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eA.· . '.J~A M ·N;C;PAL DE sAo
.JOA) DO AR1GUAIA
SECRETAIUA

DOCUMENTO I.ECE.too

AV.ermA 11. r.sr ll'Q 1.1U4/83 U::: 25/07/Bj,

QUB CHIA O C(~.l)IC:ü 'rnn3u'rAnIO ';0 L!UNI

c1:PIO Ul:::'SÃO .TOJi.ODO A1UGU.HJ\. J.õ: DÁ

('(lr,eRAS Pil.OVIDF;NCIi,S.

'.

~i.o;o.I~lZ;;;_"""--T""'''PR:':i,)I:;l''~O h11.1lnCJP;dj 'm: 81t) JO];.O no Al/joJ,:W.IA, ['<~z rJiJ,

btrr que a r.5Jll:~ra IVh11dei paI aprOVOl1. C eu aanc í.ono a SC{;lünte IJoi"

• \'-'0 ':~

.JI.r·(;. ].o _. O 818temo. Tri b1l"~:1rioIJuniR:1pa'L é r ().~:iclo }!ü la
1"10' é 1;' tt' N '1"] ] J C' 'l • ",' b 1-" 'N' '. 1 1 ..... n.:1. :tl.çr\.() ~E)(err:t., .• pO._O .Ou.J.go J.rJ. U\.ur10 ae í.onn. t "..eH,;

·t~,réS o por Of.l!;P. (!()(ligo, quo i.n[;r~~t'1..d os Ttibútoo, ueJ'j_nc o :.:mjeito I

.pueaí.vo 8 l"r.;,:ulo. 1\9 inJ':r.t,C;:õco, ~1n upl:i,caçÊÍ.o das pena.Lí.âad eu c d:í.!],põO

nobr-o H (,H'hnüün (;rHç:-;'o t.r:i.lnü:.lx:i.l1 •

.. Arl;~ ?º - C().llp.:j,JeJ':lm~8e Lnoor-poz-adan n eot." :r,ei, us

nor'man gl)1'nj::1 di.' rJ i.re.l 1;0 t·rj blli;úrio do oÓdiGo tr:i.ln.rtúrio nuc í.ona L e

l'ogi :HH.ção modí. [' i<~ati V:J..

DO:; THtI.BTJ'l'OS

\;:~J'Trr'ULO 'X

J,rL • .19 _. !i'j,nu.m il'li'1tj.uídOS os seguintes 'fributoà:

I - :1 MPOS'I'O;J

n) T:rnP08to no urfl li. .1:':1'0 pd_erlade P.toclinl o 'rcrri tórinl '

UrbCtllO - IP.1~U;

bl Fmporrbo Dobra o<3rviços de QU"üq1lêr lia turoza-ISQH;

c) Tm('1oGto flob'['(! Vl'll1<laa. o. VI;l.J,"ojo: de Gomb'lD!iívc.i:3

dos, p GanosD - IVVU;
(1) 1!11f_ln:';I;b f'.obJ'C(l ~rnl)).ml)ÜlnÜD "ln-ç81' .vivo:J" de

:i..nló-rfó,is;t - l'.PRI ..

·'INTFI.l(;[:NUII FFMININA I'!\IIII () I'l{( H;IU;sSO Dr' sAo .JO;\{)DO ,\HA(;1;,\1;\"
1'1~.\1 ;\ !f-J ,\ ('I() 1\11li 11(,\. '-;IN:'



~ -
SAO J( )AO DO ARAGllAIA

I'HEH~IT{JHr\ MUNICIPAL
ADt\lINISTHt\(,:i\() NIIISt\ i\IAR'I'INS J;FIWFlRA

II - rl~AXAS

t~,) t.nxH do flel'viços pÚblico:);

b) -l;uxn!1 poLo Exercício HeC:l.1larelo POda:r; d.e }'0J.j.-

C:lU.

III - COIIIl'mr.nurç7í,C Df,~r,mrJHOIUA., CApfrruJ,o II

nOJ H1F'07I'OS

SEÇ1í,O I

Do Imponto Pl'('!rUal o '1'crrl tortal Urbnno

S1.lhrHlç;Jo I

])0 fato G0.r:t<1or

J\.r-t.. 4º O iuq.lonto l:T(.Jdinl o Torritorinl Ur-bano

tom COlHO fato r;0rnrlor n pro T'ri.eOar.1e, domín í,o útil ou poane de bem iII~

..
I - n::~ zonn l.1.rb~lrLO.;e

1I- fora du zonn urbana desde 'ruo ocja oompr-ovudg

mente utrlLí.aado oomo sr tio do rocreio e no qual a eventual })rorlução '•• •I
n30 na dentino ao oon~rcio •

.. .

,
:Pnragr8.fo lº - O Imposto !lo que truta oste I.lrt:i.eo

nn.o i.nd.de em hem tmri,vnl loenl:i,Jilado dnntr-o da zona urbana, que 8ej[1. '

comjn-ovadumontra em n.:xplornçíío ox tI'1l Uvo v€'ge'tnl, nc;:rícoln, pecu(rin I

ou nr:T'o:i ndun l:J~jaI :í wl e pen(lnn t,PHlP.Jl to <lo nua &r·f1a.

Pfl.r1~:rr.llr() CtQ - o :ft:l.'to [';HrC'.l'tor do Imposto
nmin..Lmr-n+o t no pr-Lmoír-o dia (lo c:vb. exercício.

Art. '.;2 o imóvel, parH 08

Gnr:;, conrrí.d.er-i.do üdj [:i.0nrJo ou n;)o edificado, de él;corc].o

fim f{c','"UlI.lDl0n'l;o.

"INTFIIi;f;NnA FF~:IINIf-,J.'\PAnA () Pll~H;IU:"SO DE SÃo JOÃO no AH;\(;UAI

1'11'\',1\ lf\,!A( II) "Ir )1111.'\, ,"lN"



Poder

SÃo JOÃO DO AHAGlJAIA
PIU,H~ITlIIti\ M(INteu-Ar.

ADl\lINISTHt\çi\() NIIISA MARTINS FF.I{I~FII{A, .
I - a m.'no 1.IT1Jt'.niZt1.da em que exi.stam, pelo memo s

. i t 1) I· I. ' 1 ou marrlrí.dos pcf,o(10].!1 (lon nn(;.1. n icn ln,'!. iorumcn lÍOfJ, eOllS'lir'l.u.t os ......" _

l:1í.b]j_eo: a) mnio-fto ou cuâçamerrto , com canrú.Lzação de

11) abnfl'bocj_Jll0nl;o de 4e;tl.n;

n) Bü~·tmll:.I.d() (!8gotO f:wnitár:l.o;

<1) rocl.c (] o :i Lum in:.lÇ'UO jJúbl:i cn , com OH ~10m po a te.0_:

111('11IjQ 1.':1.1:'0 dl.n ~l':l1)ldç:';o clomic:l.l:inr;

o ) eanola primr'lria OU pOAto !le ouúrle numa dis-'

!;ttllcta w&xjmn (lA QJ( tT8n) qutlômotron do bem imóvel considerwlo.

II II. ,~x()n llT.·l)(.1U:Lzdvcl ou. d0. exp:.ll1f!;:';o ur-buno., I

oonsrtnn be de Lol.enrnorrLo aprovudo pelo órgê\o competente, (lcctinwli.t a

7º J" [K • , l!" , 1]" I-- ... Itvr l.. ..- A ,(.n_ illU'l:lOJ.,Pn . :J.xn.:r'1_t u (O .a nu .:vuç[.'.o

kr!j~ U9.- {~ :illC.i'](':lloia rJO .Imporrto irvlep(mun:

I - (l,1 l'.:j;1 l;iJll:tüv.do <10 t:ltu10 de I.vpüniçuo ou dê

II '" . -II - [lo ronu ...~;lflo OCOnOlTllCO de cxploru,çuo do bem

111- do oumprí mento ele qU:..dnl).uoI' e::ô.(çÊ~nci:J.

0'] ..0, I'(','~lllnJJlúntar('n 01.1 1.1rJm.intntl'[]tiva:=l I'pla LLvuf] aO bem üllóveJ.. •

l,g

.,i3ubncçn.o II

no Conl;r'lln.l'1nte
/Ir!;. 91>. - (!onl:rHnün'te do ünpoci;o !5 o plo['ri'JtLí

rio, o ~:i.tn1tl-r do dO':'[lllO '1.) ~j.J. ou llor:J[.riütlor n quulf]_uer tfL,üo do
'i..m6vpl.

Art. ]OQ - 8(\0 tn.mbóm ()oll');ril.Aünt()f1 () promiten

(~(1rnpl':H1.or prn:i.l:ido 11;) PO;)~'O. on pon:1()iron, oC11pallto(J ou

d0 itlH)vrdn ror tjt'n0~n l;(''fJ n. lhd~o, ]':ntnc109 ou r,1'unic2pioc Ou :::t

S1.lbneçn.o III

.Do c:':l<:nllo do lm.posrto

"INTFl.ICí~N<:IA HI'IJININA I'AHA () PIl( )(;HF<;SO DF ~Ã() .10/\0 DO AIL\(,IIAÚ\oó'
I'ItAI.,\ il'JA( ln 1\111111(:\, SIN"



~.tt~~1~JlJl;
~~-j.'

...,';~~~~
·'t~·· "'"

sÃo JoAn DO AUAGlIAIA
"H.I~n~lTlmAMllNICIPAt

ADI\IINISTHA(À() N IIISA 1\·1AHTINS H~IWEm,\

tir'I;. llº - o Imponto serl). calculado nobr-e o vu.Lo'r

r:~ !':i.~fn(J.opor r,o:i. o Ilt·unliz::"lon TJO:t' Dcdr'oto <lü ij;j.ci:~t:.i.vn do r·o<]o.r '
Ji::H'cUi;;vo orn J'lI.ÚÇÜOdoo ser;u'irl!;no fnl;ores corin.lderndon em corrjun to '

I - dr}el'iniç~u.o do conbr-Lbu.í.nLo , no ho uv ur-;

II --Indieor~ m6rJ.ioi'l (Ie v;t]_or:iz;H;;:!,O cou·c:1J.)ondente

11I- a Cor-mn., us d_iruennões,n localizaçuo c ou':.;r:.1~J

IV - n 8rf!rl cons truf.da, o valor uni (j:~rio da COllf.ltruç?í.o

v - oquipumnnton ur bunon, ou IlIelhoriao dccor-r en
tflS 110 oln'no púb l.f.ouo , implalltrHlaf.:l nrl. {troa 011(19 t~e Locu Lf.zu o imó'.rel.

.J"'. fr';' 1."-.Ht:'llt:ra .o .nICO -" a a·~ual1Z~!ç:;1OrJ oc. val.or-ca

q uo trata o ne~q)1J.!;1I üe8to :~rl;:ir:o, por baae 00 ·índices ofj.ci:.ds

1'1'eç:;o [I(lotrulolJ pelo r:ovcrrto I"edon.ü, ner!1 fd:to nnua.Lment o por

de

de c.Q

D_g

v.Q

era to (lo D.xp-cu·c:i.vo.

tt Ar"!;. 13 - Nu. clet~_)rlld.n[t(;üo do valor do j.Jlló~/el

." 11111 (~O ·lrnóv~l 1l.1";,0 ser8.o conrd,.1erI.lfJon:
'--'o I - o vnlor ,100 'bens móvoã o no.Lo ITli.i.ntid.ofJ em I

cnrQ

FI:iecl:l.de.

/lrt. 14 - no (:~'t.l(Julo rIo inrpou-{;o, u nl:(quotn,

6~T 11pl~icaia. rlobro o vn.lor vr.mul (10 imóvel nol'tÍ. de I.l.cor(lo corn u

10 do Anexo I doe,,-I;n I,ei.

]ll'I;. Jr') - 11 ÜH1Cl'i.Ç;l.O no Cf.Ldufltro Irnol>ili.ó.rio
" ., l 1 . ,

d11VPll'10 n0J.' rfHlll.(·'rl(~D rwp;::\r~.i( ::lnlün'~e}_):.lI'a CU( <lo1 ' I"o lTJ.{':P· ;OTJ Cl,

"IN1TI.I(.fN( IA Hi\IININA I'AH:\ () I'IUH;nr\."11 III·: sAo.,()Ao I)(l AHMiIfAl/l"
I'IU 1.. \ If';'-\. 1<)MOI IJL\. "lN"



ou 1'0s:Tuá

'10r u qll!l.lq1H'!:r 1;J tul.o , lIlr>nlnO 'lllP. nn,jam honori:tdo:J pO:1.' :lmllrüdn.lle ou

inon.::i'io fi.ncnJ_.

Art~ 16 - Puro r.[.-:d.to ào cnrlJ,cteI'i:i~'l.çÜO da tmida

do i rnol.)iliaria, podn:r:j cor conrrí uQru(ln a si tuação de L.lto do bem tm.Q

VC:lJ, :,d'n'l;rnin,lo-ne n düneriçn,o corrb i.dn no Tf:8pr.otivo U_ tulo t18 propri_g

M:I;. 17 - o cprh!:tro imobj_li:j.rio, nem pr o juízo dr:

Oll tTOfJ p.lr.ulntüoo oh !;:L')OR poLn rl~I('HLl iznção, o~rá:1 Cor~rlo peLon

da Lnncr-Lçfio e rcspectiv8::J uI tr!'l'llções.

Pa:r~~,,,:rn.ro 19 - () c orrtr-âbu.í.rrto pr-omover-á inscriçüo

drrdo n

semprp qHe formar uma \müla~le :í.lllolJillJírin, noo termos do (.Ixtigo l5 e

prO!Tlovrr8. 01 ftAraç?í.o quando OCOT:l:'er morli.ficnção nos dados cont í.doe no

l'a:rtl[.;l'afo 2º - a Lnacr-í.çiío ncr á eretuudu cm forJl1ld.
JJl.r:i o pr o pr-í.o no :p.rnzo do 20 (l:Lnl':, o orrtado a du J"orJ'!laçuo du uní.duúo irr!Q
, 'I " ,1>]" ), 1I.t'::t n, ou, quando For o cano , da convocação por p.dital (lo der}p<:::.cho'

l'l1lbl'j n:ldo no 6rg0,0 o rieinl (10 nUllic{pio ..

T'n"rftITr.nfo 3fl - 11. a11iernção
,

ooru O,f0"~"LlU(Jucm fornm
lt~r:io pró prio.r$ 110 1'r.'(1'>;o1.10 20 (liao , G0J1lil,H1oo eh (lí;,ta da ooorroncin

J110r1:I,fj.ençü.o, lJlclllrdve no fJ e:UJOA rJo:

I - oO.llolllSno !ln oonf.l'GrUç8.o, no tod.o ou ülfl pt.l.rto,

1'[ , :I'" d ' . 1" d . 1 r. , .....' 1_. - w:pn rl..ç1.10 a prOrllle( ..I, 0, do (.OIDJ.nlO U uL_ ou

111- (jQmoJ5çq.o ou úerecimcnto da conc;t.ruçr;o e:ds-
tente no imóvel.

ÇQ() rlo P('V8J idH0.~, 1'01' nõ,o tcrem, 8:L,lo ef(1"L1.lado::'1 polo

apro8ell'l;:;U'NO (IrrO, omL~n::.í.o 0'11 rn.18:i.!1l:.tde ..

.. lN I "'!.I(; I~N( IA I;Fl\lI NI~.Ir\ 1',\Il,\ () 1'1«1(;11 F:;SO DF sAn .ln" () DO "I{M.;I iAIA"
"IL\(" ,\ lN,',! lO "!(ll;H;\. S/N"



.i\1.'·I;. 19 - A r-o t:i.fi.cnç50 da Lnccrí.çjio ou do nua vJ.
t(1;rn(~íio, por irdc:inttvn do ,pró'f!Tio c orrtzrí.bu í.n te, quando vire u rodU!t~ir I

L ., ""1' t ...ou n oxo Lu: r o 'tr1.rn:l.to ;ia J.onçfHl0, ao a udmí.aaãvo medã.ant e coropr.ovaçt~o

~ -
SAO JOAO DO ARAGlJAIA

pn[H~ITtIHA M,INICIPAt
AIlMINISTHA«;_:À() NIlISA 1\1AHTINS FEIWEIHA

ral'<íl~r.HCO 59 - li':i_l~;:unO~ 10 ~('Wdore8 ou. rcspow,Júvoin
poJon Loterononton, ohrir:;uloEl a I'o rriee ar i\ Prnfcttut'a, rnenria Lnon tn , ate)

o d:i;) 10, l'PJo.çi\o nonri.nn.L o .t'0!1]'\ü(,) l:íVOFl enderoçõs doa cOlllpracJor()~~ ou

pr-ondbon tos c omprnrlo.rnn do ir.nóvci.~l do mm. roapdmsabilic1adon.

8 - ,'t J ' •. ,-A1'-l;. 1 - 8er:l.o o .lJO o o.o urna um.cu lnr.lCJ'J.çao:

I - n ,<':lobo. de '[;r)rra bruba dnnproviüa e1.e me}hor::t-

tos 011 .ln l.n'lm.ni.?;nç~o, descle '}l.le não hn ja Lotoamerrto aprovado pela pre-
f'>;.tU.rn;

Sul.mcçüo IV

1)0 Lançnmen to

Art. ?O - o Lnnçumonto <lo im'ponto ,
Dera:

I .,_ n_l11't1.11, r0:1.Pfd 1;nd~l,r::n si'f:;'uaçuo do bem J_wóvcl I

1\0 p:rtHl('jl'O IU.1.!11-1;11 (10 Ilx8.rc{c.i.o n qUA se rcfnrir n tribu taçuo;

II - (lü' ti.nl:o, 1.1.111. pnrn crrdu imóvel ou UllÍrlwle irao-

bi l.ü1ria ind eponrl erll;(~, a:i.nda q,ll"! e onl;:((~ll,OG pertcnCGn!;~ln ao.rnIa0.smo C011
tr.i bllj n'[;e.

.till't .. 21 - O imposto será lançado no nome do contrá
blJi.n~f:', lolJ'undo-nc r.fiI f!onta 08 tliHJOf-l ou e1offi0ntof1 conntnntef.J do c[,d<l9-'
tro imobi1:i~.rio ..

·1;rull'!;n.11c.l.o-r-J0 de bem im<)vcl o'bjoto j

Ilo c01!lprom:h180 ele ()oTnl)1':.~r-:l von,ln, o lu.nçu.mento elo impOnto pOd.erá.

procccU 'lo ü1\Hn'l:i'lj;1U1cn 1.;0, cm 11.01.00Ilo pTomi'lient0 v8ndedor

:Jn,~rio r.ornpl':lflor, ou,rd.ntln, no I~() ; 11!11.10:"1, :')fl.nd.O ~lolt(ltt.rin

JlnJ:';~{S.t'\.d·o ? º - o 1<:nçtilJ.lf!n~o elo illlpOGto

ao llf)/Il ilnóV"01 ob;jeto (1.c m.nf:i. [.;0lu>e, nrmJ.'X'u·!;o OU fj.rlcinolll.i:JGO o.

do em IJ.(Jnir~ (10 i;>1l[j. t;(mtnJ ao li::llCrnl;:itíl'lo ou do d.üuci(lrio.
"INTI'IJ(;f'f'WIA FHIININ;\ 1''\1(;\ (; FH()(;HF'~.';()DF SÃO JoAn 1)1) AHAi,;UAIA"

"1\;\(,/\ I~'JA( II) 1\1<tIIHA, S/N:'



Arl;. 22 - Nu. jmpof1f.lilül:i.dado do ollt;r:nr;uo de rludon

..... .
O;{J_{:;I:]llC J.o.s

':l~~~'~~:':"r~';~Jlj'\I l'] I,~) I

~.~~
SÃO JoAo no AltA(,OAIA

1'lmH~IT{mA MUNICIPAl.
Anl'\'lINISTRAÇAo NJlISA 1\1ARTJNSFElmEIRA

J'::U',íC,THfo 32 - H fi. hí.péteao de condornfrrí.o , o Um,
çnmcn to nera proeorl:i,<1p:

a) quando " l'!PO .í.nd.lvâno'", em nome de um ou de
1)'Un.lqlleY' 1108 co-p:ropl'iet:í:rioo;

b) qunn do "pro üiviso", em nome do proprietário '
d,o t;:ihüa·,r. do rlonúni.o lJ.t,il ou (ln nonrnri dor- da lmicJ.atle uutênoma ,

to 01 1 i' 1 1 J I· ' " J' , ~ 1oxnn !'l FI )1'0 o iom movo. ou (n q omcnuoc necc!Jf.ll.trJ.oG U ,2:X~:.Ç~lO(a

Ge d (! c:~lo'Ulo <lo j.rnpor,l'to, o vn] or- vonaã do imóv('ll nertí. nrbi 'Grado c: o

lançn.mr.mto (·fetllJ'l.do (tn or1cj.o, corn 1)(1::;1(1nOG ololllentos do qU'J cli!:lpuacr'

d:l . 1.... .' 'l I. ..... 1'·1 1a o IlL.Tl,l:1 .ruçao , nem pra J1U700 (~ ou',;rn.::l conu.naç oos ou ponu 1.u.<.l( e8

h1vof.n,
0111meç»o V

Da Arre~:'lll:lÇi'ío

#Ar't. 23 - O Lmponbo sora pago ele WDn vez ou parc..Q
Ludamont,a , nu For-ma e prnzon definj,rlos em reC:l..1.lomonton.

Art , 2~. - O pn/,:nmeH'tO do imponto rujo le{~al:i.za o

titulo dr>.aq;t.lisiçtío (1(~~)(lI");::Je IJ(~ tti'oprie<lu<lc do bem imóvel.

