte interessado ou seu mandatrio; 

II - de oficio, nas hip6teses definidas em Ato do Poder Executivo. 

§10 0 pedido de baixa, quando de iniciativa do contribuinte, somente sera decidido ap6s o 

pronunciamento da reparti9ao fiscalizadora. 
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§2。 Salvo os casos de dep6sito do valor do d6bito apurado e de decadencia ou prescri9ao, 
no poder自  ser concedida a baixa da inscri9ao cadastral do contribuinte em d6bito. 

§3。 Quando do encerramento da atividade 6 obrigat6rio o pedido de baixa pelo sujeito 
passivo, no prazo de at6 30 (trinta) dias. 

Art. 236. A empresa que no apresentar recolhimento de tributos ou declaraao da falta de 
movimento tribut自vel por periodo superior a 2 (dois) anos, ser considerada inativa, 
devendo ser cancelada a respectiva inscri9ao ap6s intima叫o no Didrio Oficial do 
Municipio. 

TITULO III 

DA FISCALIZA叫O 

CAPITULO I 

DA COMPET血NCIA, ALCANCE E ATRIBUICOES 

Art. 237. Compete privativamente a Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as, 
pelas suas unidades especializadas, a fiscalizaao do cumprimento das normas tributarias 
municipais. 

Pargrafo nico. Ato do Poder Executivo estabelecer os limites de competencia e as 
atribui96es das autoridades administrativas tribut自rias para a fiscaliza9ao do cumprimento 
das normas tributrias do Municipio. 

Art. 238. A fiscaliza o a que se refere o artigo anterior ser自  exercida sobre as pessoas 
naturais ou jurdicas, contribuintes ou nao, inclusive as que gozam de imunidade ou 
isen9ao・  

Art. 239. A aao do Auditor Fiscal poder自  estender-se alem dos limites do Municipio, 
desde que prevista em conv6nios. 

CAPITULO lI 

DO AUDITOR FISCAL 

Art. 240. 0 Auditor Fiscal se fara conhecer mediante apresentaao de carteira de 
identidade funcional expedida e autenticada pela Secretaria Municipal de Administraao e 
Finan9as. 

Art. 241. O Auditor Fiscal 6 a autoridade responsavel pelo lan9amento e respectiva reviso 
do crdito tributrio e pela fiscalizaao dos tributos e rendas municipais, cabendo-lhe, 
tamb6m, ministrar aos contribuintes em geral os esclarecimentos sobre a inteligencia e fiel 
observancia deste C6digo, leis e regulamentos fiscais, sem prejuizo do rigor e vigilncia 
indispensaveis ao desempenho de suas atividades. 

Art. 242. Sempre que necessario, o Auditor Fiscal requisitara, atrav6s de autoridade da 
administraao tributria, o auxilio e garantias necessrias a execu9ao das tarefas que lhe 
so cometidas e a realiza9ao das diligencias indispens自veis a aplica9ao das leis fiscais. 

Art. 243. No exercicio de suas fun96es, a entrada do Auditor Fiscal nos estabelecimentos 
estar自  sujeita 良  sua imediata identifica9ao, pela exibi9ao da identidade funcional aos 
encarregados diretos do contribuinte presentes no local. 

Art. 244. Encerrados os exames e diligencias necess自rias para verifica9ao da situa9o 
fiscal do contribuinte, o Auditor Fiscal lavrara, sob a responsabilidade de sua assinatura, 
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termo circunstanciado do que apurar, mencionando as datas do inicio e de t6rmino do 
exame do periodo fiscalizado e os livros e documentos examinados, concluindo com a 
enumera9ao dos tributos devidos e das importancias relativas a cada um deles 
separadamente, indicando a soma do ddbito apurado 

§10 o termo sera lavrado, preferencialmente, no estabelecimento ou local onde se verificar 
a infra車o, ainda que nele nao resida o infrator. 

§2。 Ao contribuinte dar-se- c6pia do termo lavrado, contra - recibo no original, salvo 
quando a lavratura se realizar em livro de escrita fiscal. 

§3。 A recusa do recebimento do termo, que sera declarada pelo Auditor Fiscal, nao 
aproveita nem prejudica ao contribuinte. 

§40 Nos casos de termo lavrado fora do domicilio do contribuinte ou de recusa de seu 
recebimento, o mesmo sera remetido ao contribuinte atrav6s dos correios. 

Art. 245. 0 Secretrio municipal de administra9ao e Finan9as definira os prazos maximos 
para que o Auditor Fiscal conclua a fiscaliza9ao e as diligencias previstas na legisla恒o 
tributaria. 

Art. 246. 0 Auditor Fiscal que houver participado do procedimento, no caso de 
impedimento legal, poderd ser substituido por outro Auditor Fiscal, a fim de evitar 
retardamento no curso do processo. 

CAPITULO III 

DA EXIBIAO DE DOCUMENTOS E 

DO EMBARACO A ACAO FISCAL 

Art. 247. As pessoas sujeitas a fiscaliza9ao exibiro ao Auditor Fiscal, sempre que por ele 
exigidos, independentemente de previa instaura9ao de processo, os livros das escritas 
fiscais e cont自beis e todos os documentos, em uso ou ja arquivados, que forem julgados 
necessarios a fiscaliza9ao, e lhe franquearao os seus estabelecimentos, dep6sitos e 
dependencias, bem como veiculos, cofres e outros m6veis, a qualquer hora do dia ou da 
noite, se a noite os estabelecimentos estiverem funcionando. 

§10 Os livros obrigat6rios de escritura9ao comercial e fiscal e os comprovantes dos 
lan9amentos neles efetuados serao conservados at6 que ocorra a prescri9ao dos crditos 
tribut自rios decorrentes das opera96es a que se refiram. 

§2。  Para os efeitos da legislaao tributaria, nao tem aplicaao quaisquer disposi96es legais 
exciudentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, 
documentos, pap6is e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou 
produtores, ou da obriga o destes de exibi-los. 

Art. 248. 0 prazo para apresenta9ao da documentaao requisitada d de 5 (cinco) dias ap6s 
a intima9ao, prorrogvel por igual periodo por uma b nica vez, salvo se ocorrer algum 
motivo que justifique a nao apresenta9甘o, o que dever自  ser feito por escrito pelo 
contribuinte. 

Art. 249. 0 Auditor Fiscal, ao realizar os exames necessrios, convidara o proprietario do 
estabelecimento ou seu representante tara acompanhar os trabalhos de fiscaliza恒o, ou 
indicar pessoa que o fa9a, e, em caso de recusa, lavrar自  termo desta ocorr6ncia. 
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Art. 250. 0 exame a que se refere o artigo anterior poder ser repetido Quantas vezes a 
autoriciacie administrativa considerar necessria, enquanto nao decair o direito da Fazenda 
iviunicipai constituir o credito tributrio. 

Art. 251. Mediante intima9o escrita, sao obrigados a prestar ao Auditor Fiscal ou a 
qualquer autoridade administrativa tributria todas as informa96es de que disponham com 
relaao aos bens, neg6cios ou atividades de terceiros: 

I - os tabeliaes, escrivaes e demais serventurios de oficio; 

ii - os bancos, casas banc自rias, Caixas Econ6micas e demais institui96es financeiras; 

III - as empresas de administraao de bens; 

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

V - os inventariantes; 

VI - os sindicos, comissarios e liquidatrios; 

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a Lei designe, em razo de seu cargo, 
oficio, fun9ao, minist6rio, atividade ou profissao. 

Pargrafo 白  nico. A obriga o prevista neste artigo nao abrange a prestaao de informa6es 
quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo 
em razo do cargo, oficio, fun9ao, ministdrio, atividade ou profissao. 

Art. 252. Constitui embara9o a a9ao fiscal, a ocorrencia das seguintes hip6teses: 

I - nao exibir a fiscalizaao os livros e documentos fiscais solicitados em Tenno de Inicio 
de Fiscaliza9ao; 

II ・  impedir o acesso da autoridade fiscal s dependencias internas do estabelecimento; 

Ill - dificultar a realizaao da fiscalizaao ou constranger fisica ou moralmente o Auditor 
Fiscal. 

Art. 253. As autoridades administrativas municipais poderao requisitar o auxilio da for9a 
publica federal, estadual ou municipal, quando vitimas de embara9o ou desacato no 
exercicio de suas fun96es, ou quando necessrioa efetivaao de medida prevista na 
legislaao tributria, ainda que nao se configure fato definido em Lei como crime ou 
contraven9ao. 

CAPITULO IV 

DA APREENSAO DE DOCUMENTOS E BENS 

Art. 254. Podero ser apreendidos documentos fiscais ou extras fiscais existentes em poder 
do contribuinte ou de terceiros, que se encontrem em situa9ao irregular e que constituam 
prova de infra9ao da Lei tributria. 

§10 A apreensao pode, inclusive, compreender bens, desde que faam prova de fraude, 
simulaao, adulteraao ou falsificaao. 

62。  Em havendo orova ou fundada suspeita de que os documentos, bens ou mercadorias se 
encontram em resid6ncia particular ou prddios utilizados como moradia, serapromovicia a 
busca e a apreensao judicial sem prejuizo das medidas necessrias para evitar a sua 
remo9ao clandestina. 
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C. つA ハ．，  」一一ー一一一一‘ 	1 	 ,.. 	，  一」  9i us aocumentos e bens apreendidos poderao ser restituIdos ao interessado, mediante 
recivo expedido pela autoridade competente, desde que a prova da infracao vossa ser feita 
atraves ae totocopia autenticada ou por outros meios, ou mediante den6sito da Quantia 
exigivel, arbitrada pela autoridade competente. 

§4o Ouando nao拓r nossivel a nn6cnc斉n dn digl、nqtn nn 8 ユo dPctp orti‘，ハ p ハ Aハmm~htハハ，, ざ - ×“"""v""v ハハ PUささ  ivし j a ap」1し  avao uu uisposto no 9 .,- ueste artigo e o aocumento ou 
Dem apreenaiao seja necessario a produ頭o de prova, a restituiCao s6 ser自  feita av6s a 
aecisao una! ao processo. 

Art. 255. Devem, tamb6m, ser apreendidos, para fins de posterior incinera9ao pela 
Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as, os talonrios fiscais do contribuinte que 
tenha encerrado as suas atividades com pedido de baixa no cadastro fiscal do Municipio, 
ou que tenham o prazo de validade expirado, tomando-se, por isso, documento fiscal 
inid6neo. 

Art. 256. A apreensao ser feita mediante lavratura de termo especifico, que conter: 

I - a descri9ao dos documentos, bens e/ou mercadorias apreendidas; 

II - o lugar onde ficarao depositados e o nome do deposit自rio; 

lii - a indica恒o de que ao interessado se forneceu c6pia do referido termo e da rela9ao dos 
documentos ou bens apreendidos, quando for o caso. 

Par自grafo 丘  nico. Poder ser designado depositrio o prprio detentor dos bens ou 
documentos, se for id6neo, a juizo do Auditor Fiscal ou da autoridade tribut自ria que fizer a 
apreensao. 

Art. 257. Os bens apreendidos serao levados a leilao, se o autuado nao provar o 
preenchimento das exigencias legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apreensao. 

§10 Quando se tratar de bens deteriorveis, o leilo poder realizar-se a qualquer tempo, 
independente de formalidades. 

§2。  Apurando-se na venda quantia superior ao tributo e multas, sera o autuado notificado 
para, no prazo de 10 (dez) dias, receber o excedente. 

Art. 258. Os leil6es sero anunciados com antecedencia de 10 (dez) dias, por edital, 
afixado em local publico e divulgado no Dirio Oficial do Municipio e, se conveniente, em 
jornal de grande circulaao. 

§1 Os bens levados a leilao serao escriturados em livro prprio, mencionando-se a sua 
natureza, avalia9o e o pre9o da arremataao. 

§2。  Encerrado o leilo, ser recolhido, no mesmo dia, sinal de 20% (vinte por cento) pelo 
arrematante, a quem ser fornecida guia de recolhimento da diferen9a sobre o pre9o total 
da arremataao. 

30 Se dentro de 3 (tres) dias o arrematante nao completar o pre9o da arremata9ao, perder自  
o sinal pago e os bens serao postos novamente em leilao, caso nao haja quem ofere9a pre9o 
igual. 

Art. 259. Descontado do nreco da arremata 乞o o valor da divida, multa e despesa de 
transporte, dep6sito e editais, ser自  o saldo posto a disposiao cio dono aos vens 
apreendidos. 
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三  熱鴛鴛熊燃鷺熱撚鴛 ri窓器器 rコ rad 

~ 	 cAPiTULoV 

Art. 260. Fica facultado ao Auditor Fiscal reter, quando necessario, documentos fiscais e 
extra-riscais para analise tora do estabelecimento do contribuinte, mediante a lavratura de 
termo ae reten9ao, contorme disposto em ato do Poder Executivo. 

CAPiTULO V 

DA REPRESENTACAO E DA DENUNCIA 

Art. 261. 0 servidor municipal ou qualquer pessoa pode denunciar ou representar contra 
toda aao ou omissao contrria a disposi9o deste C6digo e de outras leis e regulamentos 
君c．一り； e 

冒  

言 tiscais. 

ニ  

ニ
I -m se
em re篇adas por quem haja sidoa fatos anteriores data器器diretor, preposto ou empregado do contribuintetenha perdido essa qualidade; 

I 難襲蕪藻蕪無薫難な  

O 	 CAPiTULO VI 

ミ
Art 262 sem 

pr切
ulZo do dl po

DO SIGILO FISCAL

Art: 262. Sem 
p

rejuzo do di
sp

osto na legisla o criminal, 6 vedada a divulgaao para 

' 	qualquer tim, por. parte da Iazenda Municipal ou de seus tuncionanos, de intorma9oes 
マ 	obtidas em razo de oticto, sobre a situaao economica ou tinanceira e a natureza e estado 
' 	dos neg6cios ou atividades dos contribuintes e demais pessoas naturais ou juridicas. 

’ 	§ 10 Excetuam-se ao disposto neste artigo as seguintes hip6teses 

' 	I - reauisicao de autoridade judiciria no interesse da justica: 

二 	II - solicitac6es de autoridade administrativa no interesse da Administraao I-'ublica, desde 
aue seja comDrovada a instauraao regular de processo administrativo, no orgao ou na 

' 	entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se retere a 
' 	informa9ao, por prtica de infra9ao administrativa. 

f 	§ 20 0 intercambio de informaao sigilosa, no a mbito da Administra9ao Publica, ser自  
f 	realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega sera feita pessoalrnentea 
, 	autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferncia e assegure a 

ら preservaao do sigilo 

ら §30 Nao 6 vedada a divulga9ao de informa96es relativas a 

f 	I - representa96es fiscais para fins penais; 

" 	II - inscri96es na Divida Ativa da Fazenda Publica; 

' 	III -D arce1amento ou morat6ria 

ご 	S 40 Excetuam-se do disposto neste artigo os casos de requisi9ao do f'oder Legislativo e ae 
ー’ 	autoridade judicial, no interesse da justi9a, os de presta9ao mutua de assistencla para a 
' 	fiscalizacao dos tributos respectivos e de permuta de infrma6es entre os diversos setores 
' 	da Fazenda Municipal e entre esta e a Uniao, os Estados e outros Muflicipios. 

, 
, 
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Art. 263. S言o obrigados a auxiliar a fiscalizaao, prestando informa6es e esclarecimentos 
que lhe forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir as disposi96es desta Lei e 
permitindo aos servidores fiscais colher quaisquer elementos julgados necessdriosa 
fiscaliza9豆o, todos os 6 rgaos da Administraao Publica Municipal, bem como as entidades 
autarquicas, paraestatais e de economia mista. 

CAPiTULO Vil 

DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZACAO 

Art. 264. 0 sujeito passivo poder ser submetido a regime especial de fiscaliza9ao, por 
proposta do Auditor Fiscal ou da autoridade administrativa tributria. 

Pargrafou nico. Ato do Poder E￥ecutivo estabelecer自  os limites e condi96es do regime 
especial. 

CAPiTULO VIII 

DOS REGIMES OU CONTROLES ESPECIAIS 

Art. 265. A administraao tributria poder, quando requerido pelo contribuinte, autorizar 
o uso de regimes ou controles especiais de pagamento de tributos, de documentos, ou de 
escrita fiscal. 

Art. 266. Os regimes ou controles especiais de pagamento dos tributos, de uso de 
documentos ou de escrituraao, quando estabelecidos em beneficio dos contribuintes ou 
outras pessoas obrigadas ao cumprimento de dispositivos da legisla9言o tributaria, sero 
cassados se os beneficirios procederem de modo fraudulento, no gozo das respectivas 
concess6es. 

§1。 E competente para determinar a cassa9ao a mesma autoridade que o for para a 
concessao. 

§2。  Do ato que determinar a cassaao cabera recurso, sem efeito suspensivo, para a 
autoridade superior. 

TITULO IV 

DA DIVIDA ATIVA 

CAPiTULO I 

DA CONSTITUIAO E DA INSCRICAO 

Art. 267. Constitui Divida Ativa do Municipio a proveniente de tributos, multas de 
qualquer natureza, foros, laudemios, alugu6is, alcances dos responsaveis, reposi96es 
oriundas de contratos administrativos, consistentes em quantia fixa e determinada, depois 
de decorridos os prazos de pagamento, ou de decididos os processos fiscais administrativos 
ou judiciais. 

Paragrafo u nico. Nao exclui a liquidez do cr6dito, para os efeitos deste artigo, a fluencia de 

juros・  

Art. 268. A inscri9ao da Divida Ativa, de qualquer natureza, sera feita de ofcio, em livros 
especiais, na reparti9ao competente. 
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Art. 269. 0 termo de inscri9ao da divida ativa e a respectiva certidao devem indicar, 
obrigatoriamente: 

I- a origem e a natureza do crdito; 

11 ・  a quantia devida e demais acr6scimos legais; 

III ・  o nome do devedor, e sempre que possivel o seu domicilio ou residencia; 

IV - o livro, folha e data em que foi inscrita; 

V - o n自mero do processo administrativo ou fiscal que deu origem ao cr6dito. 

§1 A omissao de qualquer dos requisitos previstos nos incisos deste artigo ou o erro a eles 
relativos sao causas de nulidade da inscri9ao e do processo de cobran9a dela decorrente, 
mas a nulidade podera ser sanada at6 decisao de primeira instancia, mediante substitui9o 
da certidao irregularmente emitida. 

§20 Sanada a nulidade com a substitui9ao da certidao, ser devolvido ao sujeito passivo, 
acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poder自  versar sobre a parte 
modificada da certidao. 

Art. 270. A divida ser inscrita ap6s o vencimento do prazo de pagamento do crdito 
tributrio, na forma estabelecida em ato administrativo. 

Art. 271. Inscrita a divida e, se necessria, extraida a respectiva certidao de d6bito, sera ela 
relacionada e remetida ao 6 rgao jurdico para cobran9a. 

Art. 272. A divida regularmente inscrita goza da presun9ao de certeza e liquidez e tem 
efeito de prova pr6-constituida. 

Paragrafo u nico. A presun9ao a que se refere este artigo 6 relativa e pode ser ilidida por 
prova inequivoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite. 

CAPITULO Ii 

DA COBRAN A 

DA DiVIDA ATIVA 

Art. 273. A cobran9a de divida ativa ser feita, por via amig自vel ou judicialmente, atrav6s 
de aao executiva fiscal, observado o disposto em Regulamento do Poder Executivo. 

Art. 274. As dividas relativas ao mesmo devedor, desde que conexas ou consequentes, 
sero acumuladas em um s6 pedido e glosadas as custas de qualquer procedimento que 
tenham sido indevidamente ajuizadas. 

Par自grafo 丘  nico. A viola叫o deste preceito importa em perda, em favor do Municipio, de 
quota e percentagem devida aos responsaveis. 

CAPiTULO III 

DO PAGAMENTO DA DiVIDA ATIVA 

Art. 275. 0 pagamento da divida ativa serh feito em estabelecimento bancario indicado 
pelo Secrethrio municipal de administra9ao e Finan9as, observado o disposto em 
Regulamento do Poder Executivo. 
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Art. 276. E vedado ao estabelecimento arrecadador receber pagamento do d6bito ja 
inscrito em Divida Ativa, sem o respectivo Documento de Arrecada9ao Municipal - DAM 

§1。 A inobservncia deste artigo acarretara a responsabilidade do servidor e do 
estabelecimento que, direta ou indiretamente, concorrer para o recebimento da divida, 
respondendo ainda pelos prejuizos que advirem a Fazenda Municipal. 

§2。 Nenhum d6bito inscrito poder ser recebido sem que o devedor pague, ao mesmo 
tempo, a atualizaao monet自ria e os juros estabelecidos nesta Lei, contados at6 a data do 
pagamento do d6bito. 

Art. 277. Sempre que passar em julgado qualquer senten9a considerando improcedente a 
a叫o executiva fiscal, o Procurador responsavel pela execu9ao providenciar自  a baixa da 
inscri9ao do d6bito na Divida Ativa. 

Art. 278. Cabe a Procuradoria Piscal do Municipio executar, superintender e fiscalizar a 
cobran9a da Divida Ativa do Municipio. 

TITULO V 

DAS CERTIDOES NEGATIVAS 

Art. 279. A prova de quita9ao de tributos, exigida por Lei, ser feita unicamente por 
Certidao Negativa, regularmente expedida pela reparti9ao administrativa competente. 

§1。 A Certidao Negativa ser sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e 
ser fornecida dentro de 10 (dez) dias da data de entrada do requerimento na reparti9ao. 

§2。 0 prazo de vigencia dos efeitos da Certidao Negativa 6 de at6 90 (noventa) dias e dela 
constar自, obrigatoriamente, o prazo limite, conforme disposto em Regulamento do Poder 
Executivo. 

§3。 As certid6es fornecidas nao excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, em 
qualquer tempo, os d6bitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa. 

Art. 280. A Certidao Negativa devera indicar obrigatoriamente: 

I - identifica9ao da pessoa; 

II - domicilio fiscal; 

Ill - ramo de neg6cio; 

IV - periodo a que se refere; 

V ・  periodo de validade da mesma. 

Art. 281. Tem os mesmos efeitos de Certid谷o Negativa aquela de que conste a existencia 
de crditos nao vencidos, em curso de cobran9a executiva em que tenha sido efetivada a 
penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 

Art. 282. Indenendentemente de disposicao legal permissiva, serh dispensada a prova de 
auitacao de tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de pratica de ato inciispensavei 
oara evitar a caducidade de direito, respondendo, porm, todos os participantes no ato pelo 
tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabiveis, exceto as relativas a 
infra96es cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. 
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Art. 283. A Certidao Negativa expedida coin dolo ou fraude, que contenha erro contra a 
Fazenda Publica, responsabiliza pessoalmente o funcionrio que a expedir, pelo crdito 
tributrio e juros de mora acrescidos. 

Paragrafo a nico. O disposto neste artigo nao exclui a responsabilidade criminal e funcional 
que no caso couber. 

TITULO VI 

DO PROCEDIMENTO DAS MEDIDAS DE FISCALIZA叫O E 

DA FORMALIZA叫O DO CR血DITO TRIBUTARIO 

CAPITULO I 

DO PROCEDIMENTO DAS MEDIDAS DE FISCALIZACAO 

Art. 284. A fiscaliza9ao tem inicio com o primeiro Ato de ofcio, praticado por Auditor 
Fiscal, tendente a apura9ao de obriga9ao tribut言ria ou infra9ao, cientificado o sujeito 
passivo・  

§10 0 sujeito passivo ser自  cientificado por um dos seguintes meios: 

I- pessoalmente, ao pr6prio sujeito passivo, a seu representante, mandatdrio ou preposto; 

II - por via postal, com aviso de recebimento, a ser datado, firmado e devolvido pelo 
destinatrio ou pessoa de seu domicilio; 

III - por meio eletr6nico, consoante disposto em regulamento; 

IV - por edital, publicado no Dirio Oficial do Municipio, quando improficuo qualquer dos 
meios previstos nos incisos anteriores. 

§2。  Os meios de intimaao previstos nos incisos I, II e III do§ 10 nao esto sujeitos a 
ordem de preferncia. 

§ 30 0 inicio da fiscaliza9ao exclui a espontaneidade do sujeito passivo e, 
independentemente de intimaao, a dos demais envolvidos nas infra6es verificadas. 

§40 0 recolhimento do tributo ap6s o inicio da fiscalizaao ser自  aproveitado para os fins 
de quita9ao total ou parcial do crdito tributrio, nos termos do Regulamento, sem prejuizo 
das penalidades e demais acr6scimos cabiveis. 

Art. 285. A denncia espontnea do extravio ou inutilizaao de livros e documentos fiscais 
somente elidir a penalidade aplic自vel quando, sem prejuizo da observancia do disposto 
nesta Lei e das demais prescri96es legais e regulamentares, for instruida com a prova da 
publicaao do an貢ncio da ocorrencia, bem como com declara9ao dos tributos devidos no 
periodo abrangido pelos livros e documentos extraviados ou inutilizados, na forma do 
Regulamento. 

Art. 286. Os termos decorrentes de atividade fiscalizat6ria sero lavrados, sempre que 
possivel, em livro fiscal, por meio eletr6nico ou a ele equivalente. 

Pardgrafo 丘  nico. Na falta de livros, ser lavrado termo avulso, em formulrio pr6prio, 
sendo I (uma) via entregue ao sujeito passivo, ficando a outra em poder da fiscaliza9ao, 
para ser anexada ao processo. 
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Art. 287. As medidas de fiscaliza9ao e o lan9amento podero ser revistos, a qualquer 
momento, respeitado o disposto no pargrafou nico do art. 149 da Lei Federal n。  5.172, de 
25 de outubro de 1966 (C6digo Tributrio Nacional). 

Art. 288. A Administra9ao Tributaria nao executar自  procedimento fiscal quando os custos 
claramente superarem a expectativa do correspondente beneficio tributhrio, conforme 
disposto no regulamento. 

Art. 289. Os Auditores Fiscais, quando da apura9ao de obriga9ao tributria ou infra9ao, 
sempre que constatarem situaao que, em tese, possa configurar, tambdm, crime contra a 
ordem tributria definida no art. 1o ou 2。  da Lei Federal n。  8.137, de 27 de dezembro de 
1990, devero formalizar representa9ao fiscal para fins penais, na forma a ser estabelecida 
em regulamento. 

§10 Para os crimes definidos no art. 1 da Lei Federal n。  8.137, de 1990, a noticia sobre 
crime contra a ordem tributria serd encaminhada ao Minist6rio Publico, quando: 

I- ap6s a constitui9ao do cr6dito tributrio, nao for este pago integralmente nem 
apresentada impugna9ao; 

II ・  ap6s o julgamento de primeira instncia administrativa, mantida a exigencia fiscal, 
total ou parcialmente, nao for pago integralmente o crdito tributdrio nem apresentado o 
recurso cabivel; 

111 - ap6s o julgamento de segunda instancia administrativa, mantida a exigencia fiscal, 
total ou parcialmente, nao for pago integralmente o cr6dito tributrio. 

§2。  Para os demais crimes contra a ordem tributria, a comunicaao ao Minist'rio P丘blico 
ser imediata. 

CAPITULO II 

DA FORMALIZA叫O DO CR重DITO TRIBUTARIO 

Art. 290. A exigencia de crdito tributrio sera formalizada em declara9ao tributaria, 
Notificaao de Lan9amento, notifica o fiscal de lan9amento ou em auto de infraao, de 
acordo com a legislaao de cada tributo. 

Art. 291. Os crditos tributrios informados pelo sujeito passivos por meio de declara9ao, 
nao pagos ou pagos a menor, apurados pela Administraao Tributria, serao enviados para 
inscri9ao em divida ativa do Municipio com os acr6scimos legais devidos, na forma do 
Regulamento. 

Par自grafou nico. A Administra9ao Tributria, encontrando cr6ditos relativos a tributo 
informado, podera efetuar cobran9a amigavel do valor apurado da declara9ao, previamente 
ainscri9ao em divida ativa do Municipio. 

Art. 292.A Notifica9ao de Lan9amento sera expedida pelo 6 rgao que administra o tributo e 
contera, obrigatoriamente: 

I ・  o nome do sujeito passivo e respectivo domicilio tributrio; 

II - a identifica9ao do im6vel a que se refere o lan9amento, se for o caso; 

III - o valor do cr6dito tributario e, em sendo o caso, os elementos de clculo do tributo; 

IV - a disposi9ao legal relativa ao cr6dito tributario; 

V - a indica9ao das infra96es e penalidades, bem como os seus valores; 
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VI - o prazo para recolhimento do cr6dito tributrio ou impugna9ao do lan9amento; 

VII - a assinatura da autoridade administrativa competente. 

§1。 Prescinde da assinatura da autoridade administrativa a Notifica9ao de Lan9amento 
emitida por processo automatizado ou eletr6nico. 

§2。 Considera-se regularmente notificado o sujeito passivo do lanamento a que se refere 
o caput deste artigo com a entrega da notifica9ao, pessoalmente, por meio eletr6nico ou 
pelo correio, no local do imvel, no caso de tributo imobilirio, ou no local declarado pelo 
sujeito passivo e constante dos cadastros fiscais, observada a legisla9ao especifica de cada 
tributo. 

§3。 A autoridade administrativa poder recusar o domicilio eleito pelo sujeito passivo 
quando impossibilite ou dificulte a arrecada9ao ou a fiscalizaao do tributo. 

§4。 Considera-se pessoal a noiifica9ao efetuada ao sujeito passivo, a seus familiares, 
preposto ou empregado. 

§5。 Na impossibilidade de entrega da notificaao na forma prevista neste artigo ou no caso 
de recusa de seu recebimento, a notificaao do lan9amento far-se-自  por edital, consoante o 
disposto nesta Lei. 

Art.293. A Notificaao Fiscal de Lan9amento sera lavrada por Auditor Fiscal e dever 
conter: 

I - o local, data e hora da lavratura; 

II - o relat6rio circunstanciado dos fatos que embasaram a notifica9ao; 

III - o nome e endere9o do notificado, identifica9ao do im6vel, se for o caso, ou indica9o 
do numero de inscri9ao cadastral, se houver; 

IV - a descri9ao do fato que constitui a infraao; 

V - a indicaao expressa da disposi9ao legal infringida e da penalidade aplic自vel; 

VI - a determina きo da exigencia e intimaao ao notificado para cumpri-la ou impugna-la, 
no prazo de 30 (trinta) dias; 

VII - a assinatura do notificante, ou certificaao eletrnica, na forma desta Lei, e indica o 
de seu cargo ou fun9ao e registro funcional; 

VIII - a ciencia do notificado ou de seu representante legal, mandatario ou preposto por 
uma das formas previstas nesta Lei. 

Pargrafou nico. A assinatura do notificado ou de seu representante legal, mandatario ou 
preposto, ou certificaao eletrnica, nao constitui formalidade essencial a validade da 
notificaao fiscal ou do auto de infraao e nao implicara confissao, nem sua falta ou recusa 
acarretara nulidade do procedimento fiscal ou agravamento da infraao. 

Art. 294. 0 notificado sera intimado da lavratura da notifica9ao fiscal por um dos 

seguintes meios: 

I- pessoalmente, mediante entrega de c6pia da notifica9ao ao pr6prio notificado, a seu 
representante, mandatrio ou preposto, contra assinatura-recibo datada no original ou 
men9ao da circunstancia de que houve impossibilidade ou recusa de assinatura; 
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II - por via postal, acompanhada de c6pia da notificaao fiscal, com aviso de recebimento, 
a ser datado, firmado e devolvido pelo destinatrio ou pessoa de seu domiclio; 

III - por meio eletrnico, consoante disposto em regulamento; 

IV - por edital publicado no Diario Oficial do Municipio, de forma resumida, quando 
improfcuo qualquer dos meios previstos nos incisos I, II e III, consoante disposto em 
regulamento. 

§10 Os meios de intimaao prevista nos incisos I, II e III deste artigo nao estao sujeitos a 
ordem de preferencia. 

§ 2。  Quando o volume de emissao ou a caracteristica das notifica96es fiscais de 
lan9amento justificar, a autoridade administrativa poder determinar, conforme disposto 
em regulamento, a intima9ao da lavratura de Notifica戸o Fiscal de Lan9amento por edital 
publicado no Dirio Oficial do 'Municipio, sem a precedencia da intima9ao prevista na 
forma dos incisos I, II ou III. 

Art. 295. A notificaao fiscal de lan9amento deve ser instruida com documentos, 
demonstrativos e demais elementos materiais comprobat6rios da infra9ao. 

§10 Ao notificado serd entregue uma via da notificaao, mediante recibo, valendo como 
intima9ao, juntamente com c6pia dos demonstrativos e demais documentos que o instruem, 
salvo daqueles cujos originais estejam em sua posse. 

§2。 Fundado em crit6rios de conveniencia e oportunidade, o fisco poder intimar o 
notificado por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou, na sua 
impossibilidade, mediante publica9ao de edital no Dirio Oficial do Municipio. 

§3。 Na hip6tese do§ 2o deste artigo, uma via da Notificaao Fiscal de Lan9amento e dos 
demonstrativos e documentos que o instruem serao expedidos para qualquer um dos 
endere9os indicados pelo notificado, e, na hip6tese de notifica9ao via edital, ficaro sob a 
guarda da reparti9ao fiscala qual o notificado esteja vinculado. 

§ 4。  A lavratura da Notificaao Fiscal de Lan9amento e a sua instru9ao com 
demonstrativos e documentos poderao ser implementados em meio eletr6nico, conforme 
previsto em regulamento. 

Art. 296. O Auto de Infraao ser自  lavrado por Auditor Fiscal para imposi9ao de penalidade 
quando verificar em a9ao fiscal infra叫o por descumprimento de obrigaao tributria 
acessoria. 

Pargrafo u nico. Aplicam-se ao Auto de Infraao, no que couber, as mesmas regras para 
Notifica 言o Fiscal de Lan9amento. 

CAPiTULO III 

DAS INCORRECOES E OMISSOES NA FORMALIZACAO 

DO CR元DITO TRIBUTARIO 

Art. 297. As incorre96es, omiss6es ou inexatid6es da Notifica9ao de Lan9amento, da 
Notificaao Fiscal de Lan9amento e do Auto de Infraao nao o tornam nulos quando deles 
constarem elementos suficientes para determinaao do cr6dito tributrio, caracteriza恒o da 
infra9ao e identificaao do sujeito passivo. 

Art. 298. Os erros existentes na formaliza9ao do credito tributario poderao ser corrigidos 
pelo 6 rgao lan9ador, pelo notificante ou autuante, com anuencia de seu superior imediato, 
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enquanto nao apresentada impugnaao e nao inscrito o credito em divida ativa, 
cientificando o sujeito passivo e devolvendo-lhe o prazo para apresenta9ao da impugna9o 
ou pagamento do d6bito fiscal com desconto previsto em Lei. 

Paragrafo u nico. Apresentada a impugna9ao ou inscrito o crddito em divida ativa, as 
corre96es possiveis somente poderao ser efetuadas pelo 6 rgao de julgamento ou por 
determina9ao deste. 