:Dan InfT.'llçõl?11 e I'ena.l í.dadna

J\r"t;. ::>5 - tll1 :i,nfrnçõon ::J('r5_o !n.miànG com [L multo.'
'( ... ) .,. '. dde SO~;J oi.nquon'lin por cento <ll)lJre o v;'1.10r d,o :J.mposto, w;~r, 11l,pC\'l;Cacs . e:

a) f;:\ 1 ta de i.nneriçí.1o do j.móvcl ou de [tI tlJrnçõ.o '
de 8r:Hm eln.r1.oB cau:lrr!;:t'rdf:l;

b) omin:,ltí,o ou flllnidf.Hle noo anelos rJe inocr içi:io do

.I\r'l; .. ?G - Tlande que cU(IlJlTirlus .us

) j 1 -o '';0'' J',"',','-',ll,'t:O IJ,O j fn.l_\()r,·,,·to o bem imôval:.n,'ç.8 nq;,; , ,_".u " ,

"'N'I FlIC.'~N('IA I'HIININ!\ "ARA () I'IIC)(;HFS.';() DF .'iÃn JoAn I>u AHA(;JIAIA"

I'IUI.;'\ INA< II) 1\1\ ,IIIHI\, S/N~'



1 " . . . '1. II' ] t- • •. - JIH,!lll,co(~. J,llell.l.rJl.ve [lnu .. l.GO o ,nJ,C;;,:J, (! _O'vl'lCJ. ,

u:Jlo 1Tl0rl'i,Cn., rn(UO'r;0rppia~ 1";uli,olo(;j,n, uJ.trn-nono(';r:,fia, tomo;r,rafia e '

SÀOJOÀO DO AHAGUAIA
..nFH~nIIHA MUNICIPAl,

1\1 )1\11 N IS'I"H A(A() N urSA 1\1A RTINS FFHH EIH 1\
I - per J;nJ1ccnl:lC! Q p~rr:"ticnl~lr, quando cedido {:;ra-

t.ll'jt~ill'('.n:;f', ~HInu:.o., !;('I';:I.J:j,h,I]p., p:l.ra 1.I~Oexo Lun.l'eo du Uni.Fio , d oo Ent.n
') .' J '" '. I ] 1 1'1' , i • 1 I',10:1,1,0 ,.I:1S'jrl.'"o .1'ei.flJ"n, ou rO 1..1.U1,l.Q::t.P:LOOU to') r.:UW.'l [ll1G!.Ll"pU.:".Cj

II - l)('!.rtr:ncf!J:l.I;'1n n np;:r'om:Laçüo r}Cl:Jpor'tiv,,',f.I liccn-

cin,dn. p n,l.inrlfl,·7t ]õ'P(l('X':i,ÇUO F:nporr.ivn Estndun.1, 1jp.f.lnrJ,o1.1tili7.'.do 0:[0-

tiv~1 (' ltrl,bi'l;llfllm':n'(;f) no ')xorc{c:1o ·1'10 m.lHI.I :"t:i,yJ.d~tllc:3 Gocj.v,ir:;

111- p(l:dj(mCI'Ht(~ou rr:r]i()o r;r:.l;u'L'I;:rl)(:ntc IJ, uoc í,c.,

il~t(10 01.1 :i nn td t;v.:i,ç?:'o (lO"1 fill'-l l1J~r:;t::l.vo[~, rJ.1..lC :]0 rle::'ltino <I conr:l'C{~'Ur r

c,J:'~rH1n 1'[1 Ll;'on:,I,:í:'1 (ln l;r:,h;,llJ;ldor.n:1 com a rJ.n:':U.d;tcl~ dr: rf.'ali,~~~,;J:· nua

'" 1,'ni,í'í,0, J'\' ,PJ'(!(lPltl;:,I.I)?ío, dr' í'N1U, (,!~lCV;'c,!fí,o do nou nI v cL cu Ltaua L, T{:::ico r
~

OH :rl~(:rf!;l.,(;ivo;

TV - per l;crtcentc n f:loc:j"0dr~<lo c í.v IL scm I'ti nn lU,CI1,i.

[;'í"'08 (1":1i,;j,ll:,l.rJos HO f:X(!)"o{<:i.o (10 nti.v:!_'.lnrleo (.nüturuin, r(:cr~!ativ~'l.::J ou

cr_ll-'o].'I,;J.V:,ln;

'..._.

Ar'h. 27 - () j mpo:-:to Sobnl ~je:rvj,ço:~ de r,:unlr_!ucr H.Ç:

tn.rr,'::-,a Ó r\8v:i,<1o pol:' prqn'l;:,l.çí'ío TnJlnmerwlu de (Fuüf.lq'l.lor doo Clc;rviçó:J f

J 'I' ] r •~~- lonfll'~;n,n C..Jll,'l.cnn, I:, .8nn~1.';UI'J,Ofl,

C (l.t~ :r·PC·11_V('J·~·i.,,·r;,o

"INTI:II<;fNCJ.\ FEI\.IININI\ 1'i\l~A () I'H< )(;IO:,'o;SO DE SÃ().l( )/\0 I)() AIU\.(;! lAIA"
I'HAI,A IN,\cl!) "IOIIH:\, ,S/r'J"



sAo JO/\O no AUA(;(JAIA
PHFt=I~ITlIHAMUNICIPAl.

AJ)l\lINISTHAÇA,) NU ISA MARTINS FEHHFIH,\

1· - On-F01'W,i1·Or.7 ouote'bras, 9:ctópticoc, ""onou.urliQ
16;'.08, ~'J'ot,ét;ico8(prótono (lo1r(;I~r1.n);

5 - nrmintêncü •. TllPO:lcu fl COl1{~(-:ncrfHl 'Pl'cvin'Con 110::>

{t;('nn 1.2 (" .3 <lNd;n J:tr::l::n, 1')"p.fl~'lClorl :.,tnw6n I}~ pl,lnor:: t10 m'~flj_c:i.lla do

rrupo, n .cor)\rí~n:i.oG, f.ncIurrivo om t'lmprcsan, ]Xl.ra uorJ:la·t0nej_a 1.1.cm.fYl'Ct~i:l:
oo~;

n;}o G0jn.lfl

() - pJnnnn d.o n;l1'í.IJe> , l'l'on·r.n.rJo:J PO);' (~m.prc:·.:a:J que

e 8stojn :ln~'l.u{dn no {';r~Hl5 <J.ontu lj,::rta o 'p.TC!W) cumpram

ntrnvc1a (lo ncrvj_(~on J_'t'r:·ni;u.doo por t(ll'ceiron, corrtrrrtndon pela ornpr oau

ou PY'0nUrI )):I,":Or. po)." w,-[;u. mn.di.:urt;e inrlicnçi1.o (10 1)0110f1c1(,1'io elo 11ln.llo .
...

'7 mó(li.OO:1 V(!tr.l':i.n;~.r.i 00;

]·JO'l'~J·.{,.l' n vl'j·"l'·J·ll-'lr··lo.... ClJ'.11·.1·.Cfl ......- ~rC.··L·I.>.r·l·."l•••.~rr-·]'.;'l<.::. " .1' . ,,,I " .'., ..• .. , . .),. _ • < '-'- __

9 - gnul'flu, l;r(\l:~l.monto, udoc tral1lüT!to, \::inhclez:.t!I1Cn
to , ·:ll.oj:'Jnf)rr{;!' e cOJJ.r:;::111.crp-n, rclal;ivoG :: tUl:Lrlni:J;

oon , h·nt':'.rn(~ntode .1'01.1'. d.l'pi.l:,.~:?io () (~0n,'(n81.'0.:1;

J 1 .- b; ln; 10:1, d1lcilLt;:1, :;Õ'Yln."'.n, JI\US::.l:.,g~m:J, r;Ül:~'~Jtico.s

~ • 6 _

co lnl;n., r-omoçuo e a.ncmoruçuo do
lixo;

• r •J,mov OJ..8 ,

15 - 11(-~f:l:i.nrcççr;.o, 1nmlliza~~r:~o, ll.iB:i.(!l1i~~a,?::;.o, clc:-:X'D.
(! COlI/.:-:01ln.rcn;

17 'j I":'; JH'Ta~:;;o (le :t'ef1J.c'luon'-iUljir>([ucr;

ln lirnp":~'."I. d<.~ elV.l.Jn:i.n(:s;

].'.1 i.!~1_] ,I~,!:_! rn (\11 tiO ;UJibi rn-bal .,
ü r:ont.~('.llCI'O:3 j

"lNTI'I !1;f:N{ IA FFl'IlIt'·!lNA !'AHA () 1'1\< ICHFS';() DF SÃC) .,oA{) I)() AH;\(;lIAIA"
"1\.\1. ,\ II'JA! II I I\t( 1111{A. S/N"



?l - oon L;I !'li}:irJ~,-ck, nuclitoriu, ,'',11.r'xd,:,-livr08:tr]_Ç.

nícon mi' (~(,Td;tJd_t:i.(luc1oo con.,?:0nnT.'cr.:;

?? - p('r·f.c:i_;u~, :1 puà.oo, 0xnnC3 tlScniCQ8 e :,.n:~li-'

~~o- nI1;.'tl:i.:'1fl, J no .• Iunrívo d o sf.n tema ....'o, _ _ ,.). ".' \~, """0' , eXcunC::1 ,

~~J b':lllmçõf:8 o jortl;("~J'Jlret:J(}õm.l;

~)I~ 11v: :Ji~tJ~Zío (lo h(lJ1.n;

crüt::.r tn OliJ !~nrnl e
2G - pro ;jrJ"tion, 0.:)10u100 e c1eocnllo:J t(.cnico:1 de

27 nerof(.ltor~;.;f:ln(j.nol1.l.fJivc j.nterprct~tçuo) ,]Tl;J

Tl();'llIento topoFrn.r:Leo;

;~a nxocuçfio , por :::.dITLini::-;traçr.Lo, errrl'Cito.üaf.; ou

rn..lb(1mpl',":iol~nda, n.o. conrtl;:euçl:i.o oivil, c}(: olrrnn hüll':J.ulic::'..8 C ou ts-uc

0[)1'::l9 ::pm(!lh,~n-t;c:J o l'p:Tonct;:iVll.fJ onW~llhnrja oonouâ tãva, LnoLur.d.vo rwx

v i ç o s all~d.lj_[Ir(lo 01.1 cOlnploITl8nt,.I.T.'os(8xceto o For-noo í.monto de w(JrcG.clo-'

'-.'

r:i.an pl'()c.lwü(!n.n pelo pr~~r~tnOol' ('10 r:erv5çOf3 f'ora do Loc.vL d.e

r10:~ r;("IJ......r:iç.os q11('_! J'Lon nu.i o.l ~o H<DI ICMf;).

29 d0ntO U<,;,0.0;

10 r8p~)r<\ç8.0, conaervução o rç,_[orm..'l.de oüifi_'

c io o , cnb'<lcluo, l)On·(;er.,. Iiorton o conr.;ênero!'1(oxoeto o Forncof.mento de
mor-e: "Ü)T:!.aa .nro\)u zic1:iO 'polo ['rr' ntarlar d P. ~1r:rviçofl fora (lo Jocal da

prnntn';í'ío ,108 nr!v:t~;or.1, 'lHe Ci"t,. :J'l'I;j0.i "l;o UO J(~I'.TS).

(!fTL;:i:1111:lç;:lo ~ nut."'O~l r.wrv:i.çor' TrÜ:.tcionndo:ol com o, o:r.:ploruçuo (Jc pótro

J.0.0 e rr:~n n;·l jjllT.'al;

.3~ :florr'[II;:'lmoJl.tjO () roflo.l.'cokl.mento;

"IN I FI.II.j~NCIA ITl\lINll'JA 1',\ II A I.) PH( )(.I{F.<;S() DF SÃ().J( );\() lH) AltMdJAIA"
I'HM,:,\ (N.\I II l '-"H)! 1)(.'. S/N"
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SÃo JoAo 00 J\RA(;UJ\IA
pnr:.rH'I'l 'ltA Ml'NIClPAL

,\DI\HNISTHi\(..A() NU ISA I\t;\HTINS FHWFIHA

rrQ'npn;.n10l1 1,0 110 H!nrr:ml.ori.(ln, '1 'II! i'"i,":,!:; r;v;jfd.t;o uo ICI\t:3);

.3'; - :t:r:nrn{~crn, c;,laf'e"l;uçz,.o, pol:iJ!lonto, lus':;rnç2to

,]0 jYi.nor-, 'pnx2r10o e r)ivinbr:i.:;fl;

3(i - enn.ino , :i.Jl8l;rllçuo, tr oi11.ltJllf1nto , ;:.v:llj_,.'.ç:lo '

• I'_'

ü:rporn.çOnrl, (!OllGT'eO::On n cOn{:C!llfC!:rCO;

ICrilS);

A 1 'C'l.1Il no,
,10 - ar:f~nn;i.'110c:n,t,o, corret:.Lw)m ou i.ntr.:l'nled:LI.l;::O d 0-

f~(' nn!,~1l:rOf1 e ,lo pl unon l10 :rrnv:i.<1ônc:í.u vr:Lvud:\;

,-".,..,.. ·[·"r",t-.l'..l.o (!."',J_' ·'~',·I,·I,n-I~.(f'."r,c.~·I-o'.",.'.'~"(.'.1.''''',1'''.'. '...•, ""vpcu ""(10"" "'01" i)l~'t"J- "·t1.; ....-01',.., I" ...,.... "'"" .; II " ,., '':$' '_"" _ . ",~, "1: J.. ... ,J ' .. " .,.'_( .:« ,

1"1]'1,(";011'11' ",,,., o 'I' ,'111'(1 ('('J1'[-)'''])·•• _ • ~ _ __.(. _ • M _,. '1 • ". • .,J .' J •• ( .... _ _ ,

(1,-' IJ<,nl:_r:I.ton (10 :fr[~Jltlll:i.n (rrlmch:i.:'1n) 0 de fu'turnçi"1o(:f ..te"torj.c), cxco

tl1;lIrl-rJ0 o n nn..rvi, çon l1l"or: tntlo:J por j nptj:~uiçõe:) nu tori:,;dd;.~G ;_, f'unc Lo-,

n:1.I' nrIo J):ii'lCO Ocnl;i:-al);

1~·- nr:nucií"lI1l8.nto, o:mgnuízaçno, pr-omoçuo c oxccu

çaQ do pT'o{;:r.nrrnn tIo L1U·:i.~,:J!lo,FU1seion, execuxoõüG, {;ll4i:,:.lG (to ·~1.u.·ÜJJflO I

"o (!oJ1{';n.ll('T.'I':;:J;

115 - !'{~f'nci.:' 11l"!lto, corrot:!,:';ein ou i.ll·t(!l'!w.dj !'.çZ:o de

lH-mn }IJ()I,re:.ln () trlJÓV(I:i'1 n:LO nhr.:'ngOÍ"lo::; nOtJ ítena 19,42 o 43;

l'~i~),n;
"IN I'FI (CI~N( 'IA n:1\11NI N A I'A ((A () 1'11()( ,Il FSS<) I )I~ S,~() II ,A() I)() ,\ HACI IA iA"

1'1\1\1..:'\ INA( 'II) 1\1\ JI IH/\. S/N:'
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49 ~ leilão;
50 ..;:regulação de einistros oobertos por contratos

de Be8Uros~l inspoção e avalia9ão de risoos para. cobertura de contratos de
'aefUros e gerênoia de risoos seguráveis: prestado por quem não seja o prá

p:ri,o segura.d.o ou oom;pa:nbiade seguro.
51 ! armazenamento: depóe! to: carg~; deecarg~ arTl!.

mação e guarda de b~s de qualquer espéCie (exceto dep&sito feitos em in~

tituiçõee finanoeiras autorizados a fUnoi~ar pelo Banco Central);
,~52 ! ~larda e estacionamento de veículos antamot~'

:1'98 -terrestres;

..
53 - n.gi18111oia ou se~9a de pessoa ele bens;
54 .;! transporte;; oolota: remessa ou entrega de bens
ter.r1t~rio do ~o!pio;

55 ~ diversões pQbl1o~
a) c1n(Wa.s1 ..·taxi dancing" e congéneres;

b) bilhares: boliches: corridas de animais
jogos;

c) exposições oom oobrança de ingresso;

d) bai1eB Shows: festivais: recitais e congênerea '
:I.nclusi.vaespet'''')l108 que 80jam também.:tran911j:t1doe:mediante compra de
direitos: para ta..YJ.to,·pela telGVisão ou pelo rádio;

!)jogos eletrônioos;

t) oomposições esportivas ou de destnza r!sica 011'

intelectuaJ~ oom ou sem partiCipação de espeotador: inclusive a venda de

dj.rei tos á transmissão pelo rádio ou pela. televisão;
- ii56 .; d:f.stribuig9.o e venda de bilhetes de loterias,

cartões: pules ou eeqm~ 4e apostas: sorteios ou prêmios;
57 ..: :fomeoimento elewfJioa; mediante transmissão'

por qualquer prooesso~t pera vias pÚblioas ou ambiéntes feohados (excoto'
transmissões radiofônicoe ou do televisão);

58 ..::gravações e distribuição de filmes e v!de~tape,

59 .: fonografia ou. gravação de sons ou. ru:td.OS,'
"11\;1'1'1 H;I'N( 'IA n:,\11i\1!N;\ (',\IL\ (, ('H( te ,Hh\( I I li: SÀ() JI ),\!) I)() AltA< ,11,\1,\"

l'Ii;\',t\ Ir~:\( 1<' 1\i(II III,\. ~;(r,: "
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inolusivo trucagellf dublqe.u.al e lI1xegtllllGOROra;
60 ;: fotografia a C1n.E!IIlatogratia:inclusive revelg:

oãJJ: ampliaQão-io~pla; reproduoão e trucqem;
61 .;: produ9ão para "areeiro" ...mediante ou sem e:nc2,

mandaprévia de espetáoulos'1 ontrevi.etas o congênere:1;
62 ! 001008900 de tapetes e cortinas: commaterial

fomecido polo usuário final. do serriço,'

63 ! lUbrit1Co.9ão11impeza e revisão de máquinas •
. '. ~veículos aparelhos e equipaalen:f;oe(exoeto o forneoimento de peças e p~ f

tas que fica sujeito ao leMa);

64 ~ oonoerto r8staura9ãdf manuteDQão e conservação
de máquillasf V.tOU108~mo1;oraaelevadores ou de qualquer Objeto ( exceto' .

'lO

ae pe98S e parte" que tioa aujeito ao lOMa);

65 recandicioname.nto de motores)o valor das peças '
totnecidas pelo prestador do e.moo fioa 8I1~eito ao ICM3),

66 ~ reoauclm.tac_ bU regenf;tra9ão de pneus para o
uu.mo final•.

67 ! 'reoondioionlUllentof acondioionamento1 pinturas
benef1Ciementol1ava&eDit •• capa' tiD&imento' pl.vanoplaetia1 anodização'
corte1 recorte: polimento1 p1astit:t.oaoão e congêneres1 de objeUiTo não '.
destinados , incJ:u.striallzac;ão ou comeroiaUz&oão.l

68 : lustração de ~an8 .&veis quando o serviço for, ...
prestado para usuãr.io final ae ob3etivo lUStrado;

69 ~ inetalaoão e montacem de aparelho4 máquinas &

equipamElnto.qpreatados ao usuário final do serviço: exclusivamente comDlâ
teri.al por 81e f'omecldo;

70 ~ montagem indu8tr1aJ.~prestada ao usuário .f'lnal.
Ao serviço exolusivamente commaterial por ele for.neoido;

71 !! oÓpia 011 rep;rOclu.9ão?por quaisquer processos1 .
de dOCUMentose outroo papeis: plantas ou desenhos;

72 ~ oomposição grátic~ totoéompOsição1
zincOgrafis;i li tograt'ia ou f'otoU tografia;

"INTFII{;j~N( 1,\ FFl\lININA 1',\1<:\ () I'IlIH;HF"S() ()E sA().J(),\() IH) AI{J\(;IIAL\"

!'H ;\ < •.' " I~~Á( II) 1\11IIIHI\. "lN"
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73 .:. 00100aoOO de molduras e afina: enaardenaçõee
gravação e douraoão cle 11'ttQt!it revista. e congêe:res;

74 ! 100a9" do bens -,"1.11 il'lclusin arrenclamG&Í
,to morcantil;

75 :: ftlnerais;
76 ~ al.faiataria e oostura;'quando o material. :ror

fODneci40 pelo o usa&rio t1Dal' exceto aviamento;
71 ! tinturaria e lavandaria;

78 .:. "taxdermiaJ
79 :: recru.tamento: agenciamento: sele9ão·~coloc~

9ao ou fornooimento de m~de-:obra1 meSlllo_ oaráter temporário t iJ1Cl!!,

eive por empregado do prestador de serviço ou por trabalhadores nvuleos
por ele oontratados,

ao ;: propaeauda e pub1icida4e~ incluaive proma~ão
de vendas plane~amento de CaJIlapanbae ou Sistemas de publicidades; el~

boração de desenhos: textos e demaismateriais publicitárioa(exoeto ••

su.a 1mpress~~ repro4ugão ou f'a~rioa9ão);

81 ..;;ve1c~la9io e divulga9ão de textos,~ desenhosIt
e outros materiais de publioidades: por qualquer meio(exceto em jornaia
rádios e televisão);

"\ 82 ... serviços portuários e aeroportuárioa; utill~
zação de posto ou' aeroporto; atracação;: capatazia: araazenagem intcrna!~
externa e especial; S1lprimentodo ~a: serviços assessorios; movimE)ntã,
ção de meroadorias fora do cais;

83 !! advoga.dos,
84 .; engenheirosrarqUi tetos'~ urbanistas: agrônomo
85;;:dentistas;
86 - economista;
87 - psioÓlogos;

88 ~ assistentes sooiais;

89 ~ relações pÚblioas;

90 ~ oobranças e reoebimentos por conta

ros~1inclusive direi tos autorais;~protestos de títulOS; BIlstação
"INTFII(;r.NClA FHtlNINA !'AltA o I'HIH;HFSSO DF.~ÀI) 10,\0 no AHJ\GliAlA"

I'HI\(,\ IN.~( II) "lc .IIH/\, S/N"
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sÃo JoAo no AltA(,lIAIA
PHl'.HTn m.-\. I\HJNICIPAI,

ADI\IINISTHA(A() "'JIII:~i\ I\IAHTINS FFlUU~II{A

pr-o'1;(1:d;o:-1, d8yobtçtl.I.) rJ.0 t{ t-llJO:l nuo p:tljon, ln: .nu+onçiio de tí tuLon venc í.doa

ror.llf:'~"llflPn"l;() dI'! Jlon:iç:I,o de COlYClillÇp, ou r-ec eb Lrucrrtc Q outrron f1crviçon cor

ral: I ton elo cobrunçu ou r oc cb.trnon 'to::;(c:J·te ítom iJ1Jrullge tc.!'ilbém o;c; ocrvãço s '

pr0f, t;: ,r10n por :innt:i'liuJ'i08S uu tOCLZ11'1 :.18 a f'uncí.onr ..r poLo Brinco Cen'tr:tl;

91 - j.nnti "[;l.liçÕe8 financo:i.ras 1).ut()rizacl~,8 a f'unoLonnr- pelo
lbnco CI:ntr:ü, f'or-nec Lmnnton d,e "I;,'tl.i'io (lo C}lCtp,tO::'i; cmis:1:;o de

n:l,fltnl.tl vos; -t;r(l.nnrnrf~noi: .;n ele t'undon ; dovo Luç-io de choquoa , eua tuçâo

p:'r:nlílr'l1too <18 choquon , ortlmw dI) ]l:.:l(':wnnnto e de cr(idi"to, por- qua Iqucr

ia; elldnnüo () r-enovação elo o:n:'t::lo ru~v':nl~tico!J; conauãtan t'ermü'':.l.:i.gelctrô-

n:ÍCO(1; pa"-':f.l.ln()H(;o por PI.:.t:horflçi'ío do Cichaf'l oadt'f.1·l;rr.d.rJ;nluguou de co I'rco !

forl1ooirnontos de Elor;undn v~n de nvinos c1~ Lançumen to ele eztrotos de con- '

(;:;8, fHrri.:=1::,:1.(1 de c~I.rJ1ên(nonto {tem n;;'1) ont(t (l,1)rn.11{-,;,intloo rO:JlJrcirrv..mto, 3. '

. ..... ,,,, f' ,
J.tH~'t).I;UJ.ÇOOA. l.nanC~nrf,l[1, dI'! r;n.f,'(;o8 com porto::J tla corrcdon, tclEl{;.rnvJ::'tfJ,

tolex e teleprocossamol!lto, n')(.!f!::H'l:cr-io8 n pl'eotaçu.o doa serviços);

92 tI': 1:1'1oportc Ilo na t;t.t't:'ezo. oflt-r:itaTnrm to nnmicj 1}nl;

9.3 COlmlJl leoçõen l;e1efoni.cas <lo um p~trn. outro [lpur'cllIO
,. 'l ' r "
'GrO (lO !(I('mno nnmJ.c:r.}HO;

9'1 - llo:1pndngem 0111 ltote:i.n, lflo'l;fdn pon:=Jõe:1 C collGêw::re:, (o
1 1 l ' l'" 1"} , 1 1 1'" .. . ',.01' u'. ;1 JJllon' :açao, (!l1alll O 3110..,11.1.(0 no l)roço ((t t :lU.l'la, LLC~:. ~::n:t.Jel-co

_ irn]lo:1to ::whre l:lorvj-90r:);

9 . f '1 ' -. ~ - d.:l,r, ;)'J n.nçonn

]~' ' ,.. -.' • O j:.tragTü.l o 1..unoo - a rJnrv .ço(J nuo olllluwradolJ 11;.\.

por Olla na tl.u~eza e ca.:rú ter, nanmnelhorn-so o. q_ua.lg_ucr \UTldoo que compõem •
, ...,

cnrlo :r.tem cleud.c que nuo conr.rtliil1cm fato gerador do Tributon

ral.," ncnro. "t8.mhémou.,ieito:1 n Impof,rto;

~. Ar.t. 28 - p:~lta efoitofl <1p. incidências, o imponto

110 ]ocr,l ela prnEf~ação dn :=J()rv:i..ços, conoiclernclo com tal.

Iode entabol€!oi1'll8.nf;o prcfJtnaor;

TI 11:1 J';;l"Ln de E'ntnt)oleo:tmento; o lugar do dOHdc~[lj_o do

tnrlor;

"INIFllí;fN( IA FFI\IlNl~,n I'AI('\ () l'I((II,IU';S(J DF sA()J():\n nu AHM;IIfl.I/\"

I'H.\'.A 11'1;\< 1\ \ 1I.1I111!lA. s/I'I"



III - o 10cnJ. onda SO (..-['otuu a I)rcntaçÃ,o, no CUCO de C0112
iirllçil.o oLví.L,

Ar"li. 29 - A inc:id0ncin o a cobrnnçn do Lurporrto Lndcpendom

I dn c:lÔ.stêncirt de C'i.1tnbclocimerrto :fixo;

II do cUlllpriHl~nto<le quaf equer- exigência.s lecais I'eCllJ.~t-'
l!lflTltn1'0n ou n(lm.i.n:i.r.tral;i.va~, roJn i;i.vno I~ prnntnçh:o de SCI'Viço:J;

III do .forn':1cinll:mto elo rnntn.rj.:.w.; e

IV do roc'.11J:tmp.n·lio elo preço ou do renul tacJo oconôrnico du '
~ rrp~ll;nç?ío (10 SOl"Vj.ÇO.
',-

31.11>::109:'\0 II

Do contr:i.1Juinto
...

Ar. I;. 30 - 0 oontr-í buirrb o c10 ilil-.pocbo é n tltmFr.enrm ou o pro.f:i.Q

aional auuônomo , que exoz-çn em oarLter per-mancrrbo, Cl1.l.Uis<]_uor· doo oCTvi-'

ç'on connl;mltos du liu{;;:,. do ;.\.:rt ..27 cJ.oo·t;a Leã ,
P , i' '\ , -" t '.llrat~'J.'(t·o 1I111.CO- nao ano com 'r~buirl"t;cs 08 fluo prc:ltam aer--

v í ço« em reluÇ'n.o de OlllrrOt;O, on "lirabru.haõ.ores avuf.non os dire·tores c mel!!

bro!'.1 dn conae Ihoa connuf.t í.von OH.fj.scrü de sociedade.

1\.r'l;. 31 - f:)erú r(!:'Tl()nEK~Yol pela rctençwo o rccolh:irnento 0.0
• I f' . . (1' t']' . d ..r.mporn.o , a p0r-1S0a Jrl"ca ou ;ptt'.l( J.cu qllC so U ".1. .:t.z,tr de sc:rV~ç')("l f_. C!Il-.~

,.. 'Pl:'O[lnn 1)t1 pro Li ~ni.on;Ô.f.l Hlltônomofl, qunndo;

T - o lrrt;'!~.1·r:;;(lor,lo nrwviç'o rui.o omitir :fat"lu'D., not8. :fi::,;cnl'
ou flu't;ro éLocnwanto urlm:i ·{;:l.dopAla lHllll:ini.u b.·uçiio; e

II _; O prewl.;t1.dor.' <10 ncrviço n.íio D.tlr'osen·I.;::._r comprovante de ,{
i.nr::wr:i.çfí.o O1l ('1oc,1f1l0.nto COHIPTOb:li.;(}rJo fie iml.lni.dwle ou isonç2io.

, ,_ " , ....,
:1.': ,.rnt;r:·,fo luncr) - fwrrl ~mnlH'Jrn, rORl1onnnvol :pela rütenç'uo o

1'0c:olll.irQnnt;o do j1llPOf)!iO, o propr:i.ct:~~·jo elo b(~m:imóvel o dono ela oure. c o

rmpnütr'j.ro, qU:ütl,O :W:-: r.:orv-;ç'()r.~,prcv:i.nton n03 i.tons
t;n de nel'v:lço:J pr.üotadoG Coem n dOCIl!fl;,~n't;ação fj'::JcaJ: corrc::J:condentq ou

(111.nClr;1vr>in cm HlHjn dn 11:l!:). ~<Ufj11ol;a, ° contri bu:i.u'tc dovcl':J. :"1[:roGontar

"lN I'FI.f(;PNClA ITl\IININA j':\RA () 1'1(11( ;HF\S() I II' sAI) -,()Au D() AIL\<;II,\!;\"
1·1\.'\1....\ IN:\< '11) M( )III<A, S/N:'



III - O v::llor da UPM PUI'n profisoioll:,U nutônomo;

f': rrí{;l'afo l1ni.co - O :i,)l!j)onto flor,í cnlcu.lu.d,Q segundo o tiro do :::ler,

viço pras 1;0do,. lIledi(.!.llto npJ,icHçno do al:f.g,uoto. oobz-s quo.í.nquar- duo bacca I

SÃo JOÃO DO AltAGl.lAfA
"HI~H~ITlIHt\ I\IlINICWAI.

ADI\IINISTHM_:A() NIIISA 1\1ARTlNS FFRHFIHA
CfHlI"i I;'lrn~~í'í.(l::i,dôrtoa '11.10 pcrnr; I;~,«1J lnr'onc:ln.l' no Tocei'!;nn e::~pecill,cao das

v:~).':i:!rl ::t'i:v:;,bc1nrl, noh 1'l1l1U do o illljl0otO 001' calcvl:, (10 p(.:l:t :,I.1.:tqUOt:.i de'
fl1n.i.or v: .Jo.r ,

Ar li ... H - A rl:d;onçt'i,o ,lo :11111.100-1;0na Con't;o Dorá rO(;1.l1aJficntalla. t,

l'0r Dfl(T0.to ,Jo Hxocutivo.

SUbHOÇ:l.O rIJ
jlo Ct~lCl.ll0 (10 Tmpos(;0

Ar I;. 35 - A buno de c:tlculo do ü!l]'osljo é:
I ° preço do nC.I'V iço 1":11';1, nmpronn;

11' o preço d.o nerV'Jço com dr;:r1uçvo u:.tS p,iIcoln!1 :referontes :..1,0 I

~()rv:i\"o:~ a 1],110aO r(~fcr(,ln on {tens 32,33 o 34 <1:..'. lÜlta do /r:r-C. ':'.7 dC~Jt;l
lei.;

de c{í.lculo d"!r1cri'l;ns nosto {1.!"I;j_[~O, conforme ti. tabela elo Ane700 II e III;

l\rt. 3G - prnço do sf!l"Viço, é n rocFd.-[;U bruta que .Iho correspon

dn, nu I.oridn polo 'pre~lbudor- do nerv í.ç o , sem q',l.uisl,luor deduçóes, a.í.ndu I I

'~ur: o t{tnlo ele subemprnf 1indf', do :'H)]~V:tçoo :f:retf1o, dcopesL ou ir:J.l'O:TGOo, '
-J ar.Ivo on cnnon OG'P~oi:fj 0:.1,11I(')'11;f:l p:r0 V''ir. !;O~~.

í'aril.grnfo 10 :. 00.1I.OU LUOlll parte :i.nteeran'te elo preço;

tlhd,;' quI') do rpopon.f.lr~h:i,l:ldn(lEl~l (ln tornoiroo;

b) Or; ônus I rol(l.l;:lvoo á conOf,ll')fjCWdo cródj.too, ainda (11).0cobrau(})

Olll SO}):1Tn<.lo , nn hj,!)ótr>r.l0 de j'l·"frt'-1.ç'no de oarvj,ços o. crédito, f.lob q_n1..~lq'll!
ffiod n J.:i{ln(1c;

(
c) o montunte do irnpAo'!;o ..trunsferido, cOl1sti t1..lido o releu.dootaque

non dOCPTncn't0s fj ..ncuio, 8irnplolJ i:ndionção ele con1jrole.

l';lr(tgrnfo 2º - ntío in'~egTDm o preço de serviço 00 valorog relat,i

voa Il <leocontoG ou ubatimentos sn;ioito a condições desde quo
J'I'()fJ:J[U1leJl'~~ contru'tn<..lon.

"INI'FII(;f:N(.11\ n:1\IlNIN.-\ I'AltA () 1'1l(l(;ItI'S'';I) 1>1' sÃO,l()'\() D() ,\J{Aí;IIA1A"
PIlA(,."\ INA('H l 1\1\ li IBA, S/N"
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sAn 10"\0 no ARAGlJA1A
PHi~rEIT{IHA I\IIINICII'AI.

,\I)t\IINISTI{A(A<, NIIISt\ I\IAHTINS FEHHI~IIU\
i\.1,''t;. ,'~,7- ",Jll1r~I~.'?íC)":0 pr(~ço n{'r(~. (J Cc: Ll,I~:(:tO com Lx':C' no ri (~lr!-

.l1l011(;(1f': PI1I l'()(l(n:' do f"ln.:ir·j '[;0 Pl1n:1ivo ..

Ar"l: • .3G ..;. .ll~occdnr-~'e--r1 o.o :.J.rl.ü'l.:]"aP,lIHlto}?CiJ:n t'!.~l1,U·;J.l$;;.O do ~

lI' - o conl:r:i.bn'i,Jl'li0, c1cpnÜ,l do :i.II.tirllrtÜO, (lc:i.}~:'i.rde e;ô1ür 0;3

'l,l',t)',r()'.,:CLno J'" (10 "'I ILis c .() (11''''; . 1 ()')~]' "• r. ,',',U..:" ..., ...... ',Il.,n I, :";:',1" .. I:q

1"j'1 (·)"0·..... ,....·1 1 o r c-O 1 )'( . 1 lo "I 1-· ,_..... '''II"''t...-~, ,,- ,,:I. ,'1,)'[' ',.1':'11(.0 n GP lQ(",J, _,:t uo (,~,Il ln ;)\1" .i7i.',(, ::; .I, ),(,d...""IC... ,.:...o

~ vo.l o :10 l~'n(~alnül\(;(';._
TV - Se:i:,lll) 0111.Lr~n<)n 011,n:.I''\ 1\10ror;"IlJ -ró

•
, . , ~

J - 1)JI1:'1IUl,T0.~t v'm no 0xt:'r(}~C::J.o o, quo corrrmpon<lo o impoclto,

hlse de cúlon],o for n lI.n:irludo firmnl viccn'tn no imurtc í jií o ; c

II - l'llCilO:1,l,r[DIltf.l, !1ItWJr10 a llase de c:J,lculo for o ;lI'CÇO r.lo"
\SOl vi,.:n _

.u.-t.... 40 - <}? con tr i,btJ:il1tof) do imponto curucturiznrJon com C1Jl-

.,.,,_

I - 1l1í.l.nter ClOUDO, encrJ t;:l .fJ.f1c:'t1 dco'~inwl~,t uo r()r~:i.:Jtroflo:.::I
rVTv:i~'n!1 prflP!;:,flOf1, ninn:,1 flUI? Ilfi.O t:t.'i,lm·I;:1.vOi8;

II - em:i. tJr l1otu,G f.i,:-:(~[ltr.1 do sorviçon, ou outro c10CU.D1Cll'{;O:pela

\

adllün:; r~'{;J'flç;10~ 'por ocnr.dfí.o (}:I, flr'(!l'1t~\ç?i(l dor; scrV'tçoo.

Art. 41 - O l\...,clor Ji!:':I"!Cl1ttvo })odcrn, dci':i.r.j t' 08 mOdelo:.; d,e li'\rrQJ'

notnfJ fj_:Jcnis c (leror,j I'J d,ocumoJl'I;on n 8crem ohrig""torimnontc utilizridos

10 COil [;ribu\.nto, à OVnl1.f] (I a nncri t1.1.r",çUo fiGcnl S0r J!l."J,llti(b. em cCl.d;','\.lia

"INTFl.l<;j':W·IA FFI\IININA PAH:\, (l I'H( )(;I(FSS() DF,si\o ,lO'\() no AHA(j1)AIA"
l·n,\I.· ..\ INA, I') t\lOIIIlA, S/N:'



1 . " l' 1 ..... ,_. ],.. ...~. t
.. 1:>,8.ÇrIO, O ('( .00r .,',xnC'1·"·lVO .flO(.AT.n (lXJrr,lT' a adoçiio de J..nr.trumcn O~J ou. dQ

Cl11')0.iT(;O:' onpr'1,)Jnin noconn:í.rion :1 pr.n.:'fotta UPIlT'açõ.o (lar; o or-vd.çon prr..m

"l:r1('1ón, (1:\ :1~Bo(d.'I;:], ~ do :i.mpor.to (1nvj ..lo.

sAo JOÃO DO AHA<;UAJA
Plml'lTn lItA I\IIINIC:lPI\I.

ADl\IfNISTHA< ).() NII JS:\ I\1t\HTINS Fl':JmFIHA,

be.Lec.i.mon.bo ou do domJciJ.:i.o (lo confiri1n)j,n:te, salvo nos C,~?,OD c xpr e sc:::ungl.
to r'J)'oVi,O'tOEJ em ro{',ulr::.Jllonto.

Art. 4·:~- Snlldo insa1iil1fntór:lo oo mc:i.03 normais de fiGCD.-

mn~:ST:ç7l0 V
Tlrl ,'\Tl'p.c;'1.n,nçó.o

,
pprn

l'Hrá.S.l·~l.l~o iinf.oo - 'j~o.'~~;Xldo-fJO do l:.:nç;.U1Icntodo o.f'Lc í o , o '
"

j_filJl0nt:o FH"r:lP\l((O no m,'azo mÍlüm.o do 20(vinteJ (1).no , corrtr.do n da noti-

• Jlrt. 4ft" ... 1~·I.l~:.n(Joo vo l.umo ou U mocL:licltl,<.10 dos oorviçofJ acog;
r:f:'lh;~r {;ratnlllonto fj.::1c:tl dJfo):'nnto, u müori.dHllil D<1ro.i.:nintrntivn j)odcrú'

o'Xi,",:;1' ()Il nll:t;()J~i7,ar o roo oLhimon'bo (lO Lmporrto por cr~ti)!J;lt5.vr,.

J': :l·l:Ír~rn:r.o111'1j C0- O r,'n!Jl.l,;rU":tmn.n ~o do con trJ.bu.i.n 'j;r, JlO rCi~Sillll3 II. ...

(h? t?:! l.;iJn,.r~jY:l J)pd0rú :1PT' i:(-I:i 1;0 :i.nrU,viclua].T(IOl-.rte, por c~1'lj8G"'J~ia. de ('!;".l'ta

bp.] (~cirnnq tiO ou ;l(lT (:J'llPon d0 a !;:iV-Lr!ll,(!,8:J, j.IHln:!:'f'wlen(10:

n) do f."rlkn:- o C011'!iyihlün(;'1 ob:d{~atJ,o ti. IJDcr:i_ta fÜ~()éÜ oucon"t~
l' i. J ;

1,) ao 1;1po dr. COTlI;I::illll,içi'í.o ela oocindwlc.

i.':.l.:t·:~F;Ttl::'Ol!} - O ror) me rIo on t:i.u.ttdiva Pod-:9rú Der fJ1.1::l]JCll:'JOpell.

tl.uJ;od.rlwlC' (',(l'ni.n~if.lj;l':,1.t.:iva, lólorWIO(t1.HUlr)Ol1t),O fin(l.o o O][Crc:(c:j.O ou por:ío

(10, 8,');j:1 (10 modo r:''):t'ul ou :i.ll<li.viflurJ" !'loj::\. IJuunto a .rp.1LÜ(.l_U(T c:.:-Gf!{';oria'

Ü0. ('fl!;:.:lFilov:.i.rllnn 1;0, r:1'llJ'O[! 011. Ij(:torc::l rla :t UV:l.d:,lll'l.CG.

"INTFI u;j:NnA FFT\1ININA I'AII:\ (l I'I{()(,JU'<';SO IlI: SÃo JOÃO DO AIC\(;IJAIA"
"HM.,\ INÁr II) "'(1I1I\A, S/N"
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s1\ () JOÁO ))0 AHA(.;liAI :\
PHH+ln IR,\ 1111iNIClPAL

AnI\IINISTHACt\() NIIISA 1\1AHTINS FFHHEmA~.
Parágrafo 20 - A administração poderá rever os

val.ores estimados: a qualquer tempo: reajustando as parcelas do imposto.

Parágrafo 32 .: Na hipótese de o oontribuinte son,!
gar ou destruir documentos neoessÁrios á fixação as estimativa,esta será
arbitrada; sem prejuizo de outras penalidades.

Art. 45 .: No recOlhimonto do imposto por estimati.";
Ta serão observada as a.Fintes regra.cif

I - OOJll baae as 1nfonnações de oontribuinte ou em. r
outros elementoS: será 8stimado o valor d08 serviços tributáveis e do ~
posto total recolher no exercício ou período: parcelado o respectivo moa
tente para reoolhimento em. pr9statM mensais;

II ..1 fiAdo o exercíoio ou o penado da eatimati v'ai'
ou deixando o regime de ser e;pliOBdot serão apurad.os os preçoB dos se.rv,L.
90S e o aontAJ1te do içosto e'L'etivaDlontfJdevido pelo oontrib1.unte; rea--:t
pondendo este pela diferença verifioada ou tendo direito á restituição'
do imposto pago a maior;

III:;: verificada qualquer diferença entre o montante
do imposto reoolhido por estimativa. e o: ef'e1;ivamenteet"etivamento devido

. ,
a mesmaeera.

a) recolllido dentro do prazo de 30 (trinta) dia.a~~••
contados na data do enoerramento do exercício ou período considerado: ~

dependente de qUalquer inio iativa. do poder P'Íblioo quando a este for de
Vido;

b) resti tuida ou compensado, mediante requorimento'
do contribuinto.

parágrafo Mico .;;:Qu.ando;na hipótese do inciso II t

deste artigo, o preço ascri turMO Dão refletir o preço dos eerviços;l a
adminietra9io pode~ arbi1;~lo; por meioa direitos 8 indireitos.

Art. 46": Sempreque o volWllG.ou modalidade dos serl:
viços o aconselhe; e tendo em vista facilitar aos contribuintes o cumpI1,
manto de suas obriga,ões tributárias; a administração poderá autorizar a

a adoção de regime especial para pagamento do imposto.