Art. 299. Estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato ou de direito sero 
corrigidos pelo 6 rgao de julgamento, de oficio ou em razao de impugna9言o ou recurso, nao 
sendo causa de decreta9ao de nulidade. 

§10 Nos casos de erros corrigidos de oficio, o sujeito passivo ser自  cientificado, 
devolvendo-lhe o prazo para apresenta9o da impugna9ao ou pagamento do ddbito fiscal 
com desconto previsto em lei. 

§2。 0 6 rgao de julgamento mandara suprir as irregularidades existentes, quando nao puder 
efetuar a corre9ao de oficio. 

§3。 Quando, em exames posteriores e diligencias, realizados no curso do processo, forem 
verificadas incorre96es, omiss6es ou inexatid6es de que resultem agravamento da 
exigencia inicial, ser自  lavrado notifica9ao fiscal de lan9amento ou auto de infra9o 
complementar, devolvendo ao sujeito passivo o prazo para impugna9ao da mat6ria 
agravada. 

Art. 300. Em uma Notificaao Fiscal de Lan9amento ou Auto de Infra9ao sera retificado 
ou cancelado sem despacho da autoridade administrativa. 

Pargrafou nico. O arquivamento da Notifica9ao Fiscal de Lan9amento ou do Auto de 
infra9o sera providenciado pela unidade competente, na forma do Regulamento. 

TITULO VII 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 

CAPITULO I 

DOS PRINCIPIOS 

Art. 301. 0 processo administrativo tributario obedecera, entre outros requisitos de 
validade, os principios da publicidade, da economia, da motiva9ao e da celeridade, 
assegurados o contradit6rio e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. 

CAPITULO 1! 

DAS DISPOSICOES GERAIS DO PROCESSO 

Se戸o! 

Das Normas Gerais 

Art. 302. As impugna96es e recursos tempestivamente interpostos suspendeni a 
exigibilidade do cr6dito tributario. 

§1。  No serao conhecidas as impugna96es ou recursos interpostos fora dos prazos 
estabelecidos nesta Lei, podendo qualquer autoridade julgadora denegar o seu seguimento. 
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§2。  Nao cabe qualquer recurso do despacho denegat6rio de seguimento de impugna9ao ou 
recurso interpostos intempestivamente, ressalvado um u nico pedido de reconsidera o, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimaao da decisao, dirigido a mesma 
autoridade julgadora e que verse exciusivamente sobre ausencia ou inexistencia de 
intima9ao ou contagem de prazo. 

Art. 303. Os processos remetidos para aprecia9ao da autoridade julgadora deverao ser 
qualificados, tendo prioridade no julgamento aqueles de maior valor e em que estiverem 
presentes indicios de crime contra a ordem tributaria, bem como aqueles em que figurem 
contribuintes maiores de 60 anos ou portadores de necessidades, conforme disciplinado em 
lei especifica 

Art. 304. 0 sujeito passivo poder efetuar o recolhimento parcial da obriga9ao tribut自ria, 
quando lan9ada por meio de Notificaao Fiscal de Lan9amento ou de Auto de Infra9ao, em 
rela9ao a parcela do lan9amento nao impugnada ou recorrida, fazendo jus ao desconto 
proporcional da multa cabivel em cada fase do processo. 

Pargrafou nico. O recolhimento parcial do tributo incontroverso, na forma do caput deste 
artigo, somente ser aceito quando declarado pelo sujeito passivo, na forma do 
Regulamento, e efetuado durante a flu6ncia dos prazos para apresenta9ao de impugna9o 
ou de recurso e acompanhado do pagamento proporcional da respectiva multa morat6ria e 
demais acr6scimos legais. 

Art. 305. A propositura, pelo sujeito passivo, de qualquer a o ou medida judicial relativa 
aos fatos ou aos atos administrativos de exigencia do cr6dito tributrio importa renancia ao 
poder de recorrer na esfera administrativa e desistencia do recurso acaso interposto, 
devendo o processo ser encaminhado a Procuradoria Geral do Municipio. 

Art. 306. 06 rgao competente da Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as dar 
vista da Notificaao Fiscal de Lan9amento ou do Auto de Infraao ou do processo fiscal ao 
contribuinte interessado, a seu representante legalmente habilitado, mandat自rio ou 
preposto, munido do respectivo instrumento comprobat6rio de legitimidade, na reparti9o 
fiscal em que se encontre. 

§1 A vista, que independe de pedido escrito, ser aberta por termo lavrado nos autos, 
subscrito pelo servidor competente e pelo interessado ou representante habilitado. 

§2。  0 contribuinte poder ter acesso ao despacho e sua fundamenta9ao, por meio 
eletr6nico, em conformidade com o Regulamento. 

Se戸o II 

Dos Atos Processuais 

Subse戸o I 

Da Forma 

Art. 307. Os Atos Processuais nao dependem de forma determinada, a nao ser quando a 
legislaao tributaria expressamente a exigir, considerando-se vlidos os Atos que, 
realizados de outro modo, alcancem sua finalidade. 

Subse戸o II 

Do Lugar 
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Art. 308. Os Atos processuais sero praticados, em regra, na sede da reparti9ao p白blica 
competente, durante o expediente normal. 

§1。 No interesse da instru9ao do processo e da celeridade processual, podera ser facultada 
a prtica de atos processuais em local e horrio que nao o referido no caput deste artigo, 
por ato normativo expedido pela Administraao ou por previsao de 6 rgao de julgamento. 

§2。 Os atos processuais poderao ser praticados por meio eletrnico, nos termos do art. 318 
desta Lei e conforme dispuser a legisla o. 

Subse恒o III 

Dos Prazos 

Art. 309. Os atos processuais sero realizados nos prazos estabelecidos nesta Lei ou na 
legisla9o tributria. 

Paragrafo u nico. O prazo para a prtica de ato processual a cargo da parte ser de 5 (cinco) 
dias quando este nao for fixado na Lei, no regulamento ou pela autoridade julgadora. 

Art. 310. Os prazos serao continuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de inicio e 
incluindo'se o de vencimento. 

§10 Os prazos fluem a partir do primeiro dia 自  til ap6s a intimaao, salvo disposi9言o em 
contrrio. 

§2。  Sempre que o vencimento ocorrer em dia em que nao houver expediente normal na 
reparti9ao em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato, os prazos sero 
prorrogados ate o primeiro dia u til subsequente. 

Art. 311. Decorrido o prazo, extingue-se automaticamente o direito de praticar o ato, salvo 
se o interessado provar que nao o realizou por justa causa. 

Subse戸o IV 

Das Intimaf6es 

Art. 312. As intima6es dos atos processuais sero efetuadas de oficio e deverao conter o 
nome e a qualificaao do intimado, a identificaao da Notifica9ao Fiscal ou do Auto de 
Infra9ao e do processo, a indicaao de sua finalidade, bem como do prazo e do local para o 
seu atendimento 

Art. 313. Na instru9ao das impugna6es e recursos, a intima9ao dos interessados ser feita 
pela autoridade competente, quando necess自rios esclarecimentos, complementaao, 
corre叫o de dados ou cumprimento de qualquer ato essencial ao processo. 

Paragrafo 自  nico. Nao atendida a intimaao, o processo sera julgado no estado em que se 
encontrar. 

Art. 314. As intima96es serao realizadas por meio de publica9ao no Diario Oficial do 
Municipio, contendo o nome do notificado ou do autuado e do procurador devidamente 
constituido nos autos. 

§1。 As intima6es poderao ser feitas por meio eletrnico, na forma do estabelecido em Lei 
e conforme dispuser a legislaao. 

§2。 Valendo-se de critdrios de oportunidade e conveniencia, a Administra9ao P6blica 
podera implementar as intima96esde modo pessoal, que ser feita me'diante ci6ncia do 
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interessado ou de seu representante habilitado, ou por interm6dio de carta registrada, corn 
aviso de recebimento, expedida para o endere9o indicado pelo interessado 

§3O Em se tratando de pessoa fisica ou firma individual sem advogado constituido nos 
autos, as intima6es permanecero sendo realizadas mediante ciencia do interessado ou por 
carta registrada com aviso de recebimento, enquanto n谷o ocorrer sua adesao ao processo 
eletr6nico, nos termos previstos em lei. 

§4。  Considerar-se-d feita a intima9ao: 

I ・  se por edital, no primeiro dia u til posterior ao da data de sua publica9ao; 

II - se por meio eletr6nico, na forma prevista em lei; 

Ill - se pessoal, na data da respectiva ciencia; 

IV - se por carta registrada, na daXa constante do aviso de recebimento. 

Subse戸o V 

Das Nulidades 

Art. 315. A nulidade de qualquer ato s6 prejudica os posteriores que dele dependam 
diretamente. 

Pargrafo 丘  nico. Quando a Lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a 
decreta9ao desta nao pode ser requerida por quem lhe deu causa. 

Art. 316. As incorre96es ou omiss6es da Notificaao fiscal de Lan9amento ou do Auto de 
Infra9ao nao acarretarao sua nulidade quando nele constarem elementos suficientes para se 
determinar com seguran9a a natureza da infra9ao e a pessoa do infrator. 

Art. 317. Estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato e os de capitula9谷o 
da infra9ao ou da penalidade sero corrigidos pelo 6 rgao de julgamento, de oficio ou em 
razao de defesa ou recurso, nao sendo causa de decreta9ao de nulidade. 

§1。 Quando da corre9ao resultar penalidade de valor equivalente ou menos gravoso, sera 
ressalvada ao interessado, expressamente, a possibilidade de efetuar o pagamento do ddbito 
fiscal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intima9ao, com desconto igual ao que 
poderia ter usufruido no decurso do prazo previsto para a apresenta戸o da defesa. 

§2。 A redu9ao do d6bito fiscal exigido por meio da Notificaao Fiscal de Lan9amento e do 
Auto de Infraao, efetuada em decorrencia de prova produzida nos autos, nao caracteriza 
erro de fato. 

Art. 318.0 6 rgao de julgamento mandara suprir as irregularidades existentes na 
Notifica9o Fiscal de Lan9amento e no Auto de infra9ao quando nao puder efetuar a 
corre9ao de oficio. 

Paragrafo 白  nico. As irregularidades que tiverem causado prejuizo a defesa, devidamente 
identificadas e justificadas, s6 acarretarao a nulidade dos atos que no puderem ser 
supridos ou retificados. 

Art. 319. A decisao de qualquer instncia administrativa que contiver erro de fato ser自  
passivel de retifica9ao, devendo o processo ser submetido a aprecia9ao do respectivo 6 rgo 
de julgamento. 

§1 0 pedido de retifica9ao devera ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
intimaao da decisao retificanda, com a demonstra9ao precisa do erro de fato apontado, 

Av. Francisco da Costa Veloso, 620 1 Centro - Cabeceiras do Piaui - P1 / Tel:(86) 3240-1122 - CEP: 64.105・000 
CNPJ: 41.522.277/0001-61 

75 



Cdigo Tributrio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

no implicando suspensao ou interrup9ao de prazo para a interposi9ao dos demais recursos 
previstos nesta Lei. 

§2。  0 exame de admissibilidade do pedido de retificaao interposto respectivamente em 
face das decis6es proferidas no a mbito da Diretoria Geral da Receita Municipal e das 
decis6es proferidas no a mbito do Conselho Municipal de Tributos, se for o caso, e o seu 
processamento serao regulamentados por Ato do Secretario municipal de administra9ao e 
Finan9as. 

§30 0 pedido de retificaao ser distribuido para julgamento na forma estabelecida pelo 
Regulamento ou Regimento Interno do Conselho. 

Se戸o III 

Das Partes e dos seus Procuradores 

Art. 320. Todo aquele que, de qualquer modo e em qualquer qualidade, atuar no processo 
deve proceder com lealdade e boa-f, sendo-lhe vedado empregar, oralmente ou por 
escrito, express6es injuriosas. 

Pargrafou nico. Incumbe a autoridade judicante cassar a palavra daquele que, embora 
advertido, insistir no uso de express6es injuriosas, ou mandar risca-las, quando escritas, de 
ofcio ou a requerimento do ofendido. 

Art. 321. Ser concedida vista dos autos ao interessado ou representante habilitado, no 
recinto da reparti9ao onde se encontrar o processo. 

§10 A vista, que independe de pedido escrito, ser aberta por termo lavrado nos autos, 
subscrito pelo servidor competente e pelo interessado ou representante habilitado. 

§2。 Sempre que solicitada, ser自  fornecida, mediante pagamento de taxa ou pre9o p白blico, 
c6pia do processo ao autuado ou a seu representante habilitado. 

§3。 Nao ser concedida vista dos autos se os mesmos estiverem com autoridade judicante 
designada para proferir a decisao, ou vista dos autos fora da reparti9ao. 

Se恒o IV 

Das Provas 

Art. 322. Todos os meios legais, bem como os moralmente legitimos obtidos de forma 
licita, sao h自beis para provar a verdade dos fatos controvertidos. 

Art. 323. As provas deverao ser apresentadas juntamente com a Notificaao Fiscal de 
Lan9amento, com o Auto de Infraao e com a defesa, salvo por motivo de for9a maior ou 
ocorrncia de fato superveniente. 

Paragrafo 自  nico. Nas situa96es excepcionadas no caput deste artigo, que devem ser 
cabalmente demonstradas, ser自  ouvida a parte contrria. 

Art. 324. No dependem de prova os fatos: 

I - afirmados por uma parte e confessados pela parte contraria; 

II - admitidos, no processo, como incontroversos. 

Art. 325. A transcri9ao de documento eletr6nico apresentada a guisa de instru9ao da 
Notifica9ao Fiscal de Lan9amento e do Auto de Infra9ao ter o mesmo valor probante do 
documento eletr6nico transcrito, desde que, cumulativamente: 
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I - seu conteudo reflita com exatidao os dados que constituem o respectivo documento em 
forma eletr6nica; 

II - o fisco tenha executado procedimentos t6cnicos tendentes a assegurar a integridade da 
informa9ao digital contida no documento em forma eletr6nica. 

§1 Para os efeitos deste artigo, considera-se transcri9豆o o processo do qual resulte a 
visualizaao, em impresso, do documento eletrnico. 

§2。  Ter-se-a como comprovada a integridade do documento eletr6nico quando houver sido 
efetuada sua vincula叫o a um ou mais c6digos digitais gerados por aplicativo 
especialmente projetado para a autentica9ao de dados informatizados, garantindo que, 
necessariamente, se modifique a configura9ao do c6digo autenticador na hip6tese de 
ocorrer qualquer alteraao, intencional ou nao, no conteudo do referido documento. 

Art. 326. Em se tratando de infra96es caracterizadas em documentos recebidos, emitidos 
ou escriturados pelo sujeito passivo, admitir-se-a como elemento de prova, em substitui9o 
aos referidos documentos, demonstrativo no qual as opera96es, presta96es ou eventos 
estejam individualmente discriminados, sempre que, alternativamente, o referido 
demonstrativo tenha sido elaborado pelo fisco: 

I・  mediante transcri9ao de documentos eletr6nicos gerados pelo sujeito passivo, por ele 
entregues ou apreendidos pelo fisco, desde que esteja comprovada a integridade dos 
correspondentes documentos eletr6nicos, nos termos desta Lei; 

li - com base em documentos eletrnicos criados pelo sujeito passivo, por ele entregues ou 
apreendidos pelo fisco, desde que esteja comprovada a integridade dos correspondentes 
documentos eletrnicos, nos termos desta Lei; 

III - esteja acompanhado de originais ou c6pias dos respectivos documentos em quantidade 
suficiente para comprovar, de forma inequivoca, ainda que em rela9ao a um 自  nico evento, 
a ocorr6ncia da infraao. 

§10 0 sujeito passivo poder contraditar o demonstrativo elaborado pelo fisco nos termos 
deste artigo, fazendo-o de forma objetiva, com indicaao precisa do erro ou incorre9o 
encontrados e com apresentaao da correspondente comprova9ao, sob pena de se terem por 
exatos os dados nele constantes. 

§2。  Os documentos recebidos, emitidos ou escriturados pelo sujeito passivo, nos quais 
estejam caracterizados elementos de prova de infra96es, podero lhe ser restituIdos, 
devendo ser conservados enquanto nao se tornar definitiva a decisao administrativa ou 
judicial, observado ainda o prazo minimo de 5 (cinco) anos, sob pena de se reputarem 
verdadeiras as respectivas acusa96es. 

Se恒o V 

Da Competencia dos Org豆os de Julgamento 

Art. 327. A competencia dos 6 rgaos de julgamento independe do domicilio do 
peticionario, do notificado, do autuado ou do lugar em que foi constatada a infra9ao. 

Art. 328. Para a fixaao da competencia dos 6 rgaos de julgamento em razao da al9ada, 
bem como do recurso cabivel nos termos desta Lei, entende-se por d6bito fiscal os valores 
correspondentes ao tributo, multa, atualizaao monet自ria e juros de mora, devidos na data 

da lavratura da Notifica9きo Fiscal de Lan9amento ou do Auto de Infra9ao, em montante 
estabelecido por Ato do Secretrio municipal de administra9ao e Finan9as. 
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Art. 329.Os 6 rgaos de julgamento poder谷o determinar a realizacao de dilkzencias 
necessarias a lnstru9ao do processo. 

§1。 Encontrando-se o processo em fase de julgamento, somente nor decisao do 6 reo 
juigacior poclera ser determinada diligencia para esclarecimento de mat6ria de fato. 