"

"lN ITII' ;(;N( :11\ FF[\lININA I',\H,\ " ,,1\( II ,HI'S.<;' I 1,11' sAI) J( lí\,) I)() A!{i\( ,II,\IA"
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BUBSBçlO VI

Das InfraQõe8 e Penalidades

des:.
Art. 47 - As intrQ,Qõelllserão punidas comas seguintes penalidã - :

I .;;DlUltada importância ipal a 50J' t( cinquenta por cento) 82,
bre o valor do imposto nos OaS08 dei

a) f'aJ."a de inecr19õ.a ou d. alterac;ão ;
li» inserioão ou sua alter8C;ão,comunic8C;ãode venda ou trens!!,

rênoia do ramo de atiV1dade; fora do prazo.
II - lIl111ta àe importânoia igual lOOJ' ( cem por cento) sobre o

valor do tmposto nos casos 'de~

... a)' falta ou recusa na erlbiOão de livros fiscais ou documentos
fisoais;

b) f'alta eleeseri.turação do imposto devido;

c} dados incorretos na. eseri ta fiscal ou nos documentofiscai.B
a} :tal.. de nmero as oadastro e atividades em documento f'is!'

oais;

III .:::JIlUlta de i.Dtportâneia igual a 20"" ( duzentos por cento) ao-
~ bre o Talar do imposto nos casos d~

a) falta de emis8ão de nota fisoal ou outro documento admitido I

pela adminsi tra9ão I

b) retirada d~ estabelecimento: ou do domicílio do prestador; "
de livros fisoais;

Sl1BSEQÃOVII

Das lDfra9õ.s e Penalidades

Art" 48 .:: neepe:f.tadasas ins9n9ÕefJcOlIcedidaspor Lei l"Iunicipal
ficam.isentos do impostG os serviço.,"

a) prestados PQr Emg.r'aXatesambulantes,

b} de diversões pÚblioaa: oom f1ns benefi~~entes ou conSide~1

dos de interesse da comunidade pelo o Po«er Exeo~tivo.

"INTFI.I(;I~NClA FFI\IININA PAliA () I'H()(;jlFSS() DF st\0.l')Ã() I)() ARA<;llAIA"
1'11.\(;\ IN.".( II) J\1()IIH,\, S/N"
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SUBSEÇlo VIII
Da Insori9ão

Art. 49 ...:OSprestadores de serviços serão cadastrados pe-::
la achII.inietra9ão: inolt:uai ve 013 insetoa' as sooiedades irregulares ou de
fato.

par&grato 'Únioo !! O oadastro de prestadores de serviços •t
semprejuízo de outros elementos. obtidos pela. fisoalização será fOZ1!.\ado
pelos dados da inSOrição • respeotivas alteraoõea.

.... ,
Art. 50';" Ooontribuinte sera identificados para efeitofl

fisoais: pelo nWnero do ca<iastro de prestadores de serviçoet~o qual dl'..
'Veh oonstar de quaiGquer documentos: inclusivo recibos e notao fiaca:!
is

Art. 51.:! A insorição deverá ser promovida pelo contribu.l

intei em tO.l"Jlrulário PrÓprio: Menoionadosos dados neoessários &. perfei
ta. identifioa,9ão elos servi~os prestados.

ParQgrafo lQ ! Ainscrição será dentro do prazo de vinte"
(20) dias: oontados do imolo da atividades do contribuinte ..

pará&raf'o 2R :! Na hip6tese de o oontribuinte deixar de Pito
mover a insoric;ão no prazo previsto no parágrafo intedbli~~1esta será ••
procedida de otício: sem prejUÍzo da aplioação de penalidades.

Parágraf..o 3g!! A insOrigão deverá ser feita para cada

soa; salvo em re~a.çã.oao 8lJI.1::'Ula.nte,~que .fioa sujei to á inscrição única.

Par.{grafo 49 ..! :Na inexistênc:La, de estabeleoimento fixo; a
inscrição única' pelo ~ooa1 do domicílio do prestador do serviço.

Parágr~fo 5A ;.! A inScriçã.o poderá ser dispensada quando o.:
prestador do serviço' 3á possuir a licença de 10c~za9ão para o dese~'
penho de suas atiVidadee.

Art. 52 .: Os dados apresentados na inscrição deverão ser ' .
utilizados pelo contribuinte dentro do prazo de 20 ( vinte) dias';'

dos da. ocorrênoia de fatos ou cirounstânoia que possam af'etar
"lN 1H.lcfNClA lTi\lJNINA I':\HA () PIl, H;!HS";()DF si\!) J( lA() D() AI:'\(,II,\I""
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o 19nQamentodo imposto.

P~rafo 111~ O prazo previsto neste artigo deverá ser

obeervado quando "e tratar de venda. ou transferência de estabeleci~'
'JUanto': «.~transferência de ramo ou de ence1"raroento de atividades.

Parágrafo 2Q '.! Na hipótese de o contribuinte deixar de
promovar a alteração; no pra~o previsto no "Oa;putltdeste artigo esta
será preoedida de ofÍoiO' semprejuízo da aplicação de penalidades.

Art. 53 ~ Sem prejuízo de insCrição e respeotivas alter~
ções o Poder Eltecutivo poderá suje.itar o oontribuinte á apresentação'
de umadeolaração de dados para tine estatístioa de fisc3lização na
forma regulementar.

SEÇÃOIII
Do Imposto sobre V&,ndaaa Varejo de Combustíveis lÍquidos e Gª

8oso~IVVO

SUBSE~O I
Do fato gerador e da inoidênoia

.Art. 54 ~ Constitui fato gerador do imposto~ a venda.s~ a
varejo de combllstivels Úquido e ga80SOS' &lItCetoóleo diesel efetuada1
por estabeleoimento que promova a sua comercialização.

Art. 55 :!! Pa.ra fins da inoidênoia do imposto são . . j '"consiq
radosc'

I ~ Comb"\l.st{veiS'~com e:xoeção,do óleo diesel!" todas as ,~r,~
su.bstânoie.s quo em. estado llqUido ou gasoscll se prestem! a meiti.ante oow_
bustão: prodir calor ou qual.quer outra fONa de ~rsta;

II ::. Vendas a vare~or aquelas reoJ.izéldas para consumidor f'J:.
naã.,

SUDSEClo II
Das Qontribuintes e RosponS'Teie

.Art. 56 ;!Oontribuinte do imposto & o Tendedor: no varejo'
de combu,ativais lÍqUido e gasOQos.

'lN',,,, 1I,I'j\H:IA I'FI\IININt\ I':\i{,\ () I'HI)(,HE'-;S(II)F S'\(I,l(I.\() I)() AI~A(;IIAIA"

,'P,,\(:,\ INAi II I "'I 1!ll{.\, ~;!i'l"
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,Parágrafo lfnioo .'! Também.são oontribuintes do Imposto as '
empresas distribu.idoras': quando efetuem:: diretamente ao conBUl'llidora ve((
da do oombustíveis' lÍquidos e gasosos,,'

Art. 57 .: Nos termos do artigo 128 da Lei complementar"
!la 5.172,~ de 25 de outubro de 196ô.(CÓdigo Tributdrio Nacional), fica ar-'
tribuida ao distribuidor do pro~to~ de modoexpresso,' a responsabillda"':
de pelo crédito tributário devido pelo Ve.d4edor1 no varejo: de combnst{~
veia lÍquidos e ga,,08oe: fioando este respoJlsável supletivamente pelo I

cumprimentototal. ou paroiia:l da referida obrigação 1;ributária.
Ar't;. 58.:! Para os fins desta Lei' considera-se estabeleo:J..:!

mento todo e qu&i1quer looal· onde se promova: de m040permanente ou tempS'l.
rário: a vend~ no varejo: 4e combustíveislÍqUidoS e gasosos.. '

Paragrafo l~~ Também se oonsidera estabelecimento o veíc~
\

lo usado pa.:ra venda? no varejo' de oombustíveis J.:{quidos e gasoao$.
Parágrafo 2Q ! Para afeito do cumprimento da Obrigagão' s~

r' oonsiderado au.1ionômopara fins de manu.'teJS9ao ~'... 'livros e dooumentos •
fisoais a para o r8colh.i.11lento do i.Dlposto',cada UIll dos estabeleOimen:tos,
pexmanente. 011 "Mtporárlo4 inoll.'!.aive 08 mculos utilizados no com'~
cio 9lJlbulante.'

'... , ....Parágraf'o )2 - O disposto no pa.rágrafo anterior llaO

plioa aos veíoulos 'Utilizados para simples entrega'!' de produtos
tinatários certosl 9D1 deoorrência de opera.;ão, já tributtl.da

sunSEQlOIII
DA BASE DE O.tLcULO E' Ali:tquOTA

se ~.
"e dea-

Art. 59.;! A. baae de cfuulo do imposto é o Talar da Tenda' •
de oOlllbu,s1;{n1ÚqUido 011gasoso no vare~ol' inoluÍdas as despesas edi=
ciona.i.:lI4ebi tadas pelo T$J1dedorao oompra4or.

P~o &ieo ;:-:S'.)bl:"8 a 'base.de oá1.Clulo aplica~8e!' a ,r.
aÚquota de 3" (trêa por Qen·"o):'.'

~:ltmsEÇ10Ilr

to ~~ume~to u ArrSCada9ão

"INTHl<;fN( 'A FF/l.lINtN!\ I'AII/\ I) l'IUl(;HF<';Sfl 1)1'sAt),J();\() IH) A1L\(;'IAIA"
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.Art. 60!! o valor do imposto a reoorrer será apurado quin~enal;:
.ente e pago através de BUiapX'9enchido' pelo oontrl.buinte emmodelo aprg;

vado pela pref'ei tu.ra do ltTunio{Pio' na f'oma e nos. prazos previstos em. rg
.gu.lam.ento.

parefera.to 1 rt oe! O rEt8ll19l11ento deverá disciplinar os casos de ri
, - ,oo1h1J1l8.nto efetuado por oon'firibu.1.u.toou responsavel nao inseri toa.'

P~o 2Q- Os reoolhimento asma e80ri tuL'adOSpelo sujei to
PUIliv.o; na :foma 8 oQndioões8FJtr-beleoidas emreglllamento.

SUBSEQl.O V'
~s <llrigações M~e:96r:1.as

Do Oadawf;:,.,
... I .'*Art~61- OOMaal'tro I!e (!rjlntribuinte do Imposto Sobre Vendas

Varejo de Ool'l.bus'tÍveie Il{o.uid.09 () 7.1'UJ0808 será :romado pelos dados da .~~

insor:l.9ão-:8 respeoti vas altara9io promovidaspelo sujei to passi vo1 al.ám
doa elementos obtido. pela f'iscn1i2:B.Qão"

Parágrafo l1nico .; Para a :f'om.agãode que trata este artigO; poQ&t.
rio ser utilizados dados do Cadastro de Oontribuintes Mobiliários (OCM)I

Dos Livros e DocWDentos Fiscais
Art. 62 ..::! OOontribuinte tioa obrigado a manter em oada umde sI.

us .s'tabeleoiJllct •• sujei tos '- inseri 9ãt4' .san ta fiscal. destinada ao .,
registro das opera,;,ões l'\.laUzadaEi;~mesmose :não tributadas.

Pa:n{grato flntoo = OHeg"ol.lfmumto estebelecerá os modelos de li! ('i..
Troefiaoat4 a :torma e Ol! ,re.~lOHpara a sua esar!tura.9ão: podendoain~
da dispor sobre a dispensa ou a obl"igatori.dade elamanutenqãa de dete:rm2!
nados li VX'Oef Ul funoão da aut11.7.'Gza 40 estabelecimen'to.:

Art. 63 :;;! e _jeito J)l?f:I$i"';'"'Q :ti.a obr.LBadoa am1esão
:fiSOaiS' segundo os modelos n cond1qõ"s 8,,1;at'l.tldo8 em "plamento.

paágre:ro dnico:! O ragu.lamento poderá c1:1spensar:da. emissão",
de notas fisoai4 deteX'JDinadoe1ti.:QOB 4••• tabeleoi~entos1 substituindo!-
8e por outra toma de oQl\'l;rol:l dae vendas realize.d~.

sr.m~]í}10~
1"_~ T_-'" - 'j'!" dad~ .....ura~oos e ..d;~1\a,~" as

"INTI:I.J(;I~NCII\ I'FMINII'.'i\ /'''H:\ I) l'!")(,lU'-:')() DF .';An J(lA!) 1)(>A!{A(;IIAI:,'
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Azot. 64 j S.. :prejll~Zf) das Iletlidas administrativas ou ti
, . , ~

~udio1ai., oa..!ni.' a :tal'" de pagamento ou de reteaçã., do Imposto So-'
bre Vendasa Vare~o de OombuBUve1e L1quidolJ • Gasosos1 implicar! na Cs2;
.braaça 40s seguintes f!!.O~30:L>n08~

I~JJl\tltaequivaJ.ente a 501' ( cinquenta por cento) do valor
do imposto deVido 80bre o total da operação1 nos cnsos de recolhimento -
fora etoprazo legal,l,

II ~ ~ul ta equivalente a l~ ( cem por cento) do valo~ do'
imposto devido sobre o t\,ltal. da operação: aos que; obrigados a retenção "
do tributo: deixarem de sfetu.&.!las;

III! mu.lta equiva1ante a 200J'(duzentos por cento) do valor"
do ~osto deVido sobre o total da operação: aos que deixarem de recolher
imposto retido do vendedor a varejo.

Art. 65'.! O oréüto tributá_~o não pago no seu veacimento so!
frerá a.crésoim.ode 1,,(l~1llpor cento) ao mêJ,l a t!tulo de juros mor;.ttorios

e será corrigido monErtariamentet mediante li'. çlicação de coeficientes de
atualização; nos tevllC's da log.isla,~ãoprópria.

Par~(} llniCO - A atualizs9ão monetária; bem comoos juros
de mora: incidirão sol"Jre(',vAlor j.ntAp:·al do crédito tributário;' neste t

computada a Dll.tl ta dp. 0e..:rfter penal.

Ar1if 66 ,; Oniio cnpriruento de qualquer obrigação tribv:l;:l:ria'
a(~eS9Ória;1Ilspocifioa.d?: AUl rElgttlamento: a.carretaitá. ao sujei to passivo pl
nalidade equivaJ.entn a lOO{oam)Unidades Fiscais do Mmio!pio (UFM):in.!
dependente de me(dda cr:f.n~naj"1'iJoakJ;Cveiaem caso de sonegaçãOj~ adulte~!
ção: dolo11nut1.liy,açiio ç::naJ.quer·r)u,trtiLmodalidade de fraude,

Art" 67'; 1'lb CQ.90 de concurso de infrações: as penalidades'
serão aplioadas conjun,tamante~~,un~para cada inf'ra9ão~ llinda que capi tu.!!
latias no meemo diSPOlli t:i."',"ol~gnl.

Art. 68.:! lfa, ::'eioidênC:i~ a infração Será punida comdobro '
da penalidade e~ a ca~.a :-."'I,,,ioidânc:ü'\~JllbElequ.tmte~aplic~se::á multa ti' t
cOlTespondente ã r"'icidêtl>:~1a antel"ior'~~acrescida. de "lOQ%(cempor cento}
sobre o valor.

"INTFIJ(;'~NCIt\ HI\1!~!I~!," 1,11','..1"1:(I(,I(i:\~;() I)F S~(),J()A() ')I) ..\J~A(;II,\I;\"
,'I, ;\C,';\ !N/,( ,It ) :\" 11W iI, ';/N"
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Art.'69 !1 lia aplioação de multa quo 1;~~).hapo;' base a UFJ41 devere ser adsí
tado o valor Vigente e. datA. da lavratll.ra do Auto de Infração •
e atual1zados para o valor oGlTsspondente á data do efetiTo' pg

"lNgemento, se for 0 OQBO.

m~ç~.()::V
Do Imposto Sobre a. Transmiasrw lie "Inter Vivos"

de Hens :!hf.~r,,,io
3t;ibtJl\çíic;: I

Do :fato Geral1o:r:e da. I~\'idênoia

iÍ~ .Transmissão "inter vi- t
." -. ":'1 ,~1 ., "~ ,"-voa" a qUr'",1.g:uvr' \.::..':..;1:~ !-.;i;, •..;\)";.,'ato oneroso, de bens imoveis, \t

por nai:al~ZI\ ou u.:;.;;,:;,'J~ :{Sica.' e de direi tos: reais sobre 1m4!
veia" t.IX·.~t.;·t:Jc,,!:.! a.o ..l'o..:.'n.".:. t"iJ;~"lJf.!t..:1. oomo oesB"Ü. de direi tos a 'rf~

•... Iau.8 aqUi sioao.
Ar1;.~71 :! A b.oidên.oi.a do imJ)('\~-';orü.rh'Ulç~lUJ seguintes :mutações patrimg:

Diaist

ttU!;

II ..'" duo(.,:;;:... t...~_, eja 'Pa,t;:arUJll (') t

III ~ J?ê:rmui:a~

IV j Ul."'r_a.t»,;8.O' ,)'U adju.dicr:loão. em hasta pÚblica leilão: ou
P:'·3.98:;

"f ~. incorporação ao pa'fir.i.m.Oniode pessoa. 3Ur!dica. reasal!
""n.dos09 onrJ<J$ ~"):r.-eTistoaDO inciso I parágrato 2Q Art.
:JS5 Crg:

VI·': i;;·tmsff'I1.t:'1;-::n-·:l 'Í-.J P~A.t:d.Dlôniode pessoa jurfdica para o
'1;) '1U(.:t<rA":~..m do 8~S stSCios: acionietae

VII ~1t·t)~rrtt\a ou 'r'''lpoai qÕ~8 q_ue ocorrem.t"l
"INTEIU;PNUA : FI\I!!'T'J" 1''\1\.-\ " ,';(. I, !':',.C(, I F sA().I1 l;\<) I)() ,\H,\(;( lAIA"
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a} nas pPl':'tilhas ('t:f'e·l;ul!d.BS em virWdes de dissolução da s~
oiedâd' oonjugal OQ ~orte quando o o&njU8e ~ herdeiro'
rocober: dos imÓveis situados no município' quot~Parte
aujo valor seja ma.i.ol,·do que a prcela que lhe caberia li
:lU, ·t~1;~:.1;.1(:\1e.I'fl;~m~s1.m~fvei.;

b~ J!las divl"ões para e:r:tinoQão.de condam:!niode imóvel ~or
"oabida por qualcra.!JrCOAdom:lnio quot&:!partematerial. .;.
aujo valor se:j(\. lII.mor do que o de sua quot~parta ideal

VIII !! qua1q;u.er ...te judioial ou extrajudicial. "inter!vi vos'" :.
não .8pA~irioRdoaneBt~ artigo que importe ou se re80~

Ta e.J'l n-anwnir.?,liIão' a 1:Í1r.11ooneroso~ de, bens imóveis (,
~r !1atl1re~a 011 a OElssão:tIsica: ou de direi tos reata'
sobre imóveis;J e::x:cfltoos de garantia;

Paráara:ro ltnico ! E'4U1paTI~~Flflno o.'>nt·ra.to4e compra e vanda? para e1'e1;'
"toa :t'iacG.:l.síi

II ! a l'ennuta de benB im4ve1s por outros quaisquer bens Si~

III l ·,:pc
BeJ;jn reoonhecido direi ~o que impli';'"

Do il(m·tri.mlÍ:.~f;0 Q <t.:) tlo:Jponsirel

Art. 72 !l O impc~t') ~íilmn1(~ ~)e-;_()adCJ.u.J.:t.'\mta do
1;0 a ftl.t) :l."ela~ivo,

Art. 73 !! Nas trLl'3l.lli9SlU, q"l.t~ '313 II! feii;I.a:..:'OXIl sem o pagamentodo imposto d!
v:l.dof fiou so1:.ld.-".J:,d;~)...." ::'("~~aspon8ável por esse pagamento': o ','i

bem tmóvel ou de direi!: I,
; .
I

!

"INTFII(;rNCl!\ FFI\'~!,i,',.~,,"'.1 (' ,;p(',( ':1', i) j I .;i>l.IOA() 1)('-AIL\(;IIAIA"
;"(!\ '. 11\1ÍI,( li) H( I' HU. ~..í,J:·
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Quandoa fixaçíi() do "1a'lor venal do bemimóvel ou direi to
transrnitido ti ver pox base o val.or da terra nua estabel~
cida pelo órgão competente: poderá o munioípio atualizá-
lo ~onet~.;;if'.~[f':r::"';,,,•

Parágrafo 911 !! .A i.JL.pl1gt:..6.çã,o itt.t 'I1aloJ:"fiJl~a,doC0lU6 base de cálculo do ~ r

poeto será ande:-:-4)ç(\(lo ~ repartição munioipal que efetuar
o eá1culo~i a.colll~"Ian.hadade laudo t'cnico de avaliação dQ'

imóvel ou dJrei:t,o tl"al'l;md tido.
~ .Art. 15,- O impOU70 -;'3:-:-.;:0:;,,1 :""; ,;.~f) e.:'('l:!.oando-sesobre o vaJ.or eatabelec;1,
d t. o·.~ '1": - . '", "'. ,- .. ,) .... .::-t...· ,..(" t ....t<t' eOI.'O 1.':;'",(': r r: . l .,l.11.>.', ",I;;. ;;.1,'.' ••.•.s: ,;..~, " qy.Q EMO.

I .;;! Trfmoosa'à(\ oom:r,.'~(·!JS11(Udt4sno siatemp. finanoeiro de habi ter:
9ã.t,~.I\ em l"elação n pCf,t\!t!la tinanCiad.a-O~;~ ( meio por cen-'
to;

Art ·11J! _'" O "-:n"",""~I'.I '''er:l ., '.. Q 4.U4.r'" ~ .. i.:J ç_ .a:~~.':;j.,~t\t.&lto f1~:0H. data do fato translativo~ ex~

.....tJ ou desta t j

pE:l.À~Ü ,~o·,:...akJt5·,::i VI'; iO' u.;,.:LTr:'ata3 ou. r08_?(wt1.vossuoessores"
den,'tíro ao ,)Ü (i•." ::~;';e...~.• ;.J.~EJ Qontados da. data da aasembléiF..1

II '~04 - em pra"a ou leilao....'t~ den!': :,1 n]i.l.IJ..J.OSÇ,so ~

-'~...." 'l,~ "O('!;'MJ,~;n' d:~:~~.l c!1")1",,~l.(lo~da da.ta em que tiver sido

~B,,'Út:nndo o ~\ .'1" OH '.~!f"1:~~.".()E\ Ajudicac;ão': ainda que exiB.;

III.;!

IV .;;

o:..el;.;;,.;'._; J.;,_ .:..J(.;..'.'.l ... ~U} L.w ~o.:.L;,;uQoB da dat da sa"tença que'
;-·:··n:'.:·,~l'~~·" (. :'::,,{j ..!~.!lr.:.~~u~oxista.recurso pendent~.I.