§2。 A exibi9ao e o envio de dados e de documentos resultantes das diligencias de que trata 
o caput deste artigo poderao ser realizados por meio eletr6nico, na forma do Regulamento 

Art. 330. Os 6 rgaos de julgamento apreciarきo livremente as provas, devendo, entretanto, 
indicar expressamente os motivos de seu convencimento. 

Art. 331. Somente nos casos expressamente previstos em Lei poder o Orgao de 
julgamento relevar ou reduzir multas. 

Art. 332. No julgamento 6 vedado afastar a aplicacao de Lei sob aleaacao de Drescrico 
intercorrente e inconstitucionalidade, ressalvadas as hip6teses em que a 
inconstitucionalidade tenha sido proclamada: 

I- em a9ao direta de inconstitucionalidade; 

li ・  por decisao definitiva do Supremo Tribunal Federal, em via incidental, desde que o 
Senado Federal tenha suspendido a execu9ao do ato normativo. 

Art. 333. Nao sera processado no contencioso administrativo pedido que: 

I- seja intempestivo; 

11 - seja apresentado por pessoa manifestamente ilegitima ou que deixe de fazer prova de 
sua capacidade para ser parte no processo administrativo tributrio ou para representar o 
sujeito passivo; 

III ・  nao preencha os requisitos previstos para sua interposi9ao. 

Art. 334. Nao impede a lavratura da Notifica9ao Fiscal de Lan9amento ou do Auto de 
Infra9ao a propositura pelo notificado/autuado de a9乞o judicial, por qualquer modalidade 
processual, com o mesmo objeto, ainda que haja ocorrencia de dep6sito ou garantia. 

§10 A propositura de a戸o judicial importa ren丘ncia ao direito de litigar no processo 
administrativo tributrio e desistencia do litigio pelo autuado/notificado, devendo os autos 
ser encaminhados diretamente 良  Procuradoria Geral do Municipio, na fase processual em 
que se encontrarem. 

§2。  0 curso do processo administrativo tributrio, quando houver materia distinta da 
constante do processo judicial, ter自  prosseguimento em rela頭o a mat6ria diferenciada, 
conforme dispuser o Regulamento. 

§3。 Estando o cr6dito tributario com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, 
inciso II, da Lei Federal n 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), a notifica9ao/autua頭o 
sera lavrada para prevenir os efeitos da decadencia, porm sem a incidencia de 
penalidades. 

Se戸o VI 

Dos Impedimentos 

Art. 335.E vedado o exercicio da fun9ao de julgar aqueles que, relativamente ao processo 
em julgamento, tenham: 

Av. Francisco da Costa Vdoso, 620 1Centro - Cabeceiras do Piaui一  P1 /TeI:(86) 3240-1122 ・  CEP: 64.105-000 
CNPJ: 41.522.277/0001-61 

78 ・・．  

1
tt

tt
tt

tl
it

tt
it

it
it

ta
tt

irm
m

7  



  

  

C6digo Tribut'rio Municipal 
Cabeceiras do Piaui 

I- atuado no exercicio da fiscaliza9ao direta do tributo, como Representante Fiscal ou 
Julgador de primeira instncia administrativa; 

11 - atuado na qualidade de mandatario ou perito; 

III - interesse econ6mico ou financeiro, por si, por seu c6njuge ou por parente 
consanguineo ou afim, em linha reta ou na colateral atd o terceiro grau; 

IV - vinculo, como s6cio ou empregado, com a sociedade de advogados ou de contabilistas 
ou de economistas, ou de empresa de assessoria fiscal ou tributria, a que esteja vinculado 
o mandatario constituido por quem figure como parte no processo. 

§10 A parte interessada devera arguir o impedimento, em peti9ao devidamente 
fundamentada e instruida, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. 

§2。 0 incidente serh decidido em preliminar pelo 6 rgao de julgamento, ouvindo-se o 
arguido, se necessrio. 

§3。 A autoridade judicante poder declarar-se impedida por motivo de foro i ntimo. 

Se戸o VII 

Do Dep6sito Administrativo 

Art. 336. 0 notificado/autuado poder自  fazer cessar, no todo ou em parte, a aplica9ao dos 
acrscimos de mora e de atualiza9ao monet自ria, desde que efetue o dep6sito da importancia 
questionada em qualquer fase do processo administrativo tributario, conforme o disposto 
na legislaao. 

§1。 Entende-se por importncia questionada a exigida na respectiva Notifica9ao Fiscal de 
Lan9amento e Auto de Infraao, com os acr6scimos devidos at6 a data do dep6sito nos 
termos da legislaao pertinente. 

§2。 As quantias depositadas recebero os mesmos acrscimos adotados para atualiza o 
das cadernetas de poupan9a. 

§3。 A quantia depositada referente a exigencia fiscal cancelada ou reduzida por deciso 
administrativa definitiva ser自  devolvida ao contribuinte na propor9ao do cancelamento ou 
da redu9ao. 

§40 Mantida a Notifica叫o Fiscal de Lan9amento ou o Auto de Infra9o, ainda que 
parcialmente, em decisao administrativa definitiva, a quantia depositada ser convertida 
em renda da Fazenda Municipal na forma do que restou decidido. 

§5。 Os acrscimos de que trata o§ 2。  deste artigo correro at6 o mes do efetivo 
recebimento dos valores pelo notificado/autuado. 

§6。 0 dep6sito efetuado nos termos deste artigo suspender自  a exigibilidade do credito 

tribut自rio, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 - C6digo 
Tributrio Nacional. 

Se頭o VIII 

Das Decis6es 

Art. 337. A fundamenta9ao 6 requisito essencial do despacho decis6rio. 

§1。  A fundamentaao do despacho somente sera dispensada quando a decisao se reportar a 
pareceres ou informa6es contidas nos autos, acolhendo-as de forma expressa. 
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§2。  0 despacho e sua fundamenta蝉o poderao ser dlsponibilizados por meio eletr6nico, na 
forma do Regulamento. 

Art. 338. Encerram definitivamente a instancia administrativa: 

I - o lan9amento nao impugnado no prazo regulamentar; 

II - as decis6es de 18 instancia passadas em julgado; 

Ill - as decis6es proferidas pelo Conselho em grau de recurso, passadas em julgado, 

IV - a decisao que puser fim ao processo fiscal. 

Art. 339. Considera-se intimado o sujeito passivo, alternativamente: 

I - com a publicaao do extrato da decisao no Dirio Oficial do Municipio; 

II - com o recebimento, por via postal, de c6pia da decisao, com aviso de recebimento, a 
ser datado, firmado e devolvido pelo destinatrio ou pessoa de seu domicilio; 

III - pessoalmente, mediante entrega de c6pia da decisao ao sujeito passivo, a seu 
representante legal, mandatrio ou preposto, contra assinatura datada no expediente em que 
foi prolatada a decisao; 

IV - por meio eletrnico, na forma do Regulamento. 

CAPITULO III 

DO PROCESSO DE CONSULTA 

Art. 340. 0 sujeito passivo podera formular, por escrito, em nome pr6prio, consulta sobre 
situa96es concretas e determinadas, quanto a interpreta9ao e aplica9ao da legisla9ao 
tribut自ria municipal. 

Paragrafou nico. Os 6 rgaos da Administraao Publica e as entidades representativas de 
categorias econ6micas ou profissionais tambdm poderao formular consulta. 

Art. 341. A consulta sera formulada a Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as e 
decidida no prazo mdximo de 60 (sessenta) dias. 

§1 0 interessado ser informado da resposta a consulta formulada e tera o prazo de 10 
(dez) dias para proceder de acordo com a orientaao. 

§2。 Em caso de contradi9ao, omissao ou obscuridade da resposta a consulta, cabe um 
丘nico pedido de esclarecimento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
ciencia. 

§3。 0 pedido de que trata o§ 2。  deste artigo dever ser dirigido a autoridade consultada e 
conter indica9ao precisa da contradi9ao, omissao ou obscuridade apontada. 

§4。 Na ausencia da indicaao a que se refere o§ 3。  deste artigo, ou quando nao ocorrer 
contradi9ao, omissao ou obscuridade, o pedido sera liminarmente rejeitado pela autoridade 
consultada. 

§5。 A resposta da consulta vincula a administraao tributaria em rela9ao ao consulente, 
nao podendo ser adotado contra ele Nenhum procedimento fiscal contrrio 
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§6。  A consulta nao suspende o prazo para recolhimento do tributo, antes ou depois de sua 
apresenta9ao, nem o prazo para o cumprimento de obrigac6es acess6rias a uue esteia 
sujeito o consulente. 

Art. 342. Nao produzir efeito a consulta formulada: 

I- por quem tiver sido intimado a cumprir obriga96es relativas ao fato objeto da consulta; 

II - por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem 
com a mat6ria consultada, na hip6tese prevista em Regulamento; 

III - quando o fato j自  houver sido objeto de decisao anterior ainda nao modificada, 
proferida em consulta ou litigio em que tenha sido parte o consulente; 

IV - quando o fato estiver disciplinado em ato normativo publicado antes de sua 
apresentaao; 

V ・  quando o fato estiver definido ou declarado em disposi9ao literal na legisla9o 
tni butria; 

VI - quando o fato for definido como crime ou contraven9ao penal; 

VII - quando nao descrever, completa e exatamente, a hip6tese a que se referir, ou nao 
contiver os elementos necessrios a sua solu9ao, salvo se a inexatidao ou omissao for 
escusavel, a critrio da autoridade administrativa. 

§1。 Compete a autoridade consultada declarar a ineficacia da consulta. 

§2。 No caso do inciso VII do caput deste artigo, poder o consulente ser intimado para 
suprir referidas omiss6es e acostar a documenta9ao pertinente no prazo de at6 10 (dez) 
dias, sob pena de arquivamento. 

§3。 0 entendimento sobre a consulta reflete a interpreta9ao dada a legislaao tributaria 
vigente na data da intima9ao da resposta, perdendo sua eficacia caso subsista altera9ao na 
legisla9ao tributria em relaao a mat6ria consultada. 

Art. 343. 0 entendimento consolidado da administraao tribut自ria sobre determinada 
mat6ria, objeto de consulta, podera ser firmado por meio de Ato do Secretario municipal de 
administraao e Finan9as, para orientaao dos contribuintes. 

CAPITULO IV 

DO PROCEDIMENTO DE PRIMEIRA INSTANCLA 

Art. 344. 0 julgamento do processo em primeira instancia compete aoSecretario 
Municipal de Administraao e Finan9as. 

Art. 345. 0 contribuinte poder自  impugnar a exigencia fiscal, independentemente do pr6vio 
dep6sito, mediante peti9ao escrita, instruida com os documentos comprobat6rios 
necessarios, no prazo de: 

I - tratando-se de cr6dito constituido por Notificaao Fiscal de Lan9amento ou por Auto de 
Infra9ao, 30 (trinta) dias, contados da intimaao; 

II - tratando-se de credito constituido por Notifica9ao de Lan9amento, 30 (trinta) dias, 
contados da data de intimaao do vencimento normal da ia (primeira) presta9ao, da cota ou 
parcela u nica. 
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Pargrafou nico. A peti9ao de que trata o caput poder ser feita por meio eletr6nico, 
conforme dispuser regulamentaao especifica. 

Art. 346. A impugna9ao da exigencia instaura a fase litigiosa do procedimento e 
mencionar: 

I- a autoridade julgadora a quem 6 dirigida; 

II - a qualifica9ao do impugnante e o numero de inscri9ao no cadastro fiscal do Municipio 
se houver; 

Ill - a identifica9ao da(s) notifica9ao(6es) de lan9amento, da(s) notifica9ao(6es) fiscal(is) 
de lan9amento, do(s) auto(s) de infraao ou do(s) termo(s) de apreensao; 

IV ・  a perfeita identifica9ao do im6vel a que se refere o lan9amento impugnado, se for o 
caso; 

V - os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discord含ncia e as 
raz6es e provas que possuir; 

VI - as diligencias que o impugnante pretenda sej am efetuadas, desde que justificada a sua 
necessidade; 

VII - o objetivo visado, formulado de modo claro e preciso. 

Art. 347. A autoridade julgadora proferir自  decisao, resolvendo todas as quest6es debatidas, 
declarando a proced6ncia ou a improcedencia da impugna9ao. 

Art. 348. A decisao contraria a Fazenda Municipal estara sujeita a um u nico reexame 
necessario, com efeito suspensivo, quando o d6bito fiscal for reduzido ou cancelado, em 
montante igual ou superior ao estabelecido por Ato do Secretrio municipal de 
administra9ao e Finan9as. 

Pargrafou nico. O reexame necessrio sera apreciado pela autoridade imediatamente 
superior a quela que houver proferido a decisao reexaminada. 

CAPITULO V 

DO PROCEDIMENTO DE SEGUNDA INSTANCIA 

Art. 349. Ao Procurador Fiscal do municipio poderao ser interpostos os seguintes recursos: 

I- ordinrio; 

11 - de revisao. 

Art. 350. Os recursos sero apresentados ao 6 rgao que proferir a decisao contestada, por 
meio de peti9ao escrita, onde se mencionar: 

I - a autoridade julgadora a quem e dirigida; 

11 - o nome, qualificaao do recorrente e numero do expediente; 

Ill - a identifica9ao da(s) notificaao(6es) de lan9amento, da(s) notifica車o(6es) fiscal(is) 

de lan9amento, do(s) auto(s) de infraao ou do(s) termo(s) de apreensao; 

IV - a perfeita identifica9ao do im6vel a que se refere o lan9amento impugnado, se for o 
caso; 
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V - os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discord合ncia e as 
raz6es e provas que possuir; 

VI - as diligencias que o recorrente pretenda sejam efetuadas, desde que indeferidas em 
primeira instancia e justificada a sua necessidade; 

VII - o objetivo visado, formulado de modo claro e preciso 

§1。 A peti9ao ser protocolada, providenciando-se a jun9ao ao expediente recorrido e o 
encaminhamento a autoridade julgadora. 

§2。 A peti9ao de que trata o caput podera ser feita por meio eletr6nico, conforme dispuser 
o Regulamento. 

Art. 351. 0 prazo para interposi9ao de recurso ordinrio sera de 30 (trinta) dias, contados 
da data de intima9ao da decisao recorrida, exceto no caso de recurso de revisao, cujo prazo 
serd de 15 (quinze) dias. 

Se9五o I 

Do Recurso Ordin自rio 

Art. 352. Cabe recurso ordinrio da decisao final proferida em primeira instancia, 
interposto pelo sujeito passivo. 

§10 0 recurso ordinrio, que poder impugnar, no todo ou em parte, a decisao recorrida, 
implicar aprecia9o e julgamento de todas as quest6es suscitadas no expediente, ainda que 
a decisao de primeira instancia nao as tenha julgado por inteiro 

§2。  As quest6es de fato, nao alegadas em primeira instncia, poderao ser suscitadas no 
recurso ordin自rio se o recorrente provar que deixou de faze-lo por algum dos motivos 
previstos nesta Lei. 

§30 0 recurso ordinrio sera apreciado pelo Procurador Fiscal do Municipio. 

§4。  Sendo o recurso intempestivo, a autoridade recorrida o indeferira de plano. 

Art. 353. 0 Procurador Fiscal, sempre que julgar conveniente, poder自  solicitar, dos 6 rgaos 
da Administraao Municipal e dos contribuintes, as providencias, diligencias e 
informa96es necessrias ao esclarecimento da questao. 

Paragrafo " nico. As reparti96es municipais deverao atender, com a maxima presteza, os 
pedidos de in釦nfl叫6es que lhes釦rem釦rmulados. 

TITULO VIII 

DA INFORMATIZA叫O DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIC6ES GERAIS 

Art. 354. 0 uso de meio eletr6nico na tramitaao dos processos administrativos tributrios 
para a comunica o de atos e a transmissao de pe9as processuais ser自  admitido nos termos 
desta Lei. 

Paragrafo u nico. Para os fins desta Lei, considera-se: 
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I- meio eletrnico: qualquer forma de armazenamento ou trafego de documentos e 
arquivos digitais; 

II - transmissao eletr6nica: toda forma de comunicaao a distancia com a utiliza9ao de 
redes de comunica9ao, preferencialmente a rede mundial de computadores; 

Ill - assinatura eletr6nica: as seguintes formas de identifica9ao inequivoca do signat自rio: 

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada, na forma de lei especifica; 

b) assinatura constante de cadastro do usurio na Secretaria Municipal de Administra9ao e 
Finan9as, conforme disciplinado em regulamento. 

Art. 355. 0 envio de peti96es, de recursos e a pratica de atos processuais em geral por 
meio eletr6nico serao admitidos mediante uso de assinatura eletrnica, na forma do que 
dispord Lei especifica,sendo obri'gat6rio o credenciamento pr6vio na Secretaria Municipal 
de Administra9ao e Finan9as, conforme disciplinado em regulamento. 

§10 0 credenciamento a que se refere o caput deste artigo sera realizado mediante 
procedimento no qual esteja assegurada a adequada identifica9ao presencial do interessado. 

§2。  Ao credenciado ser自  atribuido registro e meio de acesso ao sistema, de modo a 
preservar o sigilo, a identifica9ao e a autenticidade de suas comunica96es. 

Art. 356. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletr6nico no dia e hora 
do seu envio ao sistema da Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as, para os 
quais deverd ser fornecido protocolo eletrnico. 

Pargrafou nico. Quando a peti9ao eletr6nica for enviada para atender prazo processual, 
sero consideradas tempestivas as transmitidas at6 as 24 (vinte e quatro) horas do seu 
altimo dia. 

CAPITULO II 

DA COMUNICACAO ELETR6NICA DOS ATOS PROCESSUAIS 

Art. 357. A Secretaria Municipal de Administraao e Finan9as utilizara o Dirio Oficial do 
Municipio, em sitio da rede mundial de computadores, para publica9ao de atos 
administrativos, bem como comunica96es em geral. 