~"I;,: ,'I;ÀO .juÀo D() AHAGIJAIA"
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Art. 77 - Nas promeas8s ou. compromissos da compra e venda é :f'acultado t t

efetua.r-!se o pagamento do Lmposbo a qualquer tempo desde que '

dentro do prazo fixado para o pagamento do preço do imóvel.
Parágrafo 1R~ Qptand~ae pela antecipação a que se refere este artigo:

tor.na-se-~ por base o valor do imóvel na data que for'
efetuada a anteclpação:n ficando o contri bulnta exonerado t

do pagamento do imposto eobre o acréSCimode valor; veri~
f'ionndo':se no momentoda escrita defini tiva,

Parágrafo 2Q ! verifioado a recl1.lçãodo va.lor~~não se resti tuirlÍ a difereu.
ça do imposto oorl~spondente.

Art. 78 ~ não se rosti tuirá o' imposto pago;

I .;! q_l.\andohouv0r subseql,lente cessão da promessa ou com..:
pntbt.iaso;" ou quando qualquer das partes exercer o di
reito de arropendimento,'nao sendo em consequênCia; ,
lavrada a eear!tura;

II ! áqutVIleque v@nhaa. perder o imóvêl emvirtude de pacto
de retrovenda ..

Art. 79 J Oimposto;' umavez pagQ:~ só será reeti tuidos nos casoas'

...

I :! anulação de transmissão decretado pela autoridade
judiciária: am decisão definitiva;

II !!. anulidade do ato jur.{dico;

III:; ::rfêscisãode oontrato e desfazimento da. arremat~'
. , ção com fundamento no ar+, 1136 do Código CiVi~.

Art. 80! Aguia para pagamento do imposto será emitida pelo órgão munic;L:
paI competente: conforme dispuser regulamento.

Subseção V
Das Peno':Udndes

Art. 81! Oadquirinte de imóvel ou direi to que não apresentar o seu títu:,
10 á repartição fiscalizadora;! no prazo J.egal';~fica. sujei to a
multa de 50}((cf.nquerrta por cento) aobre o valor do imposto.

"lN IUI( ;I~N( IA FFl\llNINA 1',\1\1\ () 1'1\( ICiU'SSt) 1)1' SÃ,) jfÚ\f) I)() AHA<;I lAIA"
I'IL\(':\ INA( II) I\H)I!Ii:\, "lN:'



Art. 82 .:! O aão pagamento elo imposto nosprazos :fixados nesta lei sujei ta
o infrator a lIlUlta correspondente a l~ (oem PODo cento) sobre
o val.or do imposto devido.

Parágrafo drooo ! igual. penalidade será apticada. aoa serventuárioa que I

desoumpremo previsto do art. 89

art'í' 83 ! A omissão ou inexatidÊio fraudulenta. de declaração relativa a •
e1ementos que possam.in:f'l.uir no oálcul.o do imposto sujei tará'
o contribuinte á multa de 20~(duzentos por cento) sobre o va:
lor do imposto sonegado.

Parágrafo l1hico :! Igua.l multa será aplioada a qualq'laer poaeoe que inter; . i

venha no negScio jurídico ou declaração e seja convení,

ente ou auxill,ar na inexatidão ou omissão pratioada.

f:b.bseçãoVI

Das Imunidades e da não incidência

Art. 84';: O imposto não incide sobre a transmissão de benn imóveis ou dj,_
rei tos a eles re 1ati vos quando:'i
I ;: o adquirinte for a União: os Estadoa~ o Distrito Federal:

os IUnicípios e respectivos autarquistas e fUndamentações;
II ;;:.o adquil'9n,te for partido político, templo de qualquer cul.êlto' instituição de edueação e assistência social: para a1

tendimento de suas :f'inaJ.idades essenoiais ou delas decor2'
rt'nltes; _

III.:! ef'e1ru.ada para. sua incorpora9ão, ao patrimônio de pessoa ,;.

~ur{d1ca em realização de capital;

IV! deoorrentes de f'usã<)' incorporação ou extinção de pessoa '
jurídioa.

Parágrafo lQ ~ Odisposto nos incisos III á IV deste artigo não se ap~
ao. quando Q pessoa ju:r{dica adquirente tenha fromo atividJt
de preponderante a compra e venda desses bensi locação de
bens im6"i"e1.s 011 arrendamento mel"Cantil.

, , I;i//I
Paragrafo 2w - Conãidera"..S9 caracterizada a atividade prepoderante

ferida. no parágrafOmterior quando mais de 50%(cinquen':; t
"lN ITIICfN( 'A FFI\IININA !'AIIA () 1'1( li ;HI:,";SU DF sAo loA() IH) ARA(,IIAIA"

I'IU'<"A INA( 1<) I\!( lIIIlA, \/i'J"



sAo J(Ú\.O DO ARA(;llA1A
I'HFI:ElTI JHA 1\HJNIC.PAI,

A 1)1\11NISTHJ\< ;A() N IIIS/\ 1',,1/\RTI NS FEH HFIHA<,

5~(oinquenta por oento) da reoeita operacional da pessoa jurÍdicaad~

quirente nos 2(401s) anoe seguintes á aquisição': decorre de vendas ou'
adminietração de im&veis."

Paré.gra:ro 39 ~ VerifiCada a prepoderância a: que se referem os pará.gr4
:toe anterioresft torn.a.!se:r!&devido o imposto nos termos'

da Lei vigente á dnta da aquisição e sobre o valor atug
lizado do imóvo1ou doe direitos sobre eles.

Parágrafo 40 ~ As insti tuicôes de educação e assistência social dev~
rio observar ainda os seguintes requisitos~~

I ~ Nãodistribuirem qualquer parcela de seu patl'imônio ou

de sua.srendas a títu.lo de lucro ou partiCipação no r~
wltadQ:

II 3 aplioarem integralmente no munioípio os seus recursos'
na manutenção e no desenvolvimento doa aeus objetivoa
sociais;

III·~ manterem escritaração de saae respeotivas receitas e

despesas em livros revestidos de ror.malidadeoapazes'
assegurar perfe! ta exatidão.'

Subseção VII
Das tl'u,eqões

Art. 85 ~ são isentas do imposto"ií

I .: a extinção do usufruto~ifquandoo seu insirl.tuidor tenha •
co~nuado dono da nu~propridade;

II ::! a transmissão dos bens ao cônjuge;~ emvirtude da eomunã-'
oagão deoorrente do regime de bens do oasamento;

III ~ a transmisaão em que o alimento Be~a o poder pJblico;
IV ~ a indenização de bente! tOrias pelo proprietário ao l~

oatório: oonsiderados aquelas de ac.olrdo'coma lei civil
V ~ a transmissão da glGba ~~ral de área não excedente

te e cinco hectares;' que se destine ao cultivo pelo p
"INTEl H;j:NCIA FF/\lININA I'AH}\ () I'H( )(,HFSS() DF sÃO )(),\() DO AH;\(;lf,\Ii\"

1'1(;\(., ,\ IN/I( <J( I I\l( IIIH/\, s/n"



Ar~. 89 --1'od08 aquel.en que udqudr'em bens cuja trans
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prietário e sua :família, não possuindo este outro imóvel
. , .no munt ci.pa o t

VI - a transmissão clecorron1;o de investiduras;

V,II a transmissão decorrento da execução de planos de habi-'

tação para a popu'Iaçao de baixa renda, patrocinado ou l'

.execu tado por órgãos pÚblicos ou seus agentes;

VIII - a transJ1liss~o cujo valor seja inferior a duas unidades I

fisca.ÚI vigentes no município;

IX - as transferências ue imóvel desapropriados para fins de '

f ' .re ozma agra.raa ,

Subseção VIII

Das ObiB~ções Acessórias

Arl:;. 86 - O suj oi to FlO:ÜVO pé obricado a
... apresentar

na !l!'epartição compe terrte da Prefei tu ra os do cumerrtoe e Lnf'o rmaçé ea necessá

rios ao Lançanerrto do imposto, conforme estabelecido em ro[,"ulannentoo'

Art. 87 _ Os tabeliões e escrivãos não podemo lavrar

.íns t.rumento , escrituras ou ·tGTInoo jl\(Hciais sem que o imposto devido tenha

n í do pago.

Art. 88 - Os taboliões e escrivãos transcrevemo a E,rriia

~de recolhimento do imposto nos j not rumenLos , enc rf.tu rua ou termos judiciais

.-., ie lo.vrarem.

missão oorrst.Ltua ou possa constituir fato gerador do imposto são obr-í.gadoa '

o. apresentar ceu tItulo à repartição :fiscalizadora do tributo dentro do Pr:;:

zo àe 90 ( noventa) d í.as a contar da data 8111que for lavrado o contrato, /

carta do adjudi caçao ou de arrematação, ou qualquer outro tí tulo repre3ent~

ti vo dn trmwferêllc.i.a do 'ber,J ou d ír-e í to.

CAPíTULO III

"lNTFUG~NCIA FEMIN1NAPARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAL\"
PRAÇA INÁCIO MOURA. SfN'1.

C.G.c. 05.8545341'0001-07 - CEP 68.5UI...ooo



Art. 90 - O [ato gerador da Taxo. de Serviços

1I\~liCOG é a ut í Li zaçâc , efe t;LVil. ou po tonc.í.al., doo ocrví çon de coLeta de li
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CAPíTULOIII

Das taxas

SEÇÃO I

Da Taxa de Serviços l'Llblicos

Su be eçji o I

Do Fato Ger::tdor

xo , .í.Lumínaçao pÚblica, conservação de vias e logndouros pÚblicos, e limp~

za 111íbl1ca rrr-:stados pelo Município ao contri bu.i nLe ou colocados ri di8pos~

çao, com a regularidade neoessária.

furagní:fo 1Q - Entende-se por serviço de coleta I

de lixo n rernoção peribdica de lixo gerado em im6vel edificado. Não está

suj ei ta a taxa e remoção eepec í.a.L de lixo aaa.irn eu ~el1dida a retirada de

entulhos, uetl'i tos Lnduabr-í a.ía, galhos do árvores etc. G a.índa a remoção t

de lixo realizado em ho rú.rf.o especial por 901;1citação do interessado.

çao públ í.ca o f'orn ec.ímento de ilwnjl1'lçÜO nas vias e loe;aelouros
~

Paragráfo 212 - .1\:n tende-se por servj_ço de ilumina

pÚblicos~i
PaI'agráfo 3 Sol En Lendo-se por oerviço ele conser

vação de vias e Logadourea públicos a reparação e manutenção de :ruas, e~

tmdas municipais, praças, jardIns e s1milo.res, que visam manter ou me- I:

lhorar as condições de utilização deosas locais, quaio oejam::

a) - raspagem do lei 'to darroçavel, com uso ele fer
ramentaa ou múquinas;

b)

c)

d)

- -conservaçao ou reparaçao do; calçamento;

rocondicionamento do meio-fio;

melho ramen+o commanutenç?í.o de "mata-burros"

"iNIEUG~..NCIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA··
PRAÇA INÁCIO MOURA, slNg.

C.O.C.05.854.534/OOO1-07 - CEP 68.:>18-000
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acoe t.uucnton , sinalJzação 0. sLmilal'Of.l;

e) -<lesobat ruçào , aterros de reparaçao e servi.-

ços correlatos;

f) - sustentação e fixação do encostas lateriai~-remoçao de barreiras;

g) - fixação, podl1gem e trcltarnento de árvore e

lÜ::ll1tns ornnraen ta í a ~ ae rv.í çon oorro111(;oa;

h» - manutenção de lagos e fontes.

Pa.raeráfo 4 º - En. tende-se por serviços de limpe

,~za pÚblica os realizados em vias o lo,r;ad.ouros pÚblicos, que cone í.atom .'

em varrição, lavagem e j.rl'igação_? 1i1l11107o:-1e desobstrução de rueiros;- c!:!:_
pinação; desinf'ecção de locais insalubres •

...
Subseção li

Da 00n I;ri ruiu te

Art. 91 - Oontri bu.inte da Taxa é o proprietário t

o tri.-tutal do domínio útil ou o possuiclor a. qu.a.1quer tItulo de fiem imb
ve.l situado em Looa.I onde o Município mantenha os serviços refericlos '
no a.rt.í go anterior.

• Subseção III

Da lhse de Cálculo e Alíquoto.

Ar·~. 92 - A bane de cálculo da taxa é o custo

dos serviços ut.iLí zndoa 1>010con j;ri bu í.nte ou .iholocudos a sua. disposição

e dimensionados para c.ul.. (;'I.:;fl, da aegu í.nte forma:

I - em relação aos serviços de iluminação pÚblica

aplicando-se a. al{quota de 6% ( seio por cento) sobre a unidade fiàcal1.

pa ra cada. imóvel considerado;

II - era relação aos se rví.çon de limpeza pÚblica, ~

plicando-se a alíq_uotn de 6 (seis) por cento sobre a unidade fiscal pa-

ta cada imc)vel cOl1siclerado;

"INTELIG~NCIA FEMININA PARA O PROORESSO DE S.o\OJOÃO DO ARAGUAIN'
PRAÇA INÁCIO MOURA, SfN'!.

C.G.c. O~.854S\41OOOI-07 -- CEP M.5 I8...(100
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III - cm relQçno U08 sorviços do conservação do J
vias e lODlltlouroo pÚblicoa, upicanclo-se n alíquota de 6?~( ae í o por ceniD)

sobre a unidade fiscal pura cada imr5vel considerado;

IV - em relação aos ae rví.çoa de co.Leta de lixo; .'

por ~ipo de utilização do im6vel coma aplicação, das segujntes alíquotas

sobre a unidade fiscal;

I., , d'" . , 1 , " 601
~eSlencls •••••••••••••••••••••••••••• ~

Conlércio ••••••••••••••• , • , ••• , •••••• o .7%
Serviços.' •••••••••••••••• '.:•• .'.' ••·•••• ".410
Indúntri1l8 8%
lIoopitailJ o coneêneros •••••••••••••••• G'f>
Agrope cuária.' '0'6%

()u.+ro s •••••••••••••• o ••••••• o •••••• e e e (%

Subseção IV

Do Iançarnen·~o

Art. 93 - A taxa será lançada anualmente, cm no

me do contri bui.nte , com base nos dadoa do cadaa tro fiscal imobiliários'

•
Subseção V

Da Arrecadação

Art. 94 - A taxa
,

ao ra puga de uma vez ou parcela-
~ ,'-._....Rrnente, na f'ortna e prnz os re{.',ulamon tares.,

PaT<lgro.fo Único - O Il8.gcunento das parcelas vincen

das só podem ser e:fetuada n.pós o p:::tG8montodas parcelas vencià.aso

SEÇÃO II

Das taxas Pelo Exercício Roc;u.lar

do Poder de Polivia

Subseção I

Do Fato Gerndor

"INTFLIG~.NClA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÁO JOÁO DO ARAGUAIA"
PRAÇA INÁCIO MOURA. SIN'1.

C.O.c. 0.5.854.~:H/OOOI-07 - CEP 68.518-000
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Art. 95 - O FnLo gerador da taz..'1. é o prévio exume

e fiscaliza.ção, denl;ro <lo territórj_o do Município, elas condições de locQ:_

lização, sec;ulTcmça, hic:ienef# saúde, Lnco.lum.íüaüa, bem como de reapei to à
ordem, nos costumes, n tranquilidade pÚbJica, à propriedade, aos direi

tos .iud iví.dua í s e coleti vos e á IJegislação urtânística a que se subnebe

qualquer pessoa física eu jurídica que pretenda: veicular publicidades'

em ví.aa e lOGadou:too Pl1.blicos, em locais deles visíveis ou de acesso ao'

pÚblico; loca.lizar e fazer funcionar os tabelocimen·to comercial, industr!,

al, prestador de serviços o out roa , ocipar vias e Logadoufroa públicos I'

~ ~ CC'Dl móveis e utensílios; mo.n ter aberto eGtabelecimento fora dos horáriGJ
'.....-

n01111:1;'Sde' f'unc i onamento; exerc~r qua.l.qu er- ati ví dado, ou ainda manter I

em f'unc í onamerrto o estabeJ_ecimonto prev.iamente licenciau.o:

Ihnlgrofo IQ - En !;no au j eitos à próvia Lí ccnça I
a) a localização ã ou .J.lUlciomUflcnto do estabclecirncn

to ;;

b) o funcionamento ele estabelecimento em horário cs
pocüll;

•
c) a veiculação do publ:Lcida<1eem geral;

cl) a execução de ob.ras, arruamentos e loteamentos;

e) o abat o de aní.ma.iaj

f) a ocupaçao de áreas em terreni::; em vias e loca-
dot.r-o a plí b'licos;

Th.mgrafo 2 Q - A jj;.icença não po(lenl ser concedida t

por per{odo supe ruor- a um uno.

Fnragnífo 3 º - Bn rolação a localiduu.e e/ou l'un-

ciOW.1mmJ(;0de estabelecimenl;o:

a) a licença abrange, quando do primeiro licencia

mento, a localização e o funcionamento e nos exerc1cios' posteriores, I

aponao o funci onamento;

"INTELJG~NCIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIN'
PRAÇA INÁCIO MOURA, S1N9.
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b~1havarri Lnci dGllcJ.a de nova t0.7...'1 no moemo

cio e será conced'i.cla , se for o cano , a respectiva licença seml)re

,
o7.:crc1.

ocorrer mudnnçn dA J:i.Uno de ntiv.í dnde, mà)(.lificação nas, caracter.Lcticas <lo

estabelectlJlAnto ou traoferÉincia ele local.'

Parágrofo 4º - Em relação à execuçao de obres, arruf!:.

men tos e lo toumento não hnve rti dí.apo aí.çjio em controriih em leGislação es-

pecial;

a) a l:icença se:r:l cancelada se a sua execução nao /

for .iní cí.ada denuro do prazo concedl do mÓIaLvará ]:

bY' n licença pOderá ser prorroeada, a requerimento I'

do cont r'í,bu.ínte , se Lnsur.í cí.ento pa rn execução do proj eto , o prazo con

ced.ido no 0.1vará •._

I'arágrn.fo 5 II - ~ll relação ao a 'tute de aní.maã s~ a tQ;_

JW. será deví.dn quando o aba ce for l.'na.lizau.o fora do matadouro do IDWÚ- I

cípio e onde não houver fi cca.Lí.zação -nan.i tária ef'e tuada por 6rgão Iede-

rul ou es tadua.L,

En·;t·J'I.;1I _.(,Q Ar: licenças relativuo às alínmao "a"

e "c" do parágra.:ro 112serão válidao paro. o exercício em que forem con

cedidas; :18 relati vna as alíneas "b" e "f'" pelo período solici tado; a

relat.i.va à alínea "d" pelo prnao do alvará; e a relativa a alínea !!e"
!I\.._..,pa.:ra p número 118 nn í mals que for soJj,r:j_ tada.
•

, .... .,.., -
Paragrafo 72 - 1911 relaçao a ve.í cu.Laçao <.10.publicid.9:_

de:

a) a realizada em jOI'lH'ÜS, revistas, roclio e televY

aao estarão a incidênvia da 'Gaza quando o órgão de divulgação localizo.r

se no Município;

b) nuo se considero.m pU.blicida<.1c as ~
expresooea da in

licação.

"INTFUG~NCIA FEMININA PARA o PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
PRAÇA INÁCIO MOURA, SINº.
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G ' f- ,Art. 9 - Contr:i bu.ínte da taxa e a pessoas aai ca ou
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raclgrufo 8 Q - Ser~ considerado abandono de pedido de
'"licença e faJ_ta de qua.Lquer _provitletllSria lla parte Lnbcr-oaaada que importa

om a rqu.l vanrenzo do j)rOC9flSO.

Subseção II

Do Con"tri bu.í nte

jurídica .lque se enquadrar .nUI3 cOJJ(Uções previstas no a rt,' un tcr-í or-,

Subseção III

ll:l.se de Cálculo e AI_{quota

Art. 97 - A' 113.80 do c:llculo da taxa é o custo da a

ti ví dade de dl:iscnlização realizado. pcllb mundc.ípi.o no oxarc.í cã o re[,ru.lar ele

seu poder de polIcia, d.irue neí.onada, po.m cada licença roquerida ou conc(3~

d.ida, conFonue o C:130, med.íante a a.fl1i.co.çãodo alíquota sobre a unidade '

fiscal quanta f.í oada de acordo comas LabeLaa do anexo VI a XI a esta Lei e!

_ Parn!,;1"afo lQ - Iio.Latí,vamento à il:ocalização e/ou funci~

narn errto do e sbabo.Lectmenbo, no caso de atividades lliversas exe rc í.daâ no

mesmo locnit-, sem del:imiliação .fis{sica de espaço ocupado pelas mesmas e

, exploradas relo mesmo cont r-iluín te , a tnxa será ca.l.cu.Ladne devida 80bre'

a ntividnde que estiver sujeita a ma.í.oal:{quota, acrescido de 10% (dez
.~

por C 8.11to) d.esse valor pa rn cada uma das demais ati vidades.

Parrlg:r.nfo 2~ - FiC8!n suj ei tos ao paGrunento em dobro

(la taxa, 0.8 umino.í.os referentes a bet» uas alcóolican e cie;Jrros, bem COr.lO

os redigidos em língua estrangejra..~

Subseçiio IV

Do Lançamento

Art. 98 - A taxa Se1.cl lançada com base nos dados for

nedi.dos pelo cpnt r-í bu.ínte , conata tudo s no local e/ou existentes no cada.s

t:['o.

"INTF.LIG~..NCIAFEMININA PARA O PROGRESSO DE SÁO JOÃO DO ARAGUAIA"
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Ihrágra:fo I Q - A Lnxn cerá lançado. em ralação Q. cada '

licença e/ou conc ed.ída ,'

RlrSgra:fo 22 - O :moei to lJaosivo é obrigado li comuni

car il 1'ol)ar-tição própria do muni cI pio deu tI'O de 20 (vin te) <lias, pa ra

:fins <lo a tuaã.í.aaçâo , cad.ie ~ral as secuin ~es ocorrências rela ti vas a seu.'

es [;abelecj_menboe

a) altoração da -ruz ao s ociul ou <lo raJUO de a ti vi dad e ;

b) a.LLern,ções fí:,üc8.S do os tabeleciruento.

SUDseção V

Da Arrecadação

Ar'!;. 99 - A :-lrreca<lação <la taxa, no que se relere

licença pura localização e/ou func.Louurnen t,o de estabelecimento, far-::;e- a.
em 50 (c.í.nquen ta por can eo ) de seu va.Lor- no a to da entrega do requerimen-

to pelo in l.ereaeado , devendo ::;01' compã e bo o pagamorrto se concedida a ren-

peot.íva licença ti -neaae rnomonto,'

Art 100 - A arrecadação da taxa, no que ae refere ás P
, -demais licenças, sera quuudo de sua COllCI'!OSao.,e

Art. 101 - En caso de p.roztrogaçao da licença para exe

cução de obras, a taxa se:r.~ídevida oni 20 (ví,n te por cento) de seu 'bJalor '

original

Art. 102 - Nno
,

Dera, adm.itido o parcelamento da Tay..ade

Li.conçao

Subseção VI

lhe Isenções

Art. 103 - São .ia en boa de pagalll8n tos de Laxa s de licen

I - os vendedoJ.'on arubu.Lan tee u.e jornois e re'.fistas;

"INTEUG~.NCIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAJA"
PRAÇA INÁCIO MOURA, SIN'!.
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II os engx'nxatos ambulan tes ;

III - os veudedo rea de artigos de ar-tecanaros
cloméstico e arte .popu.Iar-, de sua I'abro.caçáo , cem auxílio ele CJll-

IV - as construções .de passeio c muros;'

v - as conct ruçê oa provisórias dect í nadaa a

gu arda de material, quando no local das obras;

VI - as associações de classe, associações '

rol,i.giosas, clubea esportivos, cac oLae primárias sem firw luc~

tivos, orfanatos e asílos;

VII - os parques de di versõ as com cutradas
e:m '(;ui tas

...
VIII - os espeliáculos benefic:ientes;

IX - os df.ze.rea iwUcativos relativos:

a) - hmspitais, casas de saúde e congêneres
1, , , 1;'co eglos, Sl'lOS, chácaras e fazendas, LL:rrllaa, 1J1l,':'lho:LJ:'()s, ;n'-

quí.üeto s ou profissionais responsr!veis pelo proj eto e execução I'

•
de obras, quando nos locais clesta;

b) - l)I'opagallda elei toraI, política, at.ivid§:.

de sindical, culto reliGioso e at.l ví.dade da administração pÚbli
ca ,'

..SI..1bseção VIr

Das Illfrações e Penalitladea

Art. 104 - As in1'rações serão punidas comas
penalidades:

I - multa de 50% (Cinquenta por cento) do vn.
' -

lor da taxa no caso da níío comuntoaçjio do f'ioco, den',(;rodo pra.

zo, da alteração física sofrida pelo es-tabelecimen-t;oo(

II - multa de 100% (cem por cento) do valor"

da taxa pelo exercício de gualguer atiyj_dade sujeita a 'Paxo sem
"INTELlGIlNCiA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÁO JoÁO DO ARAGUAIA"
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a respectiva licença; - , .III - suspensao de licença pelo praxo rauXJ..lUO

de 30 ('trinta) dias, no a casos ele reüddência;~

IV - Cassação da licença, q_ualquer terapo" ,

quando deixarem de exis'Ur as condições. ,exigidas para a sua /

concessão, quando deixarem de Der cumpr-í das , dentro do prazo,'

ao j,ntimações expedidas pelo físico, ou quando a at.l.ví.dade for

exercida .de maneira a contra.riar o interesse pÚblico no que /

diz respeito à ordem, à saúde, à se[~rança c aos bons cos tumea,'

CAPíTULOIV

Da Contri buiçõ.o de lVIoThoria

Subseção I

... Do Fato Goro.dof

•

Art. lO~ - O f'abo gerador da coní.ru buição '

de nelhoria decorre da realização de obras pÚblicas.

Subseção II

Do Corit r-i bu.inte

Art. 106 - Contribuinte é o proprietário, o

ti tular do domínio útil, ou poesui dor, a qualquer titulo, do :"

imóvel beneficiado por obras pÚblicaso;

Subseção III

_ Ih Ias e de Crilcnlo

Art. 107 - A contribuição de meThoria terá
como limj, te total a despesa re!".1.li~;[lda.

Parágrafo Ún:i,co- Para. efei tio de de termãnae-

ção do limite total semo computadas as despesas de es tudo , pl:!?..

jeto desapropriação, administração, execução e financiamento, 1

1nclus:l:ve prêmio de reem bolso e outros rIe praz;e em financiamen';:'

-to ou empréstimos, cujo o valor será atualizado a épica do lan-'
çamento.--------------------------~--~-------------··INfELlG~CIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÁO DO ARAGUAIA"

PRAÇA INÁCIO MOURA. S1N2.
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Subseção IV

Do Lançamcn to

Art. 108 - Ooncluida a obra; ou etapa ( ouvida

previamente a comissão muntc.ípal para tal fim nomeada)t o exe
cutivo publicará relatório contendo:

a)- relação dos imóveis bene~iciados pela
obra.;

b)- parcela da despesa total a ser custeada '

pelo tributo, levando-se em conta os im6veis do município e "
suas autal~uias;

c)- fanua e prazo de pagamento.

Art. 109 - Olall.çamentoserá efe:t1iado após a I

conclusão das obras ou etapas .
...

Parágafro IQ - A parcela da despesa total da
obra a ser custeada pelo tri1:uto, será rateada entre os imóveilil'
.bene:ficiados, na proporçãõ de sua. área.

Pai'ágrafo 2.12- Quando se 'trata ele obras real!.'

zadas por etapas, o tribu-~a poder& ser lançado em relação aos I
, , ,

lIQ.OVelSefeti vamente benei'iciaclos em cada etapa.

• Art. liO - Omontante anual da contri büção de
melhonia, a tualizado á do pagamen-to, ficará limi '(;adoa 20% (vig

te por cento) ..do valor do imóvel, apurado administrativamente.

do contribuinte:
Art. 111 - O lançamento sem procedido emnome

a)- quando pr6-indi vi80, emnome de qualquer I

um dos co-proprio!;ários, til;uJ.ares do dominio útil ou pOSSUid~t
ros;

b)- quando prÓ-diviso, emnome do proprietário,
do titular do domÍnio ú-l;il ou possuidos da unidades nutônoma.

··IN1F.HG~NCIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
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SUBSEÇÃO V

DO P AG/.JIfEN TO

At..t:t&Q. na- O tribubo a~:r:"áP~'Jo de uma vez ou paz-co'Ladamonte do Bxccuti"':
voo

TtTUfJO III

DAS OBRIGAÇ"OES

CAPiTULO I

DO SUJEITO PASSIVO

&:tigo U1- O Slljoi to pngei'llro da obrigaqão tri butnrin. será conaí.dera/lo;

I Contribuinte quando tivor relação passoaJ. e direta com a si~'
~ tnação que cons trt tl1o. o rospectivo fato gerador;

rr ,.;;Responsável,~ qlHllldo;ií sem roves·tir a condição do contrl buinte;

sua obrigação decorror de disposições expreacas nesta Loi.

•

Al:t:i._g,o...1li..! são pessoalmente responsáveis;

I ~ O adquirente,' pelo \ ih~bi·to relativo a bem imóvel existelate •

á data do título do tranferênif;t'ia;~ salvo quando com prova de

plena 'lui taçã.o.~ l:imibada esta responsabilidade;d no caso de Q'

arromatação em haste. púbUca do respectivo preço;

II .:! o espó1:io;~pelos débi.tos tributários do "do CujuSlt existentes

a data de nberturn da Slicesoão;
TIl':;: o sucessor -9. qualquer títlJ.10 pelos dóbit.18 tributários do "

"de cu jUs";' exist~ntes até a. data da partilha ou adjudicação,!
Umi tnun a responna.bi Lidade ao momentodo quinhão; do 10go.<10'
ou da mo.eção•

.A!::tt1goJ1:.!2..;.;!A pessoa jundica de dirai"!io privado que resultar de :f'u.são~i "- -, -,transt'omaçao ou :I.ncorporaçao e responallvel poLos

vj.dos: a~é a data do ato;~ palas peasonn jurldicas funcionadas

transfo:rmadas 01). :i.ncorporadns.

"INfEUG~CJA FEMININAPARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIN0
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Parágrafo l1nico.! O dispostos neste artigo aplica;'i.lf3eaos casoa de extil.
ção de possoas jurÍtlioas do direi to prí.vaão,' quando a
oxploração dn r~spocti.va at.lví.dade seja continuada
por q1la.lquor sócio remnscente ou seu espólio: sob a

mesmaou outra razão social;" donominação ou ainda sob
finna in<lividual.

Artj.gQ J.l2.":: Apessoa tisica.0'1 jur{{ti.ca de direi to privado que adquirir
de outra': pura qualquer título: estabelecitlum,to comercinl;l,
industrial ou profiasiona.l~ a continuar a reapecti va expl~
ra9ão~ sob a mesma ou outra razão social; denominação ou tf

sob :f'ima indiv:tdunJ.fli~rosponde pelos débitos tributá..'l"j_osr~
lati voo no eotn.belcci..mon"lioadquiridor devido até a data do'
respectivo ato;

I .;;;! intee;raJ.monte~iiIse o ali.ante C(!6SOJ.~ a explora.ção do c~,
me-rcio;'.indus-trio. ou atiíVidade tributada;

II ,,;;subaicliariamcnte~~ com o alienan:te~~ se este prosseguir nu"
exploração iniota:r dentro de 6 (aoi~) meses,1 contados da '
-dntfJ.da a1iena.çã.o~~nova ntivida(lea no meemo ou em.outro rg
mo de comércio~14J.ndustrlo. ou profiosão.

~.E2. U1..::Nos casos da impo9s:l.biliciacle de exigência do cumprimento da

Obrigaçíio prinoipa.l pelo con·bi.buintc; respondem solidari~

monte coro este nos atas em que intorvirem ou pelas comia:::'
- , .1fsoes por que f'orl!fl1responsnveia:

.I .;.;00 pai9'~ pelos débi too tributários dos filhos menor-esr
II .; os tutorl:!9 e curadores;1 peLoa débitos tributários de seus'

tutelados ou cU:f)a.tele.dos;

III l oa a<llninis1:radores de bena de torceiros;" pelos débitoo t:rf
butários destes;

IV";; o interventariantd,~m pelos dEÍbitos trlbuté.rios do espólio;
V .: o síndioo e o oomissário; pelos débtto3 tributários da 'I';

massa falida ou do ooncordatário;

'·INTEl.IG~ClA FEMININA PARA O PROORF..sSODE SÁO JOÃO DO ARAGUAIA"
PRAÇA INÁCIO MOURA, SfN'2.
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VI .:.::os tabelj_õea;~ o9crivãos e demais oerventunrtos de ofÍ~
Oio'~ pt::llos tributos deVidos sobre os atos pr'afrí cadoe '

por eles ou parenta elea~ em razão de seus o:f{cios;

VII - os sóc1«ra: pelos débttOfl tributários da sociedade de
peasoaa no casp do liquidação.

A;rti(2' lll!! são pessoalmente regponsáveis pelos créditos corresponden;

tas ás obrlgnçõo$ tributÁ.rins reeul tantes de a to a p!'tB.tic;J;

dos oom excesso de poder ou infração de lei. contrato ou •
estatutos;

I .:as pessoas refeliduo no artigo anterior;

II .: os muudatárioa': oa propostos e mmpregadoDj

rrr ..! os diratores ou representantes de pesucaa jur.{dica de ~

direi to privado.

ArU&.Q W! O aujej. to paaaí,vci';* quando convocado'~ fioa obrigado a pre03

·tar declarações ao'Lí.oí,1;ad.nspeLa nutorídnde admânaí,trat-l va

quando esta. julg:t.-las instN,ciontes ou j,mprecisus poderá ..

exigir que sejam completEtdas ou caclarecidaEJ.

POJ.·áe;rM:Olo!': A convocaçào do con-~11.bninte será feiira por qual.quer- dos

m.eioa previstos nesta IJei.

:eaz:4e:mt:o Z!:': Feita a convocação do contribuinto ilará 010 o prazo do '
• 20(vinte ) dias para prestar os esclnrecimelltOfJ solici tadcn

peaaoa.tmon te Ou por viu poste.l~iII sob pena de que se proce4

da ao Lançamen-to da ofício;ij sem prejuízo de aplicação das
penal5.dnaes legais cnh{vois.

CAPiTULO II

1)0 Croo:i to Trl.butmo

SI:nÇÃO I

Arti.&Q J;EQ_J O lançDlllfmto do tributo independe;
I,:~ .. . , , • 'I

I - de vall.dade jurldioa doa atos efetivemcnte praticados pe-'
los contribuintes respo:n;a"veis ou terceiros!~ bem

"INTEUG~.NC1A FEMINlNA PARA O PROGRE..f.)SODE SÃO JOÁO DO ARAGUAIA"
PRAÇA INÁCIO MOURA, S/N2.
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SEçlo II

Da Suspensão de Cr&àj to Tr! b1l.tárJ.o

.A;t:t,igo :!:.?.1i':;; A ooncoasâc de morat()rio será objeto da lei especial," atendidos

OH requisitos do Código Trlbu'tf:Írio Nacional.

Ar.t:~12I"::: O deposi to do montl'\nto int0gra,1 ou parcial da obri.gaçn.o tribut,i

ria. poderá ser efetuadn pelo sujo.t~o .paasf.vo o suspenderá a ex;L

gibilida(le do cródito tribntárl0 a partir do. data de sua ef0.ti~

v-nção na. tCEJourar:ta Tnllnic:í.pal ou do sua consignação judicial.

Ar.:tbÃO 128 ..: A impugnaçã.o:i a defesa ,0 o recurso apresentados pelo fmjei to," t

bom como a concossão da.medida D.minar em mandato do segurança

suspendem a exigi hí.Lí..dado do cré dito tributário~i. independonte '
do prév:i.o depóei '1;0.

pensa o oumpr-ímon+o da!'! obrigações acessórino dependente da I' ,
obr:i.gação principal ou dela consequentes.

Al;:tip;QJ:,30 ..:::Os efei tos susponoi vo s oeannmpela extinção ou exclusão do cré--:

di to tr:i,blltál"io~:i pol a decisn.o ndrninistrnti va dcnfavorávol;' no'

o;t;o ou emparte;' no sujei 'bo paaaí,v-o e pela cassação da medid.a'
limil1ar ooncodf.da emmandato de segurDJlço..

SEQlo III

Da Extinção do Crécli.to Tr:f.bu.tário

ii .' • , ,;.A.!:.tigo131 - Nenhumrecolhimento de trio buto ou penalidade pecuru.ar-ía sora e-
tetuada sem que se expeça o compe·tente documento de arrecadaçã.o

municipal,' na ...forma esto.beJ_ccida. em regulamento.

PªrÓ&rafo Mico"': No caso do expodição fraudulenta de documentos de arrecudi},

ção municj_pnJ.;~renpondnrão ci v:ll~1 criminal c admini straUJ

vamcnte 09 aervt dor-oa os houverem aubscr-í to;5 emitido ou "
fornec.i.do.

Ar;tigo 1,32 .: Todo pagamento do tribllto d~vorÁ.ser eto·tuado um órgão arrec~'

dador rnunioipn..1_ou estabelecimonto de crédito autorizado pola '
administração·~j sob pena de nulidad.e.

Artigo 133 .:: t facul·tado à Admin.is·~rnçõ.oa cobrooça em conjunto de impostos

e t!lXas~;:observadas as disposições regulamentaros.
··INTFLIG~ClA FEMININAPARAO PROORESSODE SÃO JOÃODOARAGUAlA"
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........;.;::c""""'"-=1.c,14.......:; O tributo o domat a créd.:ltos tri.butár:j.o~~· não po.go~ na dn.
ta. do voncímon to~' torão seu valor Atualizado e acrcnci"':'

d t " '''Idos o acordo com0[1 onguin 09 cri tenoo:

I - o prinoi,pal oerá atua,lize.do mcd..üllÜ() aplicuçro
do coefic:i.ento obtido pala divisiio do valor '

nominal rênjuetad'O do uma unidade fi ecal.r'

1 ..:: l~ ((l(')z por c enbo ) quando o pagamento for ef'e tuado até
30(t:r.tnta) din~~ após o veno í.merrto j

2 ::! .20}¬ (\"into por conto) quando o pagamento f'or- efetuado J

depois de 30(tJ:'inta) dias até 60(seaconto.) dias ap6s o
venoim8nto;

... , 'I

3 - 301 (tr:l.nta por cen üo) quando o pagamento for efetuado'
depois de decorridos maí.e de 60 (sessenta) d:i.ac do von
otmorrüo ;

b) juros de moras a razão de 1% (um por cento) no mês devi_'
do a partir do mês segllJ,n'l:;o ao do vencimento considera"';:'
dos môs ql~alquor.

A!:!!;iJ!Q. l..l5.":' O ~,j(!i to pusat vo terá dir.:üto a re:sti tuição total ou par:

ci aJo da::'! import3nci no pagas a t:(tulo de tribu to ou dema-:
is créditos t:ri,butários': nos seguintes ca.sos:1

'p ,.,
I - cobrança ou pagornonto espontaneo de tributo indevido ou'

em valor maf.or- que o dev:i.do, em face da lagislação tribn.

tár.i.a ou, de no.tureza ou cirounstância materiais do fato

gerat10r etet;lvaroon'tc oco:r:rido;

II - erro na. j.ndan"tinca.ção do sujei to passivo no. deterndn~ t

ÇM da l\l:tquotn;" no cáloulo do mon+errüodo bébi to ou na

elaboração ou conferônctll de qua'Lquar- documento relativo
ao pagamen to ;

III ..2 ref'oxm~i"l anulação;; rovogaçe.o ou rosc.isão de decj,são con':':
denatórla.

"I1',rfELIG~NCIA FEMINlNA PARA O P'ROGRr~SO DE SÁO JOÁO DO ARAGUAIA"
PRAÇA INÁCIO MOURA, SIN~.
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, -111 - t ' tug~rafo ;t.~ - a rostJ.tniçao ele trlbntos que compor em, por crua na rst
za transferência!:) (io r(H"!pê(~tivf):;011cn.:rCon finrmceiro 9.2,

mente será feita n quem prove haver aasuorído o referido
" "Iencargo no caso autorizado a TClcebe--la.

~~--2. l! ~ fi restttuição total ou. parcial dá lugar a resti t-cÚção;"

na meumaproporção;' dos jU:r:OBdo mora': penalidaden e do
i '. 1 --I fI t· ri' 1,;.1 ,,'li Ima: o aor-eacrmoa ag.,......s re,' e avoa ao p nc i pa t execu-.

tando os acr6'scimos roferon'f;cs a j,nformações de cnrátor
formal.'

Wigo 132~ A autoridade ndministrativa poderá doterminar que a resti~
tu.ição so processe através de compensaçáo ,

Artigo ll1':: O di.retto do ploi'tar a. raoU tuição totnl ou parcial do "

tr1.bu'l;o e:xtin&;llo..::so com o declÍtrso do prazo de 5(cinco) ~I

nos conta.<.tos;11
...

I - nas hipoteses dos inc.iaoa I e II do art. 135 da data emque

se tomor de:finj_ti va a doei são administrati VP.ou tranni tar

em ~u!gado a deoisão judicial que tenha reformado,' anulado
revogado ou rescindi.do a decisão condenatória.

Artigo 138 I Presereve em dois anos a. ação anuJ.atória de decisão admi-'

nis'tra:tiva. que (i,enegar a esU tuiçõ,o.

larMratQ Moo::: O prazo de preSCrição é interrompido pelo início da '

e.ção jUdi,c1.aJ} recomeçando o seu curso, por metade~i a

par-td.r- da dato. da :i.ntimação validamonte fei ta ao ra-::I

prerrentante da Fazenda MlJnJ.ciptü.

Artigo J,J9,;;::: Opedí.do de resti tJdçíio será foi to ~ autoridade administra

ti va através de requorimen'to da pCll'to interessada que apr~
sebtará prova d.o pngrunonto e aa rnzõoa de ilegali.dade ou •
irregularidade de or6d:l.to.

AI:tip;s> l4:O .:! A importâJlCia sera resti tuida dentro de um prazo máximo do
30(t-rinta) dJns a contar da decj,são final quo dofirao pe-::
dido.

WMm(Q, 1Í.p.;ico.::2 A não resti tuiçã.o no prazo defÜlido neste artigo im ;
plicará~i' a partir de então;' em atualizaço.o monetária'
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da quantia em questão e na incidência de juros não capf ta1iz~

veis do 112 (um por oerrbo ) no mêa sobre o valor atnalizado.
.,

Artigo l:4.1 ~ s6 havI'trá rcsti ttlição de quat.aquez- importância a-p6s decisão de-

fini ti va~ na esfera adminüJtrativa: .favoraval. ao contribuinte.

A.t:,tig'O142 - Plca o Execu ti vo lV!unjcipt1...l_ al)torizo.do~' a seu crédito, o. cOlllJ:lCn.
sar débi too trtbutá:dos corn crédttos líquidos c certo!3; venc í-« '

dos do sujeito pasaívo conbr-a a Fazenda PÚblic a'r. nas condições

e sob as garantias que @otipular.

f~ato l1nj_co..;:Send.o ví.cendo o cródi to tributário do sujoi to passivo; seu

montante será reduzi-do do l%(um por cento) por cada mês ql).e

decorrer entre A. data da compensação I) a do vencimento.4ArURQ 14J - Fica o Exeemtivo Municípa.1. au.toriza.do a efetuar t:rOl'lsação entre
(H" "lnjf'lit(l" "I;ivo f! 'l"'''''''iv() (1'" obr··i,....···,_.;~()·',··;....;b·,+·~r.;'1.·\ ''1'",.,.,;.1 ·II",(H.;'"J;'~.. ~. ..') ''" ,.. _." 1 .... ;jII.-,. - r,,,," - '0''10$'''.' '_.J".~, u» ...... J._1,1 ....4.' J __ ~,

~ , _,;",.o ~. , • ;
n;ntp. ccnc eaaoea mutu.as, Lmpor-ba em torminaçno do l.~t~glo e c0u.

sequen be extinção do crédtto tributlirio;; de ade que ocorra no '
...