§10 0 sitio e o conte丘do das publica6es de que trata este artigo deverao ser assinados 
digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na 
forma da Lei especifica. 

§2。  A publicaao eletr6nica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e 
publicaao oficial, para quaisquer efeitos legais,a exce9ao dos casos que, por Lei, exigem 
intimaao ou vista pessoal. 

§ 3。  Considera-se como data da publicaao o primeiro dia u til seguinte ao da 
disponibiliza9ao da informaao no Di自rio eletr6nico. 

§40 Os prazos processuais tero inicio no primeiro dia u til que se seguir ao considerado 
como data da publicaao. 

§5。  A divulga恒o pelo Dirio eletr6nico dever ser acompanhada de ampla divulga9ao, e o 
ato administrativo correspondente sera publicado durante 30 (trinta) dias no Dirio Oficial 
do Municipio. 
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Art. 358. As intima6es serao feitas por meio eletr6nico em portal pr6prio aos que se 
cadastrarem na forma desta Lei, dispensando-se a publica恒o no 6 rgao oficial, inclusive a 
intimaao eletrnica. 

§lO Considerar-se-a realizada a intima9ao no dia em que o intimando efetivar a consulta 
eletrnica ao teor da intima9ao, certificando-se nos autos a sua realiza o 

§2。 A intimaao ser自  considerada realizada no primeiro dia 自  til seguinte da consulta 
eletr6nica, quando esta se realizar em dia nao 丘  til. 
§3。 A consulta a que se referem os§§ 1o e 2。  deste artigo devera ser feita em at6 10 (dez) 
dias corridos, contados da data do envio da intimaao, sob pena de considerar-se a 
intima 谷o automaticamente realizada na data do t6rmino desse prazo. 

§4。 Em carter informativo, poder ser efetivada remessa de correspondencia eletr6nica, 
comunicando o envio da intima9o e a abertura automtica do prazo processual, nos termos 
do§ 3。  deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse servi9o. 

§5。 Nos casos urgentes em que a intima9ao feita na forma deste artigo possa causar 
prejuizo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de 
burla ao sistema, o ato processual dever ser realizado por outro meio que atinja a sua 
finalidade, conforme determinado pelo 6 rgao julgador. 

§6。 As intima6es feitas na forma deste artigo sero consideradas pessoais para todos os 
efeitos legais. 

Art. 359. Todas as comunica96es oficiais que transitem entre 6 rgaos da Secretaria 
Municipal de Administra叫o e Finan9as serao feitas preferencialmente por meio eletr6nico. 

CAPITULO III 

DO PROCESSO ELETRO NiCO 

Art. 360. A Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as desenvolver sistemas 
eletrnicos de processamento de processos administrativos tributdrios por meio de autos 
total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de 
computadores e acesso por meio de redes internas e externas. 

Pargrafo 自  nico. Todos os atos processuais do processo eletrnico serao assinados 
eletronicamente na forma estabelecida em Regulamento. 

Art. 361. No processo eletr6nico, todas as intima6es e notifica96es serao feitas por meio 
eletrnico, na forma desta Lei. 

§10 As intima96es, notifica6es e remessas que viabilizem o acesso a i ntegra do processo 
correspondente sero consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 

§2。  Quando, por motivo tdcnico, for inviavel o uso do meio eletr6nico para a realizaao de 
intimaao ou notificaao, esses atos processuais poderao ser praticados segundo as regras 
ordinarias, digitalizando-se o documento fisico, que devera ser posteriormente destruido. 

Art. 362. A apresenta9ao e ajuntada da defesa, dos recursos e das peti96es em geral, todos 
em formato digital, nos autos de processo eletr6nico, podem ser feitas diretamente pelos 
contribuintes, sem necessidade da interven9ao de 6 rgaos da Secretaria Municipal de 
Administra9ao e Finan9as, hip6tese em que a autuaao devera se dar de forma automatica, 
fornecendo-se recibo eletr6nico de protocolo 
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§10 Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de 
peti9ao eletr6nica, serao considerados tempestivos os efetivados at6 as 24 (vinte e quatro) 
horas do ltimo dia. 

§2。 No caso do§ 10 deste artigo, se o Sistema da Secretaria Municipal de Administra9ao e 
Finan9as se tornar indisponivel por motivo t6cnico, o prazo fica automaticamente 
prorrogado para o primeiro dia u til seguinte a resolu9ao do problema. 

§3。 Os 6 rgaos da Secretaria Municipal de Administraao e Finan9as poderao manter 
equipamentos de digitaliza9ao e de acesso a rede mundial de computadores a disposi9o 
dos interessados para protocolo eletr6nico de pe9as processuais 

Art. 363. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados ao processo eletr6nico 
com garantia da origem e de seu signatrio, na forma estabelecida em Regulamento, sero 
considerados originais para todos ,os efeitos legais. 

§1。 Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos 6 rgaos da 
Secretaria Municipal de Administra9ao e Finan9as, pelos 6 rgaos da Justi9a e seus 
auxiliares, pelo Minist6rio Publico e seus auxiliares, pelas Procuradorias das Fazendas 
Publicas, pelas autoridades policiais, pelas reparti96es publicas em geral e por advogados 
publicos e privados tem a mesma fora probante dos originais, ressalvada a alega9o 
motivada e fundamentada de adulteraao antes ou durante o processo de digitalizaao. 

§2。 Os originais dos documentos digitalizados a que se refere o§ 1。  deste artigo devero 
ser preservados pelo seu detentor at6 a data em que for proferida deciso irrecorrivel, 
podendo ser requerida a sua juntada aos autos pelas partes e pelos 6 rgaos de julgamento, a 
qualquer tempo. 

§3。 Os documentos cuja digitaliza9ao seja tecnicamente inviavel devido ao grande volume 
ou por motivo de ilegibilidade devero ser apresentados ao 6 rgao da Secretaria Municipal 
de Administraao e Finan9as competente no prazo de 10 (dez) dias, contados do envio de 
peti9ao eletrnica pela parte, que devera comunicar o fato e receber a devolu9ao dos 
documentos ap6s decisao irrecorrivel. 

§4 。 Os documentos digitalizados juntados em processo eletr6nico somente estaro 
disponiveis para acesso por meio da rede externa para as respectivas partes processuais. 

§5。 Tratando-se de c6pia digital de documento relevante a instru9ao do processo, o 6 rgao 
julgador poderd determinar o seu dep6sito em 6 rgao da Secretaria Municipal de 
Administra9ao e Finan9as, na forma do Regulamento. 

Art. 364. A conserva o dos autos do processo poder ser efetuada total ou parcialmente 
por meio eletr6nico. 

§10 Os autos dos processos eletrnicos deverao ser protegidos por meio de sistemas de 
seguran9a de acesso e armazenados em meio que garanta a preserva9ao e integridade dos 
dados, sendo dispensada a forma9ao de autos suplementares. 

§2。  Os autos de processos eletr6nicos que tiverem de ser remetidos a outros 6 rgaos que 
nao disponham de sistema compativel deverao, al己m de outros requisitos estabelecidos em 
regulamento: 

I- ser impressos em papel; 
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II ・  ser autuados, mencionando-se a natureza do feito, o n丘mero de seu reQistro. os nomes 
aas partes e a ciata cio seu inicio, procedendo-se do mesmo modo Quanto aos volumes aue 
tiverem siclo tormaclos; 

JJI - ter todas as folhas dos autos numeradas e rubricadas pelo responsdvel pela autua9ao; 

IV ・  ter os termos de juntada, vista, conclusao e outros semelhantes re2istrados em notas 
oataaas e ruDricaclas pelo responsavel pela autua9ao. 

§3。 No caso do§ 2。  deste artigo, o responsdvel pela autua9ao certificara os autores ou a 
origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando a forma pela qual o banco de 
dados poder ser acessado para aferir a autenticidade das pe9as e das respectivas 
assinaturas digitais. 

§4。 Feita a autua9ao na forma do disposto no§ 2。  deste artigo, o processo seguira a 
tramitaao estabelecida para os pr9cessos fisicos. 

§5。 A digitaliza9ao de autos em midia nao digital, em tramita9ao ou j自  arquivados, ser自  
precedida de publicaao de editais de intima6es ou da intimaao pessoal das partes e de 
seus procuradores, para que, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, manifestem-se sobre o 
desejo de manterem a guarda de algum dos documentos originais. 

Art. 365. 0 6 rgao julgador poder determinar que sejam realizados por meio eletr6nico a 
exibi9ao e o envio de dados e de documentos necessrios a instruao do processo. 

Pargrafo 丘  nico, O acesso aos dados e documentos de que trata este artigo dar-se- por 
qualquer meio tecnol6gico disponivel, preferencialmente o de menor custo, considerada 
sua eficiencia. 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS 

Art. 366. Em uma pessoa fisica ou juridica podera concorrer a fornecimento de materiais e 
servi9os, vender diretamente ou participar de licita9ao para execu9ao de obra publica sem 
que se ache quitado com a Fazenda Municipal, quanto a tributos e rendas a cujo pagamento 
esteja obrigado. 

Pargrafo u nico. A exig6ncia contida neste artigo estende-se, obrigatoriamente,a 
expedi9o de qualquer alvar de licen9a. 

Art. 367. Ficam proibidos os aforamentos de terrenos do Municipio, processando-se o 
lan9amento e arrecada9ao para os j自  existentes de acordo com a legisla9ao em vigor. 

§10 Comprovado a qualquer tempo que o terreno teve outra destina9ao, o Poder Executivo 
providenciara a anula o do contrato. 

§2。  As renova96es de arrendamento dependerao de prova prdvia de pagamento de tributos 
incidentes sobre acess6es e benfeitorias existentes no terreno. 

Art. 368. Toda a legisla9ao federal que disp6e ou vier a dispor sobre im6veis da Uniao, 
aforados ou arrendados, serh aplicada no que couber aos bens do patrim6nio do Municipio, 
se, em contrrio, nao dispuser a legisla9ao municipal. 

Art. 369. Os valores referentes a tributos, rendas, multas e outros acr6scimos legais, 
estabelecidos em quantia fixa, deverao ser atualizados com base na varia9ao cio inaice ae 
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Pre9os ao Consumidor AmploEspecial-- IPCA-E apurado pelo instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica - IBGE, na forma e periodicidade estabelecidas em regulamento. 

Art. 370. Os Regulamentos baixados para execu9ao da presente Lei sao de competencia do 
Chefe do Poder Executivo e no podero criar direitos e obriga96es novas nela previstos, 
limitando-se s providencias necessrias a mais fcil execu9ao de suas normas. 

Art. 371. Fica recepcionada por esta Lei a legisla9ao federal que disp6e ou vier a dispor 
sobre normas relativas ao tratamento diferenciado e favorecido dispensado a s 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), no que se refere ao Regime 
Especial Unificado de Arrecada9ao de Tributos e Contribui96es devidos pelas 
Microempresas e Empresa de Pequeno Porte ・  Simples Nacional. 

Art. 372. A Secretaria Municipal de Administraao e Finan9asorientara a aplicaao da 
presente Lei expedindo as necessrias instru96es por meio de Portaria. 

Art. 373. Enquanto nao forem baixados os atos administrativos regulamentares, 
permanecem em vigor aqueles que disponham sobre a mat6ria ou assunto tratado nesta Lei, 
desde que com esta nao conflitem. 

Art. 374. 0 exercicio financeiro, para os efeitos fiscais, corresponder ao ano civil. 

Art. 375. Quando nao inscritos em Divida Ativa, os creditos fiscais de um exercicio, que 
forem pagos nos exercicios subsequentes, constituiro rendas de exercicios anteriores. 

Art. 376. Ficam aprovadas a Lista de Servi9os e as Tabelas de Receita I a X, que 
constituem os Anexos I a XI desta Lei. 

Art. 377. Esta Lei entra em vigorna data de sua publicaao. 

Art. 378. Revoga-se as disposi96es em contrario. 

Cabeceiras do Piaui (P1), 	de 
	

de 2013 

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO 
Prefeito de Cabeceiras do Piaui 
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ANEXO I 

LiSTA DE SERVIOS 

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ・  ISSQN 

I - Servi9os de informtica e congeneres. 

1.01 - Anlise e desenvolvimento de sistemas. 

1.02 - Programa9ao. 

1 .03 - Processamento de dados e congeneres. 

1.04 - Elabora o de programas de computadores, inclusive de jogos eletr6nicos. 

1.05 - Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computa9o. 

1.06 - Assessoria e consultoria em informtica. 

1.07 - Suporte t6cnico em informtica, inclusive instala9ao, configura9ao e manuten9ao de 

programas de computaao e bancos de dados. 

1.08 - Planejamento, confec9ao, manuten9ao e atualizaao de paginas eletr6nicas. 

2 - Servi9os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

2.01 - Servi9os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3 - Servi9os prestados mediante loca9ao, cesso de direito de uso e congeneres. 

3.01 - (VETADO) 

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

3.03 - Exploraao de sal6es de festas, centro de conven96es, escrit6rios 

virtuais, stands, quadras esportivas, estadios, ginsios, audit6rios, casas de espetaculos, 

parques de divers6es, canchas e congeneres, para realiza9o de eventos ou neg6cios de 

qualquer natureza. 

3.04 - Loca9ao, sublocaao, arrendamento, direito de passagem ou permissao de uso, 

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

natureza. 

3.05 - Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporrio. 

4 - Servi9os de sa丘de, assist6ncia mddica e congeneres. 

4.01 - Medicina e biomedicina. 

4.02 - Anlises clinicas, patologia, eletricidade m6dica, radioterapia, quimioterapia, ultra- 

sonografia, ressonancia magn6tica, radiologia, tomografia e congeneres 
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4.03 - Hospitais, clinicas, laborat6rios, sanat6rios, manic6mios, casas de saude, prontos- 

socorros, ambulat6rios e congeneres. 

4.04 - Instrumenta9ao cirrgica. 

4.05 - Acupuntura. 

4.06 - Enfermagem, inclusive servi9os auxiliares. 

4.07 - Servi9os farmaceuticos. 

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

4.09 - Terapias de qualquer espdcie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental. 

4.10 1Nutri9ao. 

4.11 - Obstetrcia. 

4.12 - Odontologia. 

4.13 - Ort6ptica. 

4.14 - Pr6teses sob encomenda. 

4.1 5 - Psicandlise. 

4.16 - Psicologia. 

4.1 7 - Casas de repouso e de recuperaao, creches, asilos e congeneres. 

4.18 - Insemina9ao artificial, fertilizaao in vitro e congeneres. 

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, 6 vulos, semen e congeneres. 

4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6 rgaos e materiais biol6gicos de qualquer 

especie. 

4.21 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres. 

4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convenios para presta9ao de assistencia 

m6dica, hospitalar, odontol6gica e congeneres. 

4.23 - Outros planos de sa自de que se cumpram atrav6s de servi9os de terceiros 

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

indica9ao do beneficirio. 

5 - Servi9os de medicina e assistencia veterin自ria e cong6neres. 

5.01 - Medicina veterinria e zootecnia. 

5.02 - Hospitais, clinicas, ambulat6rios, prontos-socorros e congeneres, na a rea veterinria 

5.03 - Laborat6rios de analise na a rea veterin台ria. 

5.04 - Insemina9ao artificial, fertilizaao in vitro e congeneres. 

5.05 - Bancos de sangue e de 6 rgaos e congeneres. 
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5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6 rgaos e materiais biol6gicos de qualquer 

especie. 

5.07 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres 

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

5.09 - Planos de atendimento e assistencia m6dico-veterin自ria. 

6 - Servi9os de cuidados pessoais, est6tica, atividades fisicas e congeneres. 

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

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depila9ao e congeneres. 

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

6.04 - Ginstica, dan9a, esportes, nata9ao, artes marciais e demais atividades fisicas. 

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congneres. 

7 - Servi9os relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, constru9ao civil, 

manuten9ao, limpeza, meio ambiente, saneamento e cong6neres. 

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

e congeneres. 

7.02 - Execu9o, por administraao, empreitada ou subempreitada, de obras de constru9o 

civil, hidraulica ou el6trica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfura恒o 

de po9os, escava 言o, drenagem e irriga9ao, terraplanagem, pavimentaao, concretagem e a 

instala9ao e montagem de produtos, pe9as e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de servi9os fora do local da prestaao dos servi9os, 

que fica sujeito ao ICMS). 

7.03 - Elaboraao de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e 

outros, relacionados com obras e servi9os de engenharia; elabora9ao de anteprojetos, 

projetos bsicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 

7.04 - Demoli9ao. 

7.05 - Repara叫o, conservaao e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e 

congeneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servi9os, 

fora do local da prestaao dos servi9os, que fica sujeito ao ICMS). 

7.06 - Coloca9ao e instala9ao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de 

parede, vidros, divis6rias, placas de gesso e congeneres, com material fornecido pelo 

tomador do servi9o. 

7.07 - Recuperaao, raspagem, polimento e lustra9ao de pisos e congeneres・  

7.08 - Calafeta9ao. 
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7.09 - Varri9ao, coleta, remo9ao, incinera9ao, tratamento, reciclagem, separa9谷o e 

destina9谷o final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer. 

7.10 - Limpeza, manuten9ao e conserva9ao de vias e logradouros publicos, im6veis, 

chamin6s, piscinas, parques, jardins e congeneres. 

7.11 - Decora9ao e jardinagem, inclusive corte e poda de a rvores. 

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos, 

quimicos e biol6gicos. 

7.13 - Dedetizaao, desinfec9ao, desinsetiza9ao, imuniza戸o, higieniza9ao, desratiza戸o, 

pulveriza頭o e cong6neres. 

7.141 (VETADO) 

7.15一  (VETADO) 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, aduba9ao e cong6neres. 

7.1 7 - Escoramento, conten9ao de encostas e servi9os congeneres. 

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, a9udes e 

congeneres. 

7.19 - Acompanhamento e fiscaliza9ao da execu9ao de obras de engenharia, arquitetura e 

urbanismo. 

7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpreta9ao), cartografia, mapeamento, 

levantamentos topogrficos, batim6tricos, geogrficos, geod6sicos, geol6gicos, geofisicos e 

congeneres. 

7.21 - Pesquisa, perfura9ao, cimenta9ao, mergulho, perfilagem, concreta9ao, 

testemunhagem, pescaria, estimula9ao e outros servi9os relacionados com a explora戸o e 

explota9ao de petr6leo, g自s natural e de outros recursos minerais. 

7.22 - Nuclea9ao e bombardeamento de nuvens e congeneres. 

8 - Servi9os de educa9ao, ensino, orienta9ao pedag6gica e educacional, instru9ao, 

treinamento e avaliaao pessoal de qualquer grau ou natureza. 

8.01 - Ensino regular pr-escolar, fundamental, m6dio e superior. 

8.02 - Instru9ao, treinamento, orienta9ao pedag6gica e educacional, avaliaao de 

conhecimentos de qualquer natureza. 

9 - Servi9os relativos a hospedagem, turismo, viagens e congeneres. 

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hot6is, apart-service condominiais, flat, 

apart-hot6is, hot6is residencia, residence-service, suiteservice, hotelaria maritima, mot6is, 

pens6es e congeneres; ocupa9ao por temporada com fornecimento de servi9o (o valor da 
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alimenta9ao e gorjeta, quando incluido no pre9o da diria, fica sujeito ao Imposto Sobre 

Servi9os). 

9.02 - Agenciamento, organiza o, promo9ao, intermedia9ao e execu9ao de programas de 

turismo, passeios, viagens, excurs6es, hospedagens e congeneres 

9.03--Guiascleturjsmo. 

10 - Servi9os de intermedia9ao e congeneres. 

10.01 - Agenciamento, cOrretagem ou intermedia9ao de cambio, de seguros, de cart6es de 

cr6dito, de planos de saude e de planos de previdencia privada. 

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediaao de titulos em geral, valores 

mobiliarios e contratos quaisquer. 

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

artistica ou literria. 

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermedia戸o de contratos de arrendamento 

mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturiza9ao (factoring). 

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediaao de bens m6veis ou im6veis, nao 

abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no a mbito de Bolsas 

de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

10.06 - Agenciamento maritimo. 

10.07 - Agenciamento de noticias. 

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

veicula9ao por quaisquer meios. 

10.09 - Representa叫o de qualquer natureza, inclusive comercial. 

10.10 - Distribui9ao de bens de terceiros. 

li - Servi9os de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilancia e congeneres. 

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

embarca6es. 

11 .02 - Vigilncia, seguran9a ou monitoramento de bens e pessoas. 

11 .03 - Escolta, inclusive de veiculos e cargas. 

11.04 - Armazenamento, dep6sito, carga, descarga, arruma9ao e guarda de bens de 

qualquer esp6cie. 

12 - Servi9os de divers6es, lazer, entretenimento e congeneres. 

12.01 - Espetculos teatrais. 

12.02 - Exibi96es cinematogr自ficas. 
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12.03 - Espet自culos circenses. 

12.04 - Programas de audit6rio. 

12.05 - Parques de divers6es, centros de lazer e cong6neres. 

12.06 - Boates, taxi-dancing e congeneres. 

12.07 - Shows, ballet, dan9as, desfiles, bailes,6 peras, concertos, recitais, festivais e 

congeneres. 

12.08 - Feiras, exposi96es, congressos e congeneres. 

12.09 - Bilhares, boliches e divers6es eletr6nicas ou nao. 

12.10 - Corridas e competi96es de animais. 

12.11 - Competi96es esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a 

participaao do espectador. 

12.12 - Execu9ao de musica. 

12.13 - Produ9ao, mediante ou sem encomenda prvia, de eventos, espetaculos, 

entrevistas, shows, ballet, dan9as, desfiles, bailes, teatros,6 peras, concertos, recitais, 

festivais e congeneres. 

12.14 - Fornecimento de musica para ambientes fechados ou nao, mediante transmisso 

por qualquer processo. 

12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folcl6ricos, trios el6tricos e congeneres. 

12.16 - Exibi9きo de filmes, entrevistas, musicais, espetaculos, shows, concertos, desfiles, 

6peras, competi96es esportivas, de destreza intelectual ou congeneres. 

12.17 - Recreaao e anima弾o, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

13 - Servi9os relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 

13.01 - (VETADO) 

13.02 - Fonografia ou grava9ao de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e 

congeneres. 

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revela9ao, ampliaao, c6pia, reprodu9ao, 

trucagem e congeneres. 

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalizaao. 

13.05 - Composi9ao gr自fica, fotocomposi9ao, clicheria, zincografia, litografia, 

fotolitografia. 

14 - Servi9os relativos a bens de terceiros. 

14.01 - Lubrificaao, limpeza, lustraao, revisao, carga e recarga, conserto, restaura恒o, 

blindagem, manuten9ao e conserva戸o de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, 
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motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pe9as e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS). 

14.02 - Assist6ncia t6cnica. 

I 4.03 - Recondicionamento de motores (exceto pe9as e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS). 

14.04 - Recauchutagem ou regenera9豆o de pneus. 

14.05 - Restaura o, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, 

lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodiza9ao, corte, recorte, polimento, 

plastifica9ao e congeneres, de objetos quaisquer. 

14.06 - Instala9ao e montagem de aparelhos, mquinas e equipamentos, inclusive 

montagem industrial, prestados ao usu自rio final, exciusivamente com material por ele 

拓rnecido. 

14.07 - Coloca9ao de molduras e congeneres. 

14.08 - Encaderna9ao, gravaao e douraao de livros, revistas e congeneres. 

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

aviamento. 

14.10 - Tinturaria e lavanderia. 

14.11 - Tape9aria e reforma de estofamentos em geral. 

14.12 - Funilaria e lanternagem. 

14.13 - Carpintaria e serralheria. 

15 - Servi9os relacionados ao setor bancrio ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 

institui96es financeiras autorizadas a funcionar pela Uniao ou por quem de direito. 

15.01 - Administraao de fundos quaisquer, de cons6rcio, de cartao de cr6dito ou d6bito e 

congeneres, de carteira de clientes, de cheques pr6-datados e congeneres. 

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

aplicaao e caderneta de poupan9a, no Pais e no exterior, bem como a manuten9ao das 

referidas contas ativas e inativas. 

15.03 - Loca9ao e manuten9ao de cofres particulares, de terminais eletr6nicos, de 

terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

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

atestado de capacidade financeira e cong6neres. 
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15.05 - Cadastro, elabora9ao de ficha cadastral, renovaao cadastral e congeneres, incluso 

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

outros bancos cadastrais. 

15.06 - Emisso, reemissao e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em 

geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunica9ao com 

outra agencia ou com a administraao central; licenciamento eletr6nico de veiculos; 

transferencia de veiculos; agenciamento fiduciario ou depositrio; devolu9ao de bens em 

cust6dia. 

15.07 - Acesso, movimentaao, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer 

meio ou processo, inclusive por telefone, fac-simile, internet e telex, acesso a terminais de 

atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; 

fornecimento de saldo, extrato e demais informa6es relativas a contas em geral, por 

qualquer meio ou processo. 

15.08 - Emissao, reemissao, altera9o, cessao, substitui9ao, cancelamento e registro de 

contrato de cr6dito; estudo, analise e avaliaao de opera96es de cr6dito; emissao, 

concessao, altera9ao ou contrata9ao de aval, fian9a, anuencia e congeneres; servi9os 

relativos a abertura de cr6dito, para quaisquer fins. 

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

obriga96es, substitui車o de garantia, alteraao, cancelamento e registro de contrato, e 

demais servi9os relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

15.10 - Servi9os relacionados a cobran9as, recebimentos ou pagamentos em geral, de 

titulos quaisquer, de contas ou carn6s, de cambio, de tributos e por conta de terceiros, 

inclusive os efetuados por meio eletr6nico, automtico ou por maquinas de atendimento; 

fornecimento de posi9ao de cobran9a, recebimento ou pagamento; emissao de carnes, 

fichas de compensa9ao, impressos e documentos em geral 

15.11 - Devolu9ao de titulos, protesto de titulos, susta9ao de protesto, manuten9ao de 

titulos, reapresenta9ao de titulos, e demais servi9os a eles relacionados. 

15.12 - Cust6dia em geral, inclusive de titulos e valores mobili自rios. 

15.13 - Servi9os relacionados a opera6es de cmbio em geral, edi9谷o, altera9ao・  

prorroga9ao, cancelamento e baixa de contrato de cambio; emissao de registro de 

exporta9ao ou de cr6dito; cobran9a ou dep6sito no exterior; emissao, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferencia, cancelamento e demais 
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servi9os relativos a carta de cr6dito de importa9ao, exporta9ao e garantias recebidas; envio 

e recebimento de mensagens em geral relacionadas a opera96es de cambio. 

15.14 - Fornecimento, emissao, reemissao, renova9ao e manuten9ao de cartao magn6tico, 

cartao de cr6dito, cartao de d6bito, cartao salrio e congeneres. 

15 ・ 15 ー  Compensa9ao de cheques e titulos quaisquer; servi9os relacionados a dep6sito, 

inclusive dep6sito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou 

processo, inclusive em terminais eletr6nicos e de atendimento. 

15.16 - Emissao, reemissao, liquida9ao, altera9言o, cancelamento e baixa de ordens de 

pagamento, ordens de crddito q similares, por qualquer meio ou processo; servi9os 

relacionados a transferencia de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive 

entre contas em geral. 

15.17 - Emissao, fornecimento, devolu9ao, susta9ao, cancelamento e oposi9ao de cheques 

quaisquer, avulso ou por talo. 

15.18 - Servi9os relacionados a cr6dito imobilirio, avalia車o e vistoria de im6vel ou obra, 

analise t6cnica e jurdica, emissao, reemissao, altera叫o, transferencia e renegocia 乞o de 

contrato, emissao e reemissao do termo de quitaao e demais servi9os relacionados a 

cr6dito imobilirio. 

16 - Servi9os de transporte de natureza municipal. 

16.01 - Servi9os de transporte de natureza municipal. 

17 - Servi9os de apoio t6cnico, administrativo, juridico, contabil, comercial e congeneres 

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 

lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compila9ao e fornecimento de dados e informa6es 

de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

17.02 - Datilografia, digitaao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta 

audivel, reda9ao, edi9ao, interpreta9ao, revisao, tradu9ao, apoio e infra-estrutura 

administrativa e congeneres. 

17.03 - Planejamento, coordena9ao, programa9ao ou organiza9ao tecnica, financeira ou 

administrativa. 

17.04 - Recrutamento, agenciamento, sele9ao e coloca9ao de mao-de-obra. 

17.05 - Fornecimento de m乞o-de-obra, mesmo em carter temporrio, inclusive de 

empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporrios, contratados pelo prestador de 

servi9o・  
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17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promo9ao de vendas, planejamento de 

campanhas ou sistemas de publicidade, elabora9ao de desenhos, textos e demais materiais 

publicitrios. 

17.071 (VETADO) 

17.08 - Franquia (franchising). 

17.09 - Pericias, laudos, exames t6cnicos e analises t6cnicas. 

17.10 - Planejamento, organizaao e administraao de feiras, exposi96es, congressos e 

congeneres. 

17.11 - Organiza9ao de festas e recep96es; buf (exceto o fornecimento de alimenta9ao e 

bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

1 7.12 - Administraao em geral, inclusive de bens e neg6cios de terceiros. 

17.13 - Leilao e cong6neres. 

17.14 - Advocacia. 

17.15 - Arbitragem de qualquer esp6cie, inclusive juridica. 

17.16一  Auditoria. 

17.17 - Anlise de Organiza9谷o e M6todos. 

17.18 - Aturia e clculos t6cnicos de qualquer natureza. 

17.19 - Contabilidade, inclusive servi9os t6cnicos e auxiliares. 

17.20 - Consultoria e assessoria econ6mica ou financeira. 

17.21 - Estatistica. 

17.22 - Cobran9a em geral. 

17.23 - Assessoria, an自lise, avalia9ao, atendimento, consulta, cadastro, sele9ao, 

gerenciamento de informa6es, administraao de contas a receber ou a pagar e em geral, 

relacionados a opera6es de faturiza9ao (factoring). 

17.24 - Apresenta9ao de palestras, confer6ncias, seminrios e congeneres. 

18 - Servi9os de regula9ao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspe9ao e 

avalia9ao de riscos para cobertura de contratos de seguros; preven9ao e gerncia de riscos 

seguraveis e congeneres. 

18.01 - Servi9os de regulaao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspe9ao e 

avalia9ao de riscos para cobertura de contratos de seguros; preven9ao e gerencia de riscos 

segurveis e congeneres. 
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19 - Servi9os de distribui9ao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 

cart6es, pules ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os decorrentes de titulos 

de capitaliza9ao e congeneres. 

19.01 - Servi9os de distribui9ao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 

cart6es, pules ou cupons de apostas, sorteios, premios, inclusive os decorrentes de titulos 

de capitalizaao e cong6neres. 

20 - Servi9os porturios, aeroportuarios, ferroporturios, de terminais rodovi言rios, 

ferroviarios e metroviarios. 

20.01 - Servi9os portuarios, ferroportuarios, utiliza9ao de porto, movimenta9ao de 

passageiros, reboque de embarca6es, rebocador escoteiro, atraca叫o, desatraca9ao, 

servi9os de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, servi9os acess6rios, 

movimentaao de mercadorias, servi9os de apoio maritimo, de movimenta9ao ao largo, 

servi9os de armadores, estiva, conferencia, logistica e congeneres. 

20.02 - Servi9os aeroporturios, utilizaao de aeroporto, movimenta9ao de passageiros, 

armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentaao de aeronaves, servi9os de 

apoio aeroportu自rios, servi9os acess6rios, movimenta9ao de mercadorias, logistica e 

congeneres. 

20.03 - Servi9os de terminais rodovirios, ferrovi自rios, metrovi自rios, movimenta9ao de 

passageiros, mercadorias, inclusive suas opera96es, logistica e congeneres. 

21 - Servi9os de registros pablicos, cartorarios e notariais. 

21.01 - Servi9os de registros publicos, cartorrios e notariais. 

22 - Servi9os de explora9ao de rodovia. 

22.01 - Servi9os de exploraao de rodovia mediante cobran9a de pre9o ou pedagio dos 

usurios, envolvendo execu9ao de servi9os de conservaao, manuten9ao, melhoramentos 

para adequa o de capacidade e seguran9a de trnsito, opera9ao, monitora9ao, assistencia 

aos usurios e outros servi9os definidos em contratos, atos de concessao ou de permisso 

ou em 	normas oficiais. 

23 - Servi9os de programa9ao e comunicaao visual, desenho industrial e congeneres. 

23.01 - Servi9os de programa9豆o e comunicaao visual, desenho industrial e congeneres. 

24 - Servi9os de chaveiros, confec9o de carimbos, placas, sinaliza9ao visual, banners, 

adesivos e congeneres. 

24.01 - Servi9os de chaveiros, confec9ao de carimbos, placas, sinaliza9ao visual, banners, 

adesivos e congeneres. 
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25 - Servi9os funerrios. 

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

transporte do corpo cadav6rico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 

desembara9o de certidao de 6 bito; fornecimento de v6u, essa e outros adornos; 

embalsamento, embelezamento, conserva9ao ou restaura9ao de cadaveres. 

25.02 1 Cremaao de corpos e partes de corpos cadav6ricos. 

25.03 - Planos ou conv6nio funerrios. 

25.04 - Manuten9ao e conserva 乞o de jazigos e cemitdrios. 

26 - Servi9os de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, objetos, 

bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; courrier e 

congeneres. 

26.01 - Servi9os de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, objetos, 

bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; courrier e 

congeneres. 

27 - Servi9os de assistencia social. 

27.01 - Servi9os de assistencia social. 

28 - Servi9os de avalia9ao de bens e servi9os de qualquer natureza. 

28.01 - Servi9os de avaliaao de bens e servi9os de qualquer natureza. 

29 - Servi9os de biblioteconomia. 

29.01 - Servi9os de biblioteconomia. 

30 - Servi9os de biologia, biotecnologia e quimica. 

30.01 - Servi9os de biologia, biotecnologia e quimica. 

3 1 - Servi9os t6cnicos em edifica96es, eletrnica, eletrot6cnica, mec含nica, 

telecomunica96es e congeneres. 

31.01 - Servi9os tdcnicos em edifica6es, eletr6nica, eletrot6cnica, mecanica, 

telecomunica96es e congeneres. 

32 - Servi9os de desenhos t6cnicos. 

32.01 - Servi9os de desenhos t6cnicos. 

33 - Servi9os de desembarao aduaneiro, comissrios, despachantes e congeneres. 

33.01 - Servi9os de desembara9o aduaneiro, comissarios, despachantes e cong己neres. 

34 - Servi9os de investiga96es particulares, detetives e congeneres・  

34.01 - Servi9os de investiga96es particulares, detetives e congeneres. 

35 - Servi9os de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e rela96es publicas 
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35.01 - Servi9os de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e rela96es publicas. 

36 - Servi9os de meteorologia. 

36.01 - Servi9os de meteorologia. 