- k'mesmo uma du:) eeguí.n to s condí.çócai'

,~

I - o Lí tígio tonha como fllndJJJ:ncn-toobrigação tributária cuja "nv~ ,v••

pressão mone tári a se j fi. l.nfermor ao valor de uma uni dado fi se a'L
do IDmüo:(pio;

II - A demora dn. solução do lJt.{g.io seja onerOlJO para o município;

~ .Al:~--1.4.1_- Fica o Prefai'!;o (o.) !vJU:nicipal autorizado (a) a conceder; por deg

pucho fund8.ll1entudo totnJ. ou parcial do crédito tributário;ij att-~,.,
dendoil

T . ........ #o i d .. t •.. - a Sl. \ll:taçao econom ce. o SUJe'j_',0 puarnvo;

II ao ou ingnorâne:i.a excusáve1.s do sujeito pa.ssivo'; quanto -á materia

de :fa'~o;

III no fato de ser a impoiltMci a (lo c:r6d.:i.to tributário inferior ao t,

valor do. Unidade Flseal do Mun1.c:(pio;

IV"':' as consideraçõeo de equidade relativamcnte:á co..racterísti.cas
soais ou.materiaiH do caso_'
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PP-tM;r~ mico ~ A conoesaáo referida neste artigo não gera direi to ai
qui rido e será revogado de oficio sempre que 013 apure

que o bone f'Lcf.ado não satisfazer as condições ou não I

, o lcumprã a 0\.1 neixou da cumprir os requisitos n.eceaaara-«

oe a 8Uo. olHoigaçô,o;1 sem prejuízo da np'Lí.caçâo das pe--:

hal.i.dadea cal>{vei s no casô- do dolo ou simulação de '
beneficiário.

Artigg ill"':O direi to de Paznnda PllblJ.oa constituir o cr6di to tributã,:::'

rio dooaã após 5 (cInco) anos corrtadoaj'

I ...;;da data f'ID que tenha sido not:f.fi.cado ao sujei to passivo I t

qualquer medida preparr.ttória indispensável ao lonçamento;

rI ., do pM.:mo:1.rodia do exerc:{c:f.o seguinto áquele em que o lan

çamento dever.{a -ter aido efotuado;. -da. da:ta em que se tomar <lati.nitiva a deciaao que hou.ver •

anulado;J por v:i.o{o fol."'!llal.;'; o Lançamento anteriormente a:fe";
tuado.

par§gra:ro 1!~Executado o caso do i tom III desta arttgo~ o prazo de d~

... III

cadêno ta náo admite tntcrmpçÊÍ.o ali suspensão.
farMrg;(Q_ 2!.::: ocorr'ondo a decadêncjfi';" apItaa-Sê as normas do artj_go ' t

134 no toa:mte a apuração de responsabilida.de e a curao
tarização da ~alta.

Att1gg lli - A ação para. a cobrança. d.o crédito tributário presvreve emI

cf.nco anoa contn<1ol'.!da da·ta. do sua constituição defini td.va

:farMra,Co l!':: A presç_rl ção so i.n te rrompe iq

a) pela. ct w ção pessoal fel ta ao devedor;

b) pelo protosto judioiaJ.;

c) por qualquer ato judictal que conata tua cmmora o devedor.
Pm;:~!o-l.Q ..::A praocr:i.ção se sUl3penflo'~'

a) durante o prazo da conc eaeao do. more.tória até sua revognçio

em caso do dolo ou aimulaçã.o do beno.f:icit\rio ou de tercei!
roa por aquele j

"INTEUG~..NCIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
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b) durante o prazo de concessão da remissão até ~ün ~

vognção;1 em oaao do doLo OHsimulação do bencfici~

rio ou de terceiroe por aquele;

c) a partir do. inscrição <lo débito em dívida ativn por

IRO (cenbo e oi.tonta) diaa~' 00 até a dintribuição '

do. oxeeução fj seal ae estt'l. ocorrer antes de findo '
aquele prazo.

I.rtis;.q ill'; Ocorrendo a proscr:içõ.o~l abr:i....:a~á inquérito administratj,_

vo parte spuraz- as responsabilidades na forma da Lei.

W~QÍO lÍ1l10Q:! A autorização muni.cipal, qualquer que seja seu ca ..q~o'

ou :função e tnclp-pnndcntemento do vínculo emprcgat{cio

ou.funcional responderá ctvil;' criminal e aômí.ní.s+ra-'
t:ivrunente pe'La prosc:ri.ção de débito tributário sob "

sua respdnsnbilidttdo;' eumprindo'::::lheindenizar do ..,.:z:.'
.. 10r dos débi·tos prescritos.

Artj,g_q l.Ml..! .A:3 importâncias re1ativa.s ao montante do cródi to tributó.-,

rio depoaí,tadu.s na repartIção .fi.GcaIou consdgnndua judiei

al.mente para. efeito de diacuaõ.o;~serão após decisão irre-1'

cor.r{vel;~ no to·tal ou em parte~~ rest;i tu.:{das de ofício ao '
Lmpugnanbe ou convor+tdae cm ronda a favor do :Município ..

A.t,tigQ lli ~tingue o crádi to ·tr:i..butá..rl0 a decisão adroinistrati va ou jll

dioial que expressamente'~~ em conjunto ou isoladum~nte~~

I ..;;declaro a irregulari.da\le de sua consti tuiçoo;

It .: reconheça a inexistência da obrigo.ção que lhe deu origem;

III..:! Exonere o t'T11.je1to paas ívo do cumprimento da obrigação;

IV - declare a :incompe·~êncJ.1ldo sujei to aüí.vo para exigir o cum~'
prtímerrto da Obrigação.

. '.. ;;':,~Elctingllem o cródi. to t:nbutnno:

ta) a docioão adminic:trut:i.vu j.rrefonnável;" assim entendida a

deflni tiva na órbi·~a administrativa que não main possa ser
objeto de ação rululatúrla;

b) fi decisão judicial tr:ma:l tada em ju1eado.

parp,grQ.À.Q,Z2.;; mlqu p..11to não tornado (lef:i.nitivo. a d.ccisão IldTnJ.nístrati va
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ou passada em julgad.o a doctsõ.o ju:cliCialt continuará o ~je1.
to paaní.vo obrigado nos termos d.R. legislação tributária;~ "
ressalvadas as hipóteses (la suapensão da exigibilidade do

, ~.' I. 'I' '. . t :lil ] 30G:r9C<.1. "o, pz-ovLS çr) no ar , . '_ .

SEçlo IV

Da. Elcclusão do Crédi.to Tributári.o

Ax:tilW,l2Q"': A oxclusão do c:rédi to tributário nao dispensa'

o cumprimento das obrigações acessórias depsn-'

dentes da obrigação principal ou deLa conaequeg,
tas.

Artill2 m - A tsenção;' quando concedida em função do prccn";

chimontc) de determinadas condições ou clJ.mprtmcn,

:.;·to. da requisi tos~~ dependerá de reconhecimento '

a..~ha.l.::~;U:~'·~~'cut1VO:a.ntes da expêr'açiio de ca-',.',"> .. ~'~' ~ ",,I.'

d~J~~~~~~~(.lI:,.:gl~%,ante requerimento do intorcs-

~\e~41~\l~:?!~~"~~;~'·,~nq~adr~genas si tuações ,~
exigiêlri.s'( pela Lef concedente.

;e~r~o llÜc,Q": Olsndo doixarcm de ser cumpridas as exigên.

e í aa determinadas na lei de isenção condi
cionada a a prazo ou a qualquer outros an

cargos;~ a autoridade adminietrati vn.;' :fundã

mentadamon:te: cancelará o despacho que r~

conheceu o seu bancf:{cio.

Artigo, ill";; A anj_otta;~ quamdo não conheoída cm caráter ge-: f

raJ} é efetivada~·cm cada. caso,' por despacho do

exeoutivo em raquerimon to no qual o interessado

faça prova do preenchimento das condi ções e do'

cumprimonto dos reql.1,isi tos em lei para sua co~..casano.

o despacho referido neste artigo nao gera

direito adquirido e será revogado de ofÍ
.. INTELIGÊNCIA FEMININA pJ\Ri\ O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO AR1\'GUAJA"
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cí,o sempre que o beno.rí.cí.aco não satisfazer ou deixar de
satisfazer as coU(Uçõc~ou.não cumpr.!.rou. deixou de cum"';'
pr:i.r os requisitos para concessão de favor~~ cobrando-se o
orécü to- acrescül0 do ju.ros de mora.

Attigo m':: A concessão da arri skia implica em perdão da. infração;' ,
não conàti tllindo esta ant~oedente para efeito de imp2,

. sição ou. graduaçã.o de ponalidac1es por outras infrações

de. qualquer natureza a ela eubeequente cometidas pelo'

sujei to paaaí.vo benof'Lc í ado por onistia anterior.

SEÇÃO V

las Tnfraçõea e Penalidades

Arti~o lli ::....OS contribuintes que se encontrarem em débi to para ,.
't,~,~~~~a ,Fazenda Mu.nicipal não poderão dela receber qua:g_
tias ouL~rédito,/,)õ'é·,\qua.lqlternatureaa nemparti.cipar '

. .,',) ,ii ""."1\
de Licf ta9õ~·s·pUb:ü.cati)~uadministrativao para forneci

mento .de",~~y~~~'~~()~~.'_~Uipamentos.~ ou realização de Q.

bras e :prósilaçãõ'~de sérviços aos. órgãos da Administra
ção MuniCipal dtreta ou indireta;; bem comogozarem be
nefí'cioa fineaJs.

A,rtiB2.m.; Indê:pendentemeJ1t(~dos limi tas estabelecidos nesta Lei I

a. reicidência. em infração da mesmanatureza puni:v-se-á

commuIta. em dobro a cada. nova reicidência., aplicar-se
-á e~ta pena acrescida. de 20% (vinte por cento).

At:tLI.tQ li2."':: O contribuinte ou responsável pOderá apresenta.r demm

cio. espontânea do infraçãot'i ficando exclulda a respec

tiva penal.í.dade desde que a fala seja COrrigida ime-.~

diatnmento ou, 151<;1) :ror o caso,' efetuado o pagamento do'

tributo devido,' otunl1ztl{10 e comoos acróscimos legais
oabíveis;/ ou depositada a importânoia arbitrada pela '

autoridado admirrlstrativa quando o montante do tributo
________, d_e~pondede a~ura~~ã_o_._~ ___
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Pf&l:~O 12- Não se considera eerpontânea e denúncia apr~
sentada após o t.ní.cfo de qualquer procedimen_

to administrativo ou medi.dade fiscalização'
reIacionad.o.s com a i.nfração.

A apresentaçâ.o do documentos obrigatórios á
administra.ção nã? importa em denúncia espon-
i;ân e0., p(~ra :fi.na do di sposto n errte nrtlgo.

A!tiRO ill - Serão punf.do ar

.....

I - commulta de 100% (cem por cento) do valor da

Uni<lade Fis()f'ü do Munioípio, qualquer pessoa; I

Lndependen tem P,J1."te do cn.rgo;i ofício, ou :função~~ I

ministério, at.i.vidade ou proftssão, que embar-çg

rem ou dificultarem a ação da Fa.zendaMunicipal

~'"commuIta, dQ 220J' (duzento por cento) do valor
. - ~>v~'.~' \t·:· '~1 I;

da Uni.daq,1;l:',.Fi',s~f,\ldo Municl.pio;4 qualquer pessoa
, :(~I. f'i ( - t

fÍsieaJ~ OU jÚrl4toa,' que infrigir o disposi ti- '
Vo>d~.i~~~,~~~'io2tributária do MUnic{p1o;~para I

09 qu.~is não tenham sido hspeeificadolJ as pena-

l:idados próprias.

At::ti&,Q J..!ill. - são considerados crimes de sonegação fiscal a •

prát'ice. pelo SUjei-to paaaí.vo ou por terceiros.'
em benef'Lcdo daquele;! dos sOgt.üntee atooil

I - prestar declarações falsa ou omitir: total ou I

~ parcialmente informações que devem' ser forneci

daa a agentes do fisco~' com intenção de enmiJ.:
-se;~ total ou parCialmente~~do pagamento de tr;l
butos e quaísqusr adicionais devidos por Lei;

II ., inserir elementos inexatos ou. om tir rendimento
ou. oporações de queJ.quer natureza em documentos

ou Lí.vr-os exigidos pe'La Leda :f'iscais;~ com a in

tenção de exonez-er--ae do pagamento de tributos'

devidos a Fazenda MunicípáL;~-~------------,
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.~III - alterar faturar e quaisquer documentos rela.-

·ttvos a eperaço ea tributárias com o propósi':
tos de fraudar. a FazendaMunicipal;

. IV - f'()rn,~cer ou omftir documentos graciosos ou

majorn:r como objeti vo de obter. dedução de

tributoc devidos á Pazenda Municipal.

TtTULO IV

Do Procedimento Fiscal Tribu.táti·o,
CAT.'tTrTrJO I

Da Administração Tributárta

...

SE9ÀO I

De Consal ta.

f.rtitS:2_ l.?~1Aocont::m.b,~Ül.teou responsável é assegurado o
, , .\ T,.:I j', .' _

di.rei to, de: ofc-L)lar conauãta sobre interpretaçao,',"

a .8f~i\CIlÇ~~d;:~putâria,~desde que feita antes t

de ri9iio'~~i'1"s~nle em obediência as normas aqui •
estahe Leol das •

.tu:ti~o !§Q"'; A consulta será dirigi.da ao titular da Fazenda

~Jnioipa1. comapresentação clara e precisa do '
cano concreto o de todos 03 e'Lemerrboa Lndí.apen-'

sávei 9 no entendimento da si tuação de fato;~ in";
dicados 03 dispositivos legaia e instruída; se'
necessário com documen to a,

A!:~gQ l§.l ., Nenhumproced.i.mentofiscal será promovido con;'

tra o sujei .lliO paaaí,vo,lII emrelação á espécie con.
- I~~ i- 1. sul taüli, durante a transm asao da conau ta.

--_.__.,---~----------

:e.su:M~ 11ru.co- Os e.fo:i.tos neste artigo não se produzirão '

as consulte.s mero.mCll:flO protelatórias, a~l
si.m entendi.dtlfJ as que versem. sobre disposl,

tivos claros da J.egislação tributária ou
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cobre teso de dí.reí.to j:i rosolvida por ctecisão administrD:,

tlva ou ju.dJcial;u dof'Lní 1;1va ou transitada cm julgado.

A.tt.igo ill 2 A respoB ta a consulta será raspei "tudo. p~la adnrí.ni a..:'
tração salvo se baseado em elementos inexatos forn~
e í daa pelo contrib1lin·t;€!.

...

:ear~2. J1n;1cQ:: Pllquallto o contribuinte~~ protegido por consulta

não :for notlfi.eal1o de quaLquez- a1.ter.?ção post~

rios no entond.imento de autoridade admini strati
ve. sobre o mosmo assunto: ficará amparado em "
seu. procedímen.~t) poLoa tennos da resposta a sua
consul ta.

~.&Q. l2..l ~ A fonnulaçoo de coneuf, te. não terá efei to suspensivo
'!::~{~~!;.~~deCObl1ilnÇ8 de tributos e respoctivas atlÀaJ.ização-,....f,:~,,~/,~., "", ~~ ,

pC!l1alidádel13. '",i;: ,i

:fa;rwru:Q !tnJ.s.o_~OC9:nr:m.7~~t~/p.?,~~ráevItar a onera.çao do dél)i to

pór·:~~tt~~i,"tll:r;'~:dlrrmora e correção monetária s
feta_aó···õ· .seu pagamento _OUo préviO depósito ã
dmintstra"ti.vo das j.mportâncias que;'l indevidas~~!...

sorã.o resti tnidas dentro do prazo de 30(trinta)

días ~ontn.dos da notificação do consul ente.

A.I:,tig,g W ..;;A autor:i dado adnÜnistrattva dará resposta a consulta
no prazo de 60 (sessantn) dias.

p , <lI'F' ..-L..: _. ':,i
=JUl\.c;rsN. o ~Q. - Do despacha proferido em processo de consulta'

caberá pedido do reconsideração;' no prazo de •

lO(clez) dias contados da suo. motificaçã.o;i desde
que fund emontnc10 em novas alega.ções.

3EÇÃO TI

])a Jliecal:l SIlação

Artigo 16, - qomp(!-te a Adminjstração Fa,zendro'ia mwlicipal pelos "
, - i l' ~ .;,~ :fi I' - d . t Iorgaos especo a. ].zaCt.os. a . sca lzaçao o cumpTImcn o

.. INTELlGF:NCIAF'F:MININi\PARA() PROGRESSODE SÃO,JOÃODO AI~GUAIA"
PRAÇA INÁCIO MOURA, S/No

C.G.C'.O:-i.R545:H/OOOI-07 CEP6R.518 000

e



SÃO JOÃO DO AHAOUAIA
"(\I:Fnn lHA r-l1IriICU'AL

ADMINISTRAÇÃO NIlJS/\ MARTINS FERREIRA

da.s normas da. logisla.ção trIbutária.

EarWIil!2.1!.! Iniciado. a fÜwalização ao contri.bu.int!),~ terão os

agentes fazendeiros o prazo de )O(trint3,) dias Pâ
'1" 1 1 t' 1 bm-l-:d'rn conclu1.- \'l., aa, .vo quanco ea ej a e e eu e ti.!. a.

a regime espocia1. de fiscalização.
, .Havendo jus·to motivo. o prazo referido no paragra-

fo anterior poderú ser prorrogado,' medinnte deopã.

cho do ·titulnr da Fazenda Municipal pelo período
por este fixado.

A:t:ti&9 l§.[- A fi sealização será exercida sobre toda.s as pessoas I

sujei tas a cumprimento de obrigações tributárias;' in-

..

clusive aquelas imunes ou isentas.

ArtLe;g_ l.¬ ZZ.-a aU'l;orlÇia(leadministrativa terá ampla faculdade de t

,!~;~,\;,.•';,.fisc~izar, podendo especialmentei',."t.;,::.".,.. ' .' .

. .' .\"tI "\;.~:>} . ...
exigir do SUJ9ito Passivo a exibiçao de livros come~

',~, \,_ . -,: " 1 .: i~l _.~ .

ciaia'~:.7:~~C~~ti!.·'~~~\~:~,tos cm ger~,' bemcomo3011
cí taro seu.:\c·o;tnpu.:r;~cjmen·toa rOI?artiçao competente pa-

"

ra prestar informações ou declarações;

apresentar livros e documentos fisca:lI3~~nas condições
e fonnas defini das nesta lei;

III - fazer inspeçõos: viotOrias:' levantamentos e avali&!'

I

II ;!

ções nos locais e estabelecimentos onde se exerçam'

atlvidades passíveis de tributação ou nos bens que {!:

co:fistiruam matéria tributá:reJ..

~gQ,12ª ~ A escrita fiscal ou mercantil com omissão em formali

dadas legai.s ou intuí to de fraude fiscal: será de~'

classificada o faoultada a Administração e arbj.tra";t
mento doa diversos valores.

AI:tiR:Q..J.§.9. - O examede li vroa;~ arquivos, documentoo," papéi9;~ e-'

feitos comerciais e demais diligênCias da fiscaliza

ção poderão ser repo'tidos emrelação a ummesmofato
. o~l~t_p~e~r~í~o~d~o_,~d~m~o,enquanto não ext~n~~direito

.. INTELIGÊNCIA FEMININA PARA O PROGHESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
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do tributo ou da pena Lídnde ainda,
que ja lançados e pngoo.

Ar·~i.e;Q l1Q. ~ Mediante .:l.ntimação eecr-í 'I;a~:não obrigad.os a prestl?..r'

mltoridacle administrativa. todas ao informações que t

d.isponham;'comrelação aos bens; negócios ou. ati vid9:,
• "'lde a de terem.ros:

I os tabeliões;' escrvãoo e demais eerventuárí.oa de oficio

Ir ,; os bancoa,' caixas oconôro1case demais instituições fi":
nanceíraa r

TfI ~ na empresas de adm::lnistração de ben:,q

IV,{7" , 09 corretóres~i leiloeiros e despachanteo oIicioi.s;
\'<:_:f~{·i,>i:--. ,.

V -"os inv0ntal:1.Blltes;

VI os f-I{ndi.~Os;~coinÚJsátioa e Uquidattirios;

VII ~ quaí.squez- outra.s énti.d~J,e9 ou pessoas que,' em razão '

de seu ear~;;~T\trft?~o;r ~ção, miniatério~i atividades '
\ . !"""

ou profissão det(mhrun em seu poder;1 a qualquer titulo t

e de qualquer f'orma informações necessárias os .fisco.
Paráerafo !ln;i.cp:i a obrigação prevista neste artigo não abrange a

prestação do infonnações qUDIltoa fatos sobre os

qua5.s o informn:nte esteja Lega'lmenbe obrigado a
guardar segredo.

A;!;:t!:,g0..11J,. .:! infl:pendontem(mte do di.1Jpostona legislação criminal'

~ vedada a diVl..llgf:.l.ção;"para quaí.eque'r fins;' por parte

do propoato da Fazenda Municipal, de qualquer infoI'l!lã,

<ião obtida em %laz~,ode of-{cios sobre a situação ceon§.
'ilImica,-:financeira e sobre a natureza e estado dO!3ncgoo

cios ou ati vidades das pessoas sujei tas a fiscalização

f~rágta!Ql!~ EXecutam-s~ do ãisposto nosté artigo unicamente as

requisições de autoridades judiciárias e os casos
-------------- ~d~e~p~r~e~§~t~a~ç~~mútua de ass~~ência E~~alização

.. INTELIGÊNCIA FEMININA PARAO PROGRESSO DE SÃO .JOÃODO ARAGUAIJ\"
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, ..:;1de -tributo s e permutas <leinformação entre os diversos or-

gãos do MuniC{pl.O e entre este a União," Estrulos e outros '
Mun · ., .

lClpl00.

~ág;r:ªÍ9 ~..: A d.i.vu.lgaçno do informa.ção obtidas nos exame de CQP.

ta. e documen·tos constitui falta grave sujei ta a PQ.
nulidado da legislação pertinente.

Art1gQ m':' As autoridados da Admin.istração fiscal do lI'funicipio

através do (a) Prefeito (a),' poderão requisitar au:xí- t

lio de forças ptl.blica fe(leral~' estadual ou.municipal
quando vItimas ele enbar'aço ou desacato no exercício t

das f'unções de aeua aeen.tea~' ou quando indispensável

a efe·tivação de medidas previ:,l"I:;asnas lúgislação t:r1_, .
butaría.

SEQÃO III; 'i , :'

Da:1 Oert.1.dõ·es.
.' ''\ ' ....

.A;cti.gom;; A p~diGlld~"ó'dht;.Ú)l.tinte~~em nao havendo débito;'"

será fornecido certidão negativa dos tributos mun1.
cí.pat sj' noa termos do rl3quorldo.

Artigo 17i"::: A certidão sará fornecida dentro de lO(dez) dias'

a contar da data de entrega do requerimento na re

partição sob pena de responsabilidade n~ncional.

Art;!.@ ill.';: Terá os meETllloe('·reitos de certidão noguti va a que'

ressalvar a existência de cródi tos:"

I - não venci doa;

II ~ emcur-sos do cobrança executiva com efctividadc t

de ponhorn.;

III':' cuja. exigibi.1Jdnde esteja suspensa.

A:t:ti.B:2.lli'::: A certJdão negativa não exclui o di roi to ela Fazen_

Municipal ex.igi.r;~ a qualquer: tempo~1 os débitos "
que venham a ser apurados.---------_._---~_._------------
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.:' ••;~ "i {- , 'I. t ' I
Artig,o li"'; OMlmicpio nao celebrara contrato, acea ara

t ....m concor-rênc í a públ].'ca} concederá Ip:r.r>pon'as ".. 7

Líc ença para construção ou reforma e habi te-so
nem aprovurá plunta de loterunento sem que o i:o..
terosso.do :faça pro'vo,;:por certidão negativa;; ,

da quitação de todoa os tributos devtdos á F~
zenda Municipal~~rela.tivos ao obje1;:i,voem

..

quostão.

A:;:tjgQ l..1.§. - A certidão negativa expedida como dolo ou frau

cle~1!que contenha erro contra. Fazenda Municipal,;

responsabj_liza pessoalmente o funcionário que '
expedir pelo pagemen to de crédito tributário c
juros de mora. acrescidos.

l:c.t:We.to ~iço .: O dí.aposto neste artigo não exclui a z-as-.'

pon~a.bj.lidade c.ívi1,1 c riminru. e admf.nf strâ,•' ._ . -. ~ '. I

. ',:' ,
". ,tiva que couber- e e extcnsi vo a q_uanto s '

" ' , J

~ê\ola.borare1n.po:u ação ou omissão. no erro ~,'f I 1 . ".~~:- .,.
, contra a Fazenda Mun,icipa.l.

SEÇÃO IV

Da. Dívida. Attva Tr:i.bu't:lr:i.a

Act;i.gQ l1.2"': .A.~ importâncias rolativas a tributos e seus ,.

acroacirnos;' bem como II qualquer outros débitos

tr.:tbutó.r.ios Lançadon mas não recolhidos;1 cono
ti tu.em d{vlda ativa a partir da datr-t de eua I'

inSCrição r'egu'Lar-,

A fluência de juros de mora 'não cxclui~~ ~.
para oa te! tos das-te artigo a Líquídez do cré-
dt -to.

AJ;:;t;t.gQ l§Q _;; A Fnzcnd8. Nt'lmi.cí.paf inscreverá em dÍvida a·t-íva

a partir do p:rl.mcirodia lÍ'Ul do exercício S,Q,

gt~nte ao do 1ançaraento dos débito::::tributári':
-----_. os~~os c~ntri buinjies iE_adi:p2:!:..nt~~~E_.E-sobri-

.. INTELIGÊNCIA n:MININA PARA O PROGRESSO DE SÃO ,JOÃO DO I\.RAGUAIA"
PHAÇA INÁCIO MOURA. S/No
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ou de auto de infra.9ã.o'~~se neIoa estiver apuz-aãoo
valor da d:(vidu..

:earJ,g~ l! _;a oertidão cont(.)ré.!~além doa r'equí aí.tos deste
artigo~~ a tnd.:i,oação do livro e da folha do ,.

----~--._--.---j,;Q...§.ÇL:t..çiº_lI _
" INTELIGÊNCIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
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...,~ gações.

l:a.rÁgrãt:o ,l.g_': Sobre 01) débl tos inscritos em divIda ativa'
incidi rão corração monotária;' muI-lia3e ju":.

ros;~ a conotar do. data de vencimento dos moê,
mea,

~ Z!.! No caso de dóbl to compagamento parcela.do,~ ,
consider~se-á datn. de vencimcnto~ para efej..
to de inscrição: aquela da primeira parcela'
nno paga..

~ará.~rafo ~..;: Os dóbi tos sorno cobrados aaí.gave'lmerrte al'l"':'
-tos de sua execuçao.

Ax:tÜ~,OJ,.,8,1.::! O temo de lnscrição em dIvida atj_v$~;íaut(,mt:i.Cã,

do pela a;u.tol.i.dnde competente indica.rá obrigatQ.
ri àmente i'i

o nome do d,eVf)do~'~1dos co":responsáveis C,io sempre .J
~ " i ii. \

que ~onheóido:o 'domic{Uo ou residência do um e ''~'" 'j.;
de outrbs;,_.· '\
,..,\,,,::;:"':"':,,/,,'~'1 ,~'" II-;~~~', ~_.>...

II ..;o valo'riorJ:g.lnario da dívida.,: bem como o teImo ini,

ctal e a forma de calcular os juros de mora e de-'
mais encargos previs'f;os em Lei;

III':: a origem: a natureza e o fundamento legal da dívi
dar

IV.! a indicação de estl3.l' a dívida sujoi ta a atu:il.izar~I
ção monet~íria bem como o rnspectivo :f'undomcntol~
gal o o t.enno inicial para l) cálculo;

V":: a. data e o nlÍTnero da tnscr-í ção no Jivro de dívida'
e.tiva.;

VI - sendo o ca8o~' ,
o numero do prcoeseo administrativo'
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o

, rafo ~ - O t"n:mo do Im:l"tituição o a Certidão de D:(vi~

da pod0rão ser preparados e numerados por II

processo manual,mecânico ou eletrônico.
Artigo 182 - A omissão do qualquer dos requí.aí too previstos

no arttgo anterior ou o erro a eles relati 110S'

sao oaunaa (la nulidnde da inscrição e do prQ.

ceaao de cobrança dela decorrentes~ mas a nu
Lidnde po<l.erá ser san.ada até decisão judicial I

de pr:imoiru instância: mediante subati tl.'lÍção !

de ecrtid.ão nula.:' devolvi.da ao sujei to paarrí.vo

acueado ou. intoreSSllclo;' o prazo para defesa'

que somente poderá versar sobro a parte modifi
cada,

Odébi to inseri to emdÍvida atava, a critério
do órgão~fazend6xio e respeitado o disposto no. .

{tom I, do artigo 146~' poderá ser parcela em at~
• '.1." ':, •. I,. .i

, ~.atf:·~3~~~ês) .,,~~~~n:os monsais e sucessivos.
l?arM~ l,!.....Pt;u-celeme'tto ao eera c~ncedido mediante requQ.

rimento do intoresoado": o que implicU!·áno Te--::
conhecimento da dIvida.

PAr?grt\(o ~ - O não pagamento de quaisquer das prestações "

na data fixada de acordo;' importu.rú no venci.:!

mon'to onteo:i.pado dae deIDois e na imediata c~
brança do crédi to~' ficondo proibido sua rena

vaçao ou novo parceh'!.ülcnto para o meamodébi";:
to.

CAPtTTrr.o rr
fu Procos:1lo Fiscal Trihl.ltário

SE<;ÃO I

" INTELKÜtNCI/\ FEMININA PARA o PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
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Dl. Impugnaçuo

Att.tB2 w"i:! A impugnação terá ef'eí,to suspensivo da ex'ieên"': I

cf a e instaurará a fUGe contraditória do proce---------
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, ...4 '1411 _ "''l
Parag;:r:a;(o,Lln;!.CO - A Lmpugnaçjio do pagamento mencionaxa:

at):a autorida.do julgadore. a quemé dirigida;

b) a qUalificaçno do interessado e o endereço para
in timação ;

o) os motivos do :f'a·to e de direi to em que se :funda
monta;

d) as·diUgênoiás qué o sujeito passivo pretenda '

sejam efetlladas~~ desde que justificada::: as suas

e) o objetivo v'l.sado;

Artigo 18,2"::Oimpugna<lorserá m.o·~ificru1odo despacho no próprio

,''';'ií''é" prooesso med:i.im.tea.ssinatura ,1 ou por via posi;al rf.

;;';~~~~r:P:l3tfa~,aou ainda, por edital quando se encontrar em
'o:: :,-.,; ,~.; '~

local incerto\'ol\ nao sabido.
""~ ;.:_;·,~t::;·:).·" ;/: : -, , N !,~

...N:...t...i:rugQlIIoJó.....::l;,::;8.-~- Na hipQtese da. impu,paçao ser julgada improcedente:
.»: ': /,:';1..•,.: "" J;••>/,:;.~ _

os tributoá ê, p~alidades. i.mpugnEl.das serao atualizã. - ":,;,~";,,' !. ,.~".-c '; t -, .':.'
dns monetariamonte e acrescidos de multas e juros f

de mora~ a partir da data dos respectivos vencãmen-a

toS': quando cab:{veir.:;.

;earWeQfQ J!.': O sujeito passivo poclcrá evitar a aplicação dos'

acréseimoc: na forma deste artigo: desde que ef~
tue a prév"Ío depósi'to adm.inistrativo~~na tesoura":

tia do munic::(p10 da quantia total exigida.

l:ArágrS!;f'Q. ~12 ;; julgada improdedcn·tc a impugnação'~o sujei to pae
alvo arcará com ao cusrtas processuais que houver.

Artigo 187 ,;1 jUlgaua proc eden te a j.mpllgnação~ serão resti tuíaas
ao sujei to passivo: dentro do prazo de 30(trinta) ,
dí.aa conta.dos do despacho ou decisão: as importâ."1':'
. d it:t ,I\~C1.3.0 acaso epos uc"as, atualizadas moneta......-..i.runente"

a partir da data em que foi efetuado o depõei to.

-~--'---.-_-..,.-,...-~-------__,..,...,--_._-----_ ....~--_..._ ......--..._---~-'------~---_.._--_.- .........-
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SIDÃO II

Do lolto de Infração

A!:t;i.~ J,8Q! Â!J, nçõos ou oroisl3õos que contra:irem o desponto na lQ;

gi.slação trtbutári a serão;! através do fiscaUzação '

infnwão de roltllação com.o :rim (1.0 deternrin ar- o re8-'
, • - .. ;;Í!i~ponsáveL pela Lnf'r-açáo vcncl.da,' a dano cauaado ao Nfll

.", ..... 1 ~~'~]j 'f' t'rrící.pí.o o seu renpcc '>.IVO v»: ar, ap .car- ao ln .r r-a .or-

a pena cor-respondonto e procedcna.~sc quando for ot~!l!

caso~~no nent:tclo do obter o recsarcimcnto do referir])
dono.

ArtigQ 18,2.~ O auto de i.nfração será Levado por autorid.ade admi"':f
nistrativa competentee conterá;

r ] ,,':~ d .t h d) ...- o .oca. .., e .fi a o o. ora. a ..avra zura ;
I. .

II ...:o nomé;~endereço do infrator e de sou esbbelecirnen":

to com a. r~s:Pcc'~va :lnàcriçno, quando houver;
~ !

rrI ,',;1 a descrição oLar-n e precisa do .fato que consti t"Ui e;l
, L i,ir • t""' t· tse neceeaar: o, ao oirouna anct a per rncn os;

IV';:; A citação (ncpreOGa do dispositivo legEll infrtngido'

e do defino a in:f,ração e comtna a reopcctiva pcnnli':'::
(ldd~;

"i ~ a roJ"crêne.i.a e doew.nentoo que servirem do base á la-::
vratllra do auto;-

VI 'I a i.ntimagão para npresentaçri.o de defesa ou pag::Lrllento

do ttibuto~11 don'b'o do prazo (.10 O)(cinco) dias;i bom '

oomo o cálculo com os acréscimos legais, penalidades
e/ou atl.la.li.zação;

TIr ~ -a asstnatuTa do ag(~[Lteoutl.lvnto c o. indicaçao de seu
cllrgo ou :funç~8.o;

n ns::-d.natllra do cfetllado ou infi'utor ou a mençn.o da

ci rCl11mtância ele quo não pode ou se recuo8. a assinar

VIrI

....~_,.._._-_._-_._...~'_._-..,-.,..._,.._~.-.-_.._,.,.,....__..--.....~...._._-,-_ ....-....----.-......-.~._- ........_-..__,._--_,---~--.-~-'..._-
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.~11:3 illcorroções ou omissões verIficadas no au-

to de infraçno nâo consti tuom motivo de nu Lí-'

dada do processo;1 do sdo que o mesmo conotem Q.

lementoo ~llf:i.ciontes para dcterminn.r a :i.nfra";:-çuo c o inrtator.
Parág:qàJ:O Z!~ Havendo rOfO!'lllUlação ou alteração do auto de

j_n:f'ração: será desenvolvido ao contribuinte '

autuR-do o pruzo do dcf'e aa,

pf,'Q."ág;r...â.C.Q.~ j A ass:lnaturo. do autuado podorri aer apo s to no'

Auto,; s:lmplesncnte ou sob protesto,~ e~f em n~
nhnma hipótose,~ implicará em confj_ssõ.o de faJ..
ta argui da nem,sua '. rocusa ,

agravara a infra-
ção ou anulará o Auto.

',;;;;! ,.Após a Lavr'a.tu ra do Auto;~o uutuan te inscreverá-~~"'~.~OIOo,... , -',
, ~;;tliv;ro":;fi ecaJ. de contri butn to: se oxí sten te;; ,
t.o..:·~...,..ji.'.'~~~:i.~:'qual d~yer.evá constar relato dos fatos: I
"i!J"it)~·,rV~}i:?,·~ .: I~i ; G~~?,\. ':I~ _ • ,

'''~l-fl,f1t:lÇ.l3.~'r,:,:,~~:c~~;~~!dU,o mcnçao especJ.ficau.a
..'>"'u-:\ . ,;'" ~.' .-~- 1:): \1 ;.\~t;::,I';"';'Y--." 1/. .

aos doclUD.entos apreúndidQs~::J,de modo a possibi-

11te.r a T,cconsti 'tui ção do proc oaso ,
ArtígQ ~ Lavrado (lo .Auto;~terno os autuontes o prazo o

brigatório e :improrrogavcl de 48 (quaren ta c oi
) , , ~to hora::: pur-a entregar copia do mcemo ao orgao

arrecadador.

Ar:tigo J..2l::! Confo rmendo-lse o nutuado com o Auto de infro.-'
ção o doado quo efetuc o pagruncnto das impor2'

tâ:ncialj exigida dentro do prazo do 05 (cinco) I

t , ~ .,)d.lns" contadoD <l<:l,respoc-!;ivaslavratura, o va- t

"'Íi/l , • '", , .,vor <luzmultas, exccto a moratona, sera redu-

zirIa de l~(dezpor cento).
, ~

Ar.tigo J..2l;';' Nenhu.mau'~o de infraçõ,o sará arqui vnrlo nem cun~

celn.do a multa. fÜJcal sem próvio dc::rpo.cho da a'lJ..
·~oridade ndministrati va.

" INTELIGÊNCIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
PHAÇA INÁCIO MOURA, S/No

e,O.C.05,85'1.534/0001-07 " CEP68,518-000
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SEÇÃO III

Do Termo de Apreensão

.Al:tigo 194, ~ Poderno ser apreendí.doa bons móveis incluoi v» marca
clorin.s;' exi,atento em poder do contribuinte ou de "
terceiron::~'i donde quo eonsti tuam provo. do infro.ção'
dr" lcgisln.ção tributária.

I:Q,4p'a:o tÍPico .; A apreonnno poete comp.reendor- 11vros e clocumen"';'

tos quando con~'3·tJtuem prova. de fraude,' simula""; I

çao aduJ:te:ração~~ ou faksificação.

Ar,tig9_ Jr.9i': A apreensã.Q será objeto de Lavratarra de termo pr6prio

devf.damerrto :fundamontado;U contendo a descrição dos'-
bono ou. documonton aproen.d:ídos com j-ncltcação do lugar

":"';r_i:t .. ", onde f.icnrnm {lcpos:i_ta<loo e o nome do depós:í tár:l.o;i se.'- '-i . 'i; ".

for o eaao a1l~mdos demu:l.s elemontos indisp("'llsúvoi!J

a ide:nt:i,:f1oação .do contr.i_buinte e doscrição clara o.:. , J '; _ _
precisa.. do \fato ..."E:! a indicaçao das disposiçoes legais. '1... t, ...._"..•.•". .

A rc::rt:i:l;u.iç5.o· d6b <locumentos Q bonn n.prendido~ será'

feita modiante roci.bo e contra depósito daa qUéL'Yltias
exigidas se for o caso.

Ar..ti.e.Q. l.9.7.";:' Os (locumento~J apreendidos poderão~l a requerimento do

ro.l'tuado;' sc~lhe~ d.cvolv:í.dos~~f'Lcando no processo cQ.

pia do intcd 1'0 tüor ou da parto que dava fazer prova

caso o ol·ig:i.na~não seja indi.8pensável a este fj_m•...
ArtigQ l.2§.. .;:; IJ~:tlrrandoo auto de infração ou o tOnDO de apreensao

por eSSle moonoa clocumontos nerá o sujoi to pacaí.vo r,
intimado o. re('t~b~r o aébi to~~cumprir o que lhe for d.
deto:rminado ou apros~n-t;ar clcfesa.

SRQÃO V

Da a.afosa

A;r't;ir02. 199 ~. O Sujel-to pasoi.vo po(lorá contentar a exigência. fi~ r

Cál.~·' i.nd.epen.d.en·te (lo prr.h'"io dCP0Si to~' dentro do pra";:
.. INTELlGf::NCIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"

PRAÇA INAcIO MOURA. S/No
C.G.C. O!"),R54.534/0001 07 ' CEP f,R. 518-000

- - - - ---- -------
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ADMINISTRAÇÃO NIUSA MARTINS FERREIRA

de lO(d,ez) dJas contados da intimação do auto (la'

':I<j,infração ou do tenno <1(~ I'l.preansíio, med-í an+o dc:fesb. por es-
~ ,cri to, alegando toda a matéria que ou'tendor uti.l e juntando

os documentou c(>m.probntór1os das razões a.prescntD.(las.

Artit;Q W - O sujeito pae aí.vo pO(1.0râf,,:confomnnd~se com.parte dos tci
mos de ro.d;uação;~ recolhor os :Vt>.lorosreI ati voo a essa par2

te ou cumprir o que for dc·tcnm:l.nado pela o..utoridado :fiscul
contcstnndo. o r(lútani;o.

Artl..e.Q. 2.Ql.:!! A <lafosa oortl dirig:i.d.a no {;itulo.r do. Fnzcnd.a I\'li.micipal;'.rJ 'I"

const::u-r:t de peiiição e ansj.nada pelo fJl::tjeito paaaívo ou seu

representante e c10verá ser aoorop~l]:lh:'ldade todoo 08 elemen"';;
to s quo lhe servi r'o do bane,

A.r11~ 2..QZ.:::: Anexada a def,aSL\;lf sorá o processo encominhondo ao f'uncion_4
,-!,-;7 ~,.::~ r,: " # ..L. 'd~
~i&~~tum;-·te ou sru s1.1bst.1.tuto para que, no prazo de 05 "
(ci.;t66) dJ.a.s':1 prorrogáveis e. crltér:i.o do titul.ar da Fazen"::;

...

da Ml.mtciPnJ:;tse mo.nj_sfea·~c sobre ac razõo::: o:fcrecidas.
f.;z;:ti.go~.! Na hipótese d~an to do iruf'ração;1 confoDno;ndo-se o au tuado

com o despacho da w.tor:f.dade a,<lro:tntsf.;rativ1.'!.e desde Q'lC '

o:f:otu.e o pngnmento (Inu jmportvncias exIgidaD dentro do "

prazo pura intOI'poni.çõ.o do .recu raon,' o valor dac mu.ltas I

ser:~ reduzidas cm 101>(do~ por cento) e o procedimonto "
tri but~lr:io arquj.n~d.o•

.A.1;:.ti..e,Q. 'LQ.1. - .lIpli_cam,-se á a0.:fC[~~;;: l1)l/i)) quI,!) oouberem} as nomas relativas
a impúgnação.

SEçAo V
TI... n°.,,-.... .M;:I.S l.~l gcm1}. 0.5

Ar1ir,o 4,Oj,':'; A mltorida(10 adminirrtrativo. detorminará de ofício ou a Irc-
querimcnto do sl.l.jci to passi vo;~ cm qualquer instânCia;! a "

reab znçú,o de prlc:lns o outras dtli(;ôncia:J qunndo ao ontcn.
d ,....,.. 1 j".'} b . 1 f' . , ...ter nOCa081'1I'laOClXa,n< 0- . os .prazos ;0 J..n(C·:l.r:l.ra as que <,;

, 1 . d' o ,;m • t·' - t 1 t' .conr:nJorar prcflc:cn _1.V01.St J.mpro. acaVClS ou pro c a OrJ.U3.

" INTI<':UGÊNCIA FEMININA PARA O PROGRSSSO DE SÃO ,JOÃO DO ARJ\GUAIA"
PRAÇA INÁCIO MOURA, S/No

('.(~ C' OG.RS:t,S34/000 I 07 . (;EP G8. 5 J 8 ()OO



· - . .I - Com II j_mpugunçao~' po Lo su jo.í to paaaí vo,' t

ue Lan çamen to ou ato adminj_ctrati.vo dele'
decorreu tes ;

.t:~ í
II - com a. lavratLtra do t9I1llO de in cio de f:L&

cuUznção ou intimação escrita para apre.:!

sentar livros comerci.ais ou fiscais e ou-----_ ......._---

do

SÃO .JOÃO DO AHAOUAIA
rrmFrrn II\A MI1NICWAL

ADMINISTRAÇÃO NIUSA MARTINS FERREIRA
, ...4. ii'" .. ,aragrnfo umco - A nu"toridado administrativa dotcrmtnará o

agen ~Q da Fazenda Munioipal e/ou pcri to .,

dov.i.damente qualificado para a rea.lização
das diUgências.

ArDIm 206 ~ O sujei +o passivo poderá participllr