37 - Servi9os de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Servi9os de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38 1 Servi9os de museologia. 

38.01 - Servi9os de museologia. 

39 - Servi9os de ourivesaria e lapidaao. 

39.01 - Servi9os de ourivesaria e lapida9ao (quando o material for fornecido pelo tomador 

do servi9o). 

40 - Servi9os relativos a obras de arte sob encomenda. 

40.01 - Obras de arte sob encomenda. 
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C6digo Tributrio Municipal 
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ANEXO I 

ART. 94/Pag. 27 

LISTA DE SERVI OS 
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ・  ISSQN 

1 - Servi9os de informtica e congneres. 
1.01 - Anlise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02 1 Programaao. 
1.03 - Processamento de dados e congeneres. 
1.04 1 Elaboraao de programas de computadores, inclusive de jogos eletr6nicos. 
1.05 - Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computa o. 
1.06 - Assessoria e consultoria em informtica. 
1.07 - Suporte t6cnico em informtica, inclusive instalaao, configura9ao e manuten9谷o 
de programas de computaao e bancos de dados. 
1.08 - Planejamento, confec9ao, manuten9谷o e atualizaao de paginas eletr6nicas. 
2 1 Servi9os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
2.01 - Servi9os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
3 - Servi9os prestados mediante loca頭o, cessao de direito de uso e congeneres. 
3.011 (VETADO) 
3.02 - Cessao de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.03 - Explora 貸o de sal6es de festas, centro de conven96es, escrit6rios 
virtuais, stands, quadras esportivas, estadios, ginsios, auditrios, casas de espetculos, 
parques de divers6es, canchas e congeneres, para realizaao de eventos ou neg6cios de 
qualquer natureza. 
3.04 - Loca きo, sublocaao, arrendamento, direito de passagem ou permissao de uso, 
compartilhado ou no, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza. 
3.05 - Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempor自rio. 
4 - Servi9os de sade, assistencia m6dica e congeneres. 
4.01 - Medicina e biomedicina. 
4.02 - Anlises clinicas, patologia, eletricidade m6dica, radioterapia, quimioterapia, 
ultra-sonografia, ressonancia magn6tica, radiologia, tomografia e congeneres. 
4.03 - Hospitais, clinicas, laborat6rios, sanat6rios, manic6mios, casas de sade, 
prontos-socorros, ambulat6rios e congeneres. 
4.04 - Instrumenta9o cir自rgica. 
4.05 - Acupuntura. 
4.06 - Enfermagem, inclusive servi9os auxiliares. 
4.07 - Servi9os farmaceuticos. 
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09 - Terapias de qualquer esp6cie destinadas ao tratamento fisico, orgnico e mental. 
4.10 1 Nutri9ao. 
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CABECEIRAS DO PIAUI 

4.11 - Obstetricia. 
4.12 - Odontologia. 
4.13 - Ort6ptica. 
4.14 - Prteses sob encomenda. 
4.15 - Psicanlise. 
4.16 - Psicologia. 
4.17 - Casas de repouso e de recuperaao, creches, asilos e congeneres. 
4.18 - Inseminaao artificial, fertilizaao in vitro e cong6neres. 
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, 6 vulos, semen e congeneres. 
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6 rgaos e materiais biol6gicos de qualquer 
e叩ecie. 
4.21 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres. 
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convenios para prestaao de 
assistncia m6dica, hospitalar, odontol6gica e congneres. 
4.23 - Outros planos de sade que se cumpram atrav6s de servi9os de terceiros 
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano 
mediante indica きo do benefici自rio. 
5 - Servi9os de medicina e assistencia veterinria e cong6neres. 
5.01 - Medicina veterinria e zootecnia. 
5.02 - Hospitais, clinicas, ambulatrios, prontos-socorros e congeneres, na rea 
veterin自ria. 
5.03 - Laborat6rios de anlise na rea veterinria. 
5.04 - Inseminaao artificial, fertilizaao in vitro e congeneres. 
5.05 - Bancos de sangue e de 6 rgos e congeneres. 
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, s6men,6 rgaos e materiais biol6gicos de qualquer 
esp6cie. 
5.07 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e cong6neres. 
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congneres. 
5.09 - Planos de atendimento e assistencia m6dico-veterin自ria. 
6 - Servi9os de cuidados pessoais, esttica, atividades fisicas e congeneres. 
6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congeneres. 
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilaao e congeneres. 
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congeneres. 
6.04 - Ginstica, dana, esportes, nata 石o, artes marciais e demais atividades fsicas. 
6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congeneres. 
7 - Servi9os relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, constru9ao civil, 
manuten9ao, limpeza, meio ambiente, saneamento e congeneres. 
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, 
paisagismo e cong6neres. 
7.02 - Execuao, por administraao, empreitada ou subempreitada, de obras de 
constru9ao civil, hidr自ulica ou el6trica e de outras obras semelhantes, inclusive 
sondagem, perfuraao de po9os, escavaao, drenagem e irrigaao, terraplanagem, 
pavimentaao, concretagem e a instalaao e montagem de produtos, pe9as e 
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equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
servi9os fora do local da prestaao dos servi9os, que fica sujeito ao ICMS). 
7.03 - Elabora o de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e 
outros, relacionados com obras e servi9os de engenharia; elaboraao de anteprojetos, 
projetos bsicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 
7.04 - Demoli9ao. 
7.05 - Reparaao, conservaao e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e 
congeneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 
servi9os, fora do local da presta きo dos servi9os, que fica sujeito ao ICMS). 
7.06 - Colocaao e instalaao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de 
parede, vidros, divis6rias, placas de gesso e congeneres, com material fornecido pelo 
tomador do servi9o. 
7.07 - Recuperaao, raspagem, polimento e lustra9ao de pisos e congneres. 
7.08 - Calafeta9o. 
7.09 - Varri9ao, coleta, remo9甘o, incineraao, tratamento, reciclagem, separa o e 
destinaao final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer. 
7.10 - Limpeza, manuten9o e conservaao de vias e logradouros p丘blicos, im6veis, 
chamin6s, piscinas, parques, jardins e congeneres. 
7.11 - Decoraao e jardinagem, inclusive corte e poda de 白  rvores. 
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos, 
quimicos e biol6gicos. 
7.13 - Dedetizaao, desinfec9o, desinsetizaao, imuniza きo, higieniza9ao, 
desratizaao, pulverizaao e congeneres. 
7.141 (VETADO) 
7.151 (VETADO) 
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubaao e cong6neres. 
7.17 - Escoramento, contenao de encostas e servi9os congeneres. 
7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baas, lagos, lagoas, represas, audes 
e congeneres. 
7.19 - Acompanhamento e fiscalizaao da execu9ao de obras de engenharia, arquitetura 
e urbanismo. 
7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpreta戸o), cartografia, mapeamento, 
levantamentos topogr自ficos, batim6tricos, geogr自ficos, geod6sicos, geol6gicos, 
geofisicos e congeneres. 
7.21 - Pesquisa, perftira 百o, cimentaao, mergulho, perfilagem, concretaao, 
testemunhagem, pescaria, estimulaao e outros servi9os relacionados com a exploraao 
e explotaao de petrleo, gs natural e de outros recursos minerals. 
7.22 - Nucleaao e bombardeamento de nuvens e congeneres. 
8 - Servi9os de educaao, ensino, orientaao pedag6gica e educacional, instru 谷o, 
treinaniento e avaliaao pessoal de qualquer grau ou natureza. 
8.01 - Ensino regular pr-escolar, fundamental, m6dio e superior. 
8.02 - Instru9ao, treinamento, orientaao pedag6gica e educacional, avaliaao de 
conhecimentos de qualquer natureza. 
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CABECEIRAS DO PIAU「  

9 1 Servi9os relativos a hospedagem, turismo, viagens e cong6neres. 
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hot6is, apart-service condominiais, flat, 
apart-hot6is, hotis residencia, residence-service, suiteservice, hotelaria martima, 
mot6is, pens6es e congeneres; ocupaao por temporada com fornecimento de servi9o (o 
valor da alimenta o e gorjeta, quando incluido no pre9o da diria, fica sujeito ao 
Imposto Sobre Servi9os). 
9.02 - Agenciamento, organizaao, promo9甘o, intermediaao e execu9言o de programas 
de turismo, passeios, viagens, excurs6es, hospedagens e congeneres. 
9.03 - Guias de turismo. 
10 - Servi9os de intermediaao e cong6neres. 
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediaao de cambio, de seguros, de cart6es 
de crdito, de planos de sade 己  de planos de previdencia privada. 
10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediaao de titulos em geral, valores 
mobili自rios e contratos quaisquer. 
10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediaao de direitos de propriedade 
industrial, artistica ou literria. 
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediaao de contratos de arrendamento 
mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturizaao (factoring). 
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediaao de bens m6veis ou im6veis, no 
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no mbito de 
Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 
10.06 - Agenciamento maritimo. 
10.07 - Agenciamento de noticias. 
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de 
veiculaao por quaisquer meios. 
10.09 1 Representaao de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.10 - Distribui9ao de bens de terceiros. 
11 - Servi9os de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilncia e congeneres. 
11.01 - Guarda e estacionamento de veiculos terrestres automotores, de aeronaves e de 
embarca6es. 
11.02 1 Vigilncia, segurana ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.03 - Escolta, inclusive de veiculos e cargas. 
11.04 - Armazenamento, dep6sito, carga, descarga, arrumaao e guarda de bens de 
qualquer esp6cie. 
12 - Servi9os de divers6es, lazer, entretenimento e congeneres. 
12.01 - Espetculos teatrais. 
12.02 - Exibi96es cinematogrficas. 
12.03 - Espetculos circenses. 
12.04 - Programas de audit6rio. 
12.05 - Parques de divers6es, centros de lazer e congeneres. 
12.06 - Boates, taxi-dancing e congneres. 
12.07 - Shows, ballet, dan9as, desfiles, bailes, 6 peras, concertos, recitais, festivais e 
congeneres. 
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CABECEIRAS DO PIAUI 

12.08 - Feiras, exposi96es, congressos e congeneres. 
12.09 - Bilhares, boliches e divers6es eletr6nicas ou nao. 
12.10 1 Corridas e competi96es de animais. 
12.11 - Competi96es esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a 
participaao do espectador. 
12.12 - Execu9ao de msica. 
12.13 - Produ o, mediante ou sem encomenda pr6via, de eventos, espetculos, 
entrevistas, shows, ballet, dan9as, desfiles, bailes, teatros,6 peras, concertos, recitais, 
festivais e congeneres. 
12.14 - Fornecimento de m丘sica para ambientes fechados ou nao, mediante transmissao 
por qualquer processo. 
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folcl6ricos, trios el6tricos e congeneres. 
12.16 - Exibi9ao de filmes, entrevistas, musicais, espetculos, shows, concertos, 
desfiles,6 peras, competi96es esportivas, de destreza intelectual ou congeneres. 
12.17 - Recreaao e animaao, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 
13 - Servi9os relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 
13.01 - (VETADO) 
13.02 - Fonografia ou gravaao de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e 
congeneres. 
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelaao, amplia きo, c6pia, reprodu9o, 
trucagem e congeneres. 
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalizaao. 
13.05 - Composi9ao grfica, fotocomposi9o, clicheria, zincografia, litografia, 
fotolitografia. 
14 - Servi9os relativos a bens de terceiros. 
14.01 - Lubrificaao, limpeza, lustra9o, revisao, carga e recarga, conserto, restauraao, 
blindagem, manuten9ao e conserva o de mquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pe9as e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 
14.02 - Assistncia tcnica. 
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto pe9as e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 
14.04 - Recauchutagem ou regenera9ao de pneus. 
14.05 - Restauraao, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, 
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizaao, corte, recorte, polimento, 
plastificaao e congeneres, de objetos quaisquer. 
14.06 - Instalaao e montagem de aparelhos, m自quinas e equipamentos, inclusive 
montagem industrial, prestados ao usu自rio fmal, exclusivamente com material por ele 
釦mecido. 
14.07 - Colocaao de molduras e congeneres. 
14.08 - Encadernaao, grava 百o e douraao de livros, revistas e congeneres. 
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usurio final, exceto 
aviamento. 
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14.10 1 Tinturaria e lavanderia. 
14.11 - Tape9aria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12 - Funilaria e lanternagem. 
14.13 - Carpintaria e serraiheria. 
15 - Servi9os relacionados ao setor bancrio ou financeiro, inclusive aqueles prestados 
por institui96es financeiras autorizadas a funcionar pela Uniao ou por quem de direito. 
15.01 - Administra きo de fundos quaisquer, de cons6rcio, de carto de cr6dito ou d6bito 
e congneres, de carteira de clientes, de cheques pr -datados e congeneres. 
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e 
aplica 百o e caderneta de poupan9a, no Pas e no exterior, bem como a manuten9貸o das 
referidas contas ativas e inativas. 
15.03 - Loca9ao e manuten9ao de cofres particulares, de terminais eletrnicos, de 
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 
15.04 - Fornecimento ou emissao de atestados em geral, inclusive atestado de 
idoneidade, atestado de capacidade financeira e congeneres. 
15.05 - CRdastro, elaboraao de ficha cadastral, renovaao cadastral e cong6neres, 
inclusきo ou exclusao no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em 
quaisquer outros bancos cadastrais. 
15.06 - Emiss喜o, reemiss五o e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em 
geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicaao 
com outra ag6ncia ou com a administraao central; licenciamento eletrnico de 
veiculos; transferncia de veiculos; agenciamento fiducirio ou depositrio; devolu9o 
de bens em cust6dia. 
15.07 - Acesso, movimentaao, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo, inclusive por telefone, fac-simile, internet e telex, acesso a terminais 
de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 
compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informa6es relativas a contas 
em geral, por qualquer meio ou processo. 
15.08 - Emissao, reemissao, alteraao, cessao, substitui9ao, cancelamento e registro de 
contrato de crdito; estudo, anlise e avalia 谷o de opera6es de crdito; emisso, 
concessao, alteraao ou contrataao de aval, fian9a, anuencia e congeneres; servi9os 
relativos a abertura de cr6dito, para quaisquer fins. 
15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessao de 
direitos e obriga6es, substitui9ao de garantia, altera o, cancelamento e registro de 
contrato, e demais servi9os relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 
15.10 - Servi9os relacionados a cobranas, recebimentos ou pagamentos em geral, de 
titulos quaisquer, de contas ou cam6s, de cmbio, de tributos e por conta de terceiros, 
inclusive os efetuados por meio eletr6nico, automtico ou por m自quinas de 
atendimento; fornecimento de posi9ao de cobran9a, recebimento ou pagamento; emissきo 
de carnes, fichas de compensaao, impressos e documentos em geral. 
15.11 - Devolu9ao de titulos, protesto de ttulos, sustaao de protesto, manutenao de 
titulos, reapresenta9ao de titulos, e demais servi9os a eles relacionados. 
15.12 1 Custdia em geral, inclusive de titulos e valores mobili自rios. 
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15.13 - Servi9os relacionados a opera96es de cambio em geral, edi9o, alteraao, 
prorroga9ao, cancelamento e baixa de contrato de cambio; emissao de registro de 
exportaao ou de crdito; cobran9a ou dep6sito no exterior; emissao, fornecimento e 
cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferncia, cancelamento e 
demais servi9os relativos a carta de crdito de importaao, exporta o e garantias 
recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a opera6es de 
cmbio. 
15.14 - Fornecimento, emissao, reemissao, renova9ao e manuten9きo de carto 
magntico, carto de cr6dito, cartao de d6bito, cartao salrio e congeneres. 
15.15 - Compensaao de cheques e titulos quaisquer; servi9os relacionados a dep6sito, 
inclusive dep6sito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou 
processo, inclusive em terminais eletr6nicos e de atendimento. 
15.16 - Emissao, reemissao, liquida o, alteraao, cancelamento e baixa de ordens de 
pagamento, ordens de crdito e similares, por qualquer meio ou processo; servi9os 
relacionados a transferencia de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, 
inclusive entre contas em geral. 
15.17 - Emissao, fornecimento, devolu9きo, susta9ao, cancelamento e oposi9ao de 
cheques quaisquer, avulso ou por talao. 
15.18 - Servi9os relacionados a crdito imobili白rio, avaliaao e vistoria de im6vel ou 
obra, anlise tcnica e jurdica, emissao, reemiss石o, altera ao, transferencia e 
renegocia 谷o de contrato, emisso e reemissao do termo de quitaao e demais servi9os 
relacionados a cr6dito imobili自rio. 
16 1 Servi9os de transporte de natureza municipal. 
16.01 - Servi9os de transporte de natureza municipal. 
17 - Servi9os de apoio tcnico, administrativo, jurdico, cont自bil, comercial e 
congeneres. 
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, no contida em outros itens 
desta lista; anlise, exame, pesquisa, coleta, compilaao e fornecimento de dados e 
informa6es de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 
17.02 - Datilografia, digitaao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta 
audivel, redaao, edi9ao, interpretaao, revisao, traduao, apoio e infra-estrutura 
administrativa e congeneres. 
17.03 - Planejamento, coordena きo, programaao ou organiza きo tcnica, financeira ou 
administrativa. 
17.04 - Recrutamento, agenciamento, sele9きo e coloca 谷o de m乞o-de-obra. 
17.05 - Fornecimento de mao-de-obra, mesmo em carter temporrio, inclusive de 
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporrios, contratados pelo prestador de 
servi9o. 
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promo9きo de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraao de desenhos, textos e demais 
materiais publicit自rios. 
17.071 (VETADO) 
17.08 - Franquia (franchising). 
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C6digo Tributrio Municipal 

CABECEIRAS DO PIAUI 

17.09 - Percias, laudos, exames t6cnicos e anlises t6cnicas. 
17.10 - Planejamento, organiza9言o e administraao de feiras, exposi96es, congressos e 
congeneres. 
17.11 - Organizaao de festas e recep96es; buf (exceto o fornecimento de alimenta o 
e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 
17.12 - Administraao em geral, inclusive de bens e neg6cios de terceiros. 
17.13 - Leilao e congeneres. 
17.14 - Advocacia. 
17.15 - Arbitragem de qualquer esp6cie, inclusive jurdica. 
17.16 - Auditoria. 
17.17 - Anlise de Organizaao e M6todos. 
17.18 - Aturia e clculos t6cnicos de qualquer natureza. 
17.19 - Contabilidade, inclusive servi9os t6cnicos e auxiliares. 
17.20 - Consultoria e assessoria econ6mica ou financeira. 
17.21 - Estatistica. 
17.22 - Cobran9a em geral. 
17.23 - Assessoria, anlise, avalia9ao, atendimento, consulta, cadastro, sele9百o, 
gerenciamento de informa6es, administra きo de contas a receber ou a pagar e em geral, 
relacionados a opera6es de faturizaao (factoring). 
17.24 1 Apresentaao de palestras, conferencias, semin自rios e congeneres. 
18 - Servi9os de regulaao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspe9ao e 
avaliaao de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenao e gerncia de 
nscos seguraveis e congeneres. 
18.01 ・  Servi9os de regula9o de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspe9ao e 
avaliaao de riscos para cobertura de contratos de seguros; preven きo e gerencia de 
riscos segurveis e cong6neres. 
19 - Servi9os de distribui9ao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartes, pules ou cupons de apostas, sorteios, prmios, inclusive os decorrentes de 
ttulos de capitaliza きo e congeneres. 
19.01 ・  Servi9os de distribui9ao e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 
bingos, cartes, pules ou cupons de apostas, sorteios, prmios, inclusive os decorrentes 
de titulos de capitalizaao e congeneres. 
20 - Servi9os porturios, aeroporturios, ferroporturios, de terminais rodovirios, 
ferrovirios e metrovirios. 
20.01 - Servi9os porturios, ferroporturios, utilizaao de porto, movimentaao de 
passageiros, reboque de embarca96es, rebocador escoteiro, atraca9ao, desatracaao, 
servi9os de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, servi9os 
acess6rios, movimenta9貢o de mercadorias, servi9os de apoio martimo, de 
movimentaao ao largo, servi9os de armadores, estiva, conferncia, logistica e 
congeneres. 
20.02 - Servi9os aeroporturios, utilizaao de aeroporto, movimenta o de passageiros, 
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentaao de aeronaves, servi9os de 

Av. Francisco da Costa Veloso, 620~ Centro ・  Cabeceiras do Piau「ー  P1 / Tel: (86) 3240-1122 
CEP:64．ユ05・卿・CN円； 41.522.277/0001・6ユ  

~ 



, 
, 
' 
' 
' 
, 
0 

' 
' 
' 
' 
' 
, 
' 
' 
' 
' 
'I' 

' 
, 
, 
, 
' 
, 
1 

0 

' 
' 
, 
' 

' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
I' 

O, 

Cdigo Tributrio Municipal 
CABECEIRAS DO PIAUI 

apoio aeroportu白rios, servi9os acess6rios, movimentaao de mercadorias, logistica e 
congeneres. 
20.03 - Servi9os de terminais rodovirios, ferrovi 自rios, metrovirios, movimentaao de 
passageiros, mercadorias, inclusive suas opera96es, logistica e congeneres. 
21 - Servi9os de registros publicos, cartorrios e notariais. 
21.01 ・  Servi9os de registros publicos, cartorrios e notariais. 
22 - Servi9os de exploraao de rodovia. 
22.01 - Servi9os de explora きo de rodovia mediante cobran9a de pre9o ou pedgio dos 
usurios, envolvendo execu9ao de servi9os de conservaao, manutenao, 
melhoramentos para adequaao de capacidade e seguran9a de tr合nsito, operaao, 
monitora9o, assistncia aos usu自rios e outros servi9os definidos em contratos, atos de 
concessきo ou de permissao ou em normas oficiais. 
23 - Servi9os de programaao e comunicaao visual, desenho industrial e congeneres. 
23.01 - Servi9os de programa9ao e comunica きo visual, desenho industrial e 
congeneres. 
24 - Servi9os de chaveiros, confec9ao de carimbos, placas, sinaliza9きo visual, banners, 
adesivos e congeneres. 
24.01 ・  Servi9os de chaveiros, confec9ao de carimbos, placas, sinaliza o 
visual, banners, adesivos e cong6neres. 
25 ・  Servi9os funerrios. 
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixao, urna ou esquifes; aluguel de capela; 
transporte do corpo cadav6rico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 
desembarao de certidao de 6 bito; fornecimento de v6u, essa e outros adornos; 
embalsamento, embelezamento, conservaao ou restauraao de cad自veres. 
25.02 - Cremaao de corpos e partes de corpos cadav6ricos. 
25.03 - Planos ou convenio funer白rios. 
25.04 - Manutenao e conserva o de jazigos e cemit6rios. 
26 - Servi9os de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, objetos, 
bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; courrier e 
congeneres. 
26.01 - Servi9os de coleta, remessa ou entrega de correspond6ncias, documentos, 
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; courrier e 
congeneres. 
27 - Servi9os de assistencia social. 
27.01 - Servi9os de assistncia social. 
28 - Servi9os de avaliaao de bens e servi9os de qualquer natureza. 
28.01 - Servi9os de avaliaao de bens e servi9os de qualquer natureza. 
29一  Servi9os de biblioteconomia. 
29.01 - Servi9os de biblioteconomia. 
30 1 Servi9os de biologia, biotecnologia e quimica. 
30.01 - Servi9os de biologia, bioteenologia e quimica. 
31 - Servi9os t6cnicos em edifica6es, eletr6nica, eletrot6cnica, mecanica, 
telecomunica6es e cong6neres. 
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31.01 ・  Servi9os t6cnicos em edifica6es, eletr6nica, eletrot6cnica, mecnica, 
telecomunica6es e congeneres. 
32 - Servi9os de desenhos t6cnicos. 
32.01 ・  Servi9os de desenhos t6cnicos. 
33 - Servi9os de desembarao aduaneiro, comissrios, despachantes e congeneres. 
33.01 - Servi9os de desembarao aduaneiro, comiss自rios, despachantes e congneres. 
34 - Servi9os de investiga6es particulares, detetives e congeneres. 
34.01 - Servi9os de investiga6es particulares, detetives e congeneres. 
35 - Servi9os de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e rela96es pblicas. 
35.01 - Servi9os de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e rela6es publicas. 
36一  Servi9os de meteorologia. 
36.01 - Servi9os de meteorologia. 
37 - Servi9os de artistas, atletas, modelos e manequins. 
37.01 ・  Servi9os de artistas, atletas, modelos e manequins. 
38 1 Servi9os de museologia. 
38.01 - Servi9os de museologia. 
39 - Servi9os de ourivesaria e lapidaao. 
39.01 - Servi9os de ourivesaria e lapidaao (quando o material for fornecido pelo 
tomador do servi9o). 
40 1 Servi9os relativos a obras de arte sob encomenda. 
40.01 - Obras de arte sob encomenda. 
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CABECEIRAS DO PIAU「  

ANEXO II 

ART. 97IPag.30 
ISS AUTONOMOS E SOCIEDADE SIMPLES 

DISCRIMINAC ・  O DAS ATIVIDADES Alfquotas/Valor 

 

Nivel Superior R$ 400,00 

   

 

Nivel m6dio R$ 200,00 

  

 

Outros R$ 100,00 
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Codigo Tributário Municipal 
CABECEIRAS DO PIAUI 

ANEXO III 
ART. l58IPag. 49 

TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZA叫O, FUNCIONAMENTO ・  TLF 

ANEXO III 
ART. 158/Pag. 49 

TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO - TLF 

Item Discriminação 
Valor 

R$ 
1 Expedição de licença, quando da localização, instalação, funcionamento e 

fiscalização de pessoa jurídica ou de pessoa Juridica,quando for o caso. 
1.1. Estabelecimento industrial, produtor, comercial e prestador de serviços, 

inclusive pessoa fisica que desenvolve atividades, na forma da Lei. por 
classe de Area (m2). por ano ou fração: 
Até 30,00 	 , 60,00 
Acima de 	60,0 laté 	120,00 70,00 
Acima de 	30,01até 	60,00 100,00 
Acima de 	60,01até 	120,00 130,00 

Acima de120,01 	até 	200,00 170,00 

Acima de200,01 	até 	260,00 230,00 

Acima de260,01 	até 	400,00 310,00 

Acima de400,01 	até 	550,00 440,00 

Acima de550,01 	até 	700,00 560,00 

Acima de700,01 	até 1.000,00 670,00 

Acima de 1.000,01até 1.200,00 840,00 

Acima de 1.200,01 até 1.500,00 1.020,00 

Acima de 1.500,01 até 1.800,00 1.190,00 

Acima de 1.800,01 até 2.100,00 1.340,00 

Acima de 2.100,00 2.000,00 
• : 	( 	: 	•, 	0, .1 

a) de nivel superior 200,00 

b) técnico profissional de nivel médio 100,00 

c) artifices e outras categorias não enquadradas em "a" e "h" 50,00 
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C6digo Tributirio Municipal 

CABECEIRAS DO MAU( 

ANEXO IV 

Pag.50 

TAXA DE LICENA LOGRADOUROS P6BLICOS 

ANEXO IV 

Pag. 50 

TAXA DE LICENÇA LOGRADOUROS PÚBLICOS 

1 - Licença para comercio eventual ou ambulante Valor (RS) 
Dia 

Valor(RS) 
Mis 

1.1 - Produtos alimentícios 15,00 150.00 

1.2.- Armarinhos, miudezas e congéneres 30.00 200.00 

1.3 - Louças, ferragens, artefatos plásticos e congéneres 40.00 200.00 
, 

1.4 	Fazendas, roupas feitas e confecções em geral 50.00 300.00 

1.5 - Jóias, relógios e pedras preciosas 50.00 300.00 

1 .6 - Livros e revistas 6.60 20.00 

1.7 - Demais produtos não especificados 15.00 150.00 

NOTA: Quando ambulante efetuar o com'rcio em veIculos motorizados a taxa ser' acrescida de 100% (Cem por cento) 
do seu valor. 
NOTA: Quando ambulante efetuar o comércio em velculos motorizados a taxa sera% acrescida de 100% (cem por cento) 
do seu valor. 

2 - Licença para ocupação do solo em via ou logradouro público Valor (RS) 
Dia 

Valor (RS) 
Mês 

2.1 - Espaço ocupado por bancas de jornal, revistas, trutas, verduras ou similares. 
logradouros públicos, ou com depósito de materiais, em locais designados pela 
Prefeitura, por um prazo e a criterio desta, por metro quadrado 

15,00 30,00 

2.2 - Espaço ocupado por circo 30,00 

2.3 - Espaço ocupado por parque de diversão 100,00 
2.4 - Espaço ocupado por veículos automotores de aluguel (axis e outros) 100,00 

2.5- Demais usos das vias e logradouros, desde que devidamente autorizados 15,00 50,00 
3 - Taxa de concessão para exploração de serviço de transporte coletivo Valor (RS) 

Dia 
Valor (RS) 

Mis 
3.1 	por veículos 100,00 
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CABECEIRAS DO RIAU( 

ANEXO V 

ART. 169/Pag. 52 

ANEXO V 

ART. 169/Pag. 52 

TAXA DE LICENCA PARA EXECU叫O DE OBRAS E 
E URBANIZACAO DE AREAS PARTICULARES 

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E 
E URBANIZAÇÃO DE AREAS PARTICULARES 

Item 

1.1. 

Discriminação 

Revisão de alinhamento na zona urbana, por metro linear de testada 

Valor-RS 

5,00 
1.2. Revisão de alinhamento na zona rural, por metro linear de testada 2,50 

1.4.1 Até 300 in2" 100,00 

1.4.2 De 3 00.01 ma 2.5 00.00 m2 150,00 

1.4.3 Acima de 2.500.00 m2" 	, 300,00 

1.5. Consulta prévia de loteamento por lote 10,00 

1.6. Aprovação de loteamento. por lote 30,00 

1.7. Consults prévia de construção, por m2" 30,00 

1.8. Alvará de construção residencial popular até 40 m2" 30,00 

1.9. Alvará de construção residencial unifamiliar, e renovação, por m2" 0,80 

1.10. Alvará de construção residencial multifamiliar. e renovação. porm2" 0,50 

1.11. Alvará de construção comercial, industrial e de prestação de serviços, e renovação por m2" 2,30 

1.12. Licença para reforma, ampliação, demolição, por m2 0,90 

1.13. Habite-se de edificação residencial p/ m2" 0,90 

1.14. Habite-se de edificação comercial, industrial e de prestação de serviços p/m2" 0,95 

1.15. Estudo de viabilidade técnica de implantação de torres de telecomunicações e postos de 
combustíveis 

.0 , 	.0.11413t.7.1.1f 	YANII-s.0:. 

AtéRS 10.000,00 

150,00 

150,00 

De R$ 10.000,01 a R$100.000,00 400,00 

De R$ 100.000,01 a R$ 1.000.000,00 900,00 

Acima de R$ 1.000.000,00 3500,00 

1.17. Serviçosde terraplanagem, por m 	ou pelo valor do contrato, prevalecendo o que for 
maior 

Para implantação de anel ótico, por m 

5,00 

10,00 

Para implantação de manilhas e outras tubulações de diâmetro igual ou superior a 100mm, por 
metro linear 

10,00 

Outros serviços de escavação não especificados, por metro linear 
tq , 

AtéRS 10.000,00 

10,00 

300,00 

De R$10.000,01 a R$ 100.000,00 800,00 

De R$ 100.000,01 a R$ 1.000.000,00 1500,00 

Acima de R$ 1.000.000,00 4000,00 
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ANEXO VI 

TABELA 1-ARTIGO 177/PAGINA 53 

ESTABELECIMENTOS SOB VIGILNCIA SANITAJUA 

ANEXO VI 

TABELA I-ARTIGO 177/PAGINA 53 

ESTABELECIMENTOS SOB VIGILANCIA SANITÁRIA 

ESTABELECIMENTOS 
Valor R$ 
Licença 

Industria. Comercio e Serviços em geral (todos os tipos de 
estabelecimento e atividades). 

50,00 

Farmácias. drogarias. 5 0,00 
Farmácia de manipulação 5 0,00 
Dispensários de medicamentos 5 0,00 
Farm Homeopáticas c ervanários 50,00 
Distribuidores de medicamentos c cosméticos 5 0,00 
Distribuidores de alimentos 5 0,00 
Óticas 50,00 
Comercio de ap. ortopédicos 50,00 
Comercio de ap. médico-hospitalar 50,00 
Comercio de mal. odontológico 5 0,00 
Consultórios médicos 50,00 
Consultórios odontológicos 5 0,00 
Clinicas médicas e policlínicas 50,00 
Clinicas odontológicas 50,00 
Estabelecimentos de prótese dentária 5 0,00 
Consultórios de psicologia 5 0,00 
Consultórios de fonoaudiologia 50,00 
Clinicas de vacinação 5 0,00 
Consultórios de medicina veterinária 5 0,00 
Clinicas veterinárias 50,00 
Clinicas de fisioterapia 50,00 
Clinicas de estética 50,00 
Academias de ginástica 50,00 
Gabinete de massagista 5 0,00 
Gabinetes de podologia 50,00 
Salões de beleza e estética 50,00 
Estabelecimento Hidroterápicos e saunas 50,00 
Piscinas públicas 50,00 
Indústria em geral 300,00 A 

500,00 
conforme portaria 

do Sec. de Finances 
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EMPRESAS DE TRANSPORTE SOB VIGILNCIA SANITARIA EMPRESAS DE TRANSPORTE SOB VIGILÂNCIA SANITÁRLA 

EMPRESAS 
VALOR 
RS 

Transportadoras de pacientes 60,00 
Transportadoras de alimentos 60,00 
Transportadoras de medicamentos c cosméticos 60,00 
Transportadoras de saneantes 60,00 
Veículos de transporte de produtos 60,00 
Veículos de transporte de paciente 60,00 

TABELA 3 TABELA 3 

SERVIÇOS 
VALOR

RS 
Alteração de resp. Técnico 30.00 

Alteração de razão social 30.00 

Alteração de endereço 30.00 

Certificados de regularidade 30.00 

Registro de livros 30.00 

Inspeção sanitária a pedido 30.00 

Coleta de amostras 30.00 
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DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZA叫O AMBIENTAL 

ANEXO VII 

ART. 183/PAGINA 54 

DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Item Discriminação 
Valor 

R$ 

1.1. Autorização ambiental de funcionamento, por exercício 100,00 

1.2. Autorização ambiental para execução de aterros, por evento 100,00 

1.3. Autorização ambiental para execução de obras de canalização, por metro 
linear 

10,00 

1.4. Autorização ambiental para corte de vegetação 30,00 

1.5. Autorização ambiental para remoção de vegetação 40,00 

1.6. Autorização ambiental para poda de vegetação, por evento/mês 100,00 

1.7. Autorização de deplecionamento de Arvores imunes ao corte 50,00 

1.8. Autorização de transplante de árvores imunes ao corte, por unidade 50,00 

1.9. Autorização ambiental para utilização de equipamento sonoro 50,00 

2.2. Vistoria ambiental 50,00 

1.8. Vistoria ambiental com medição de ruídos eexpedição de laudo 50,00 
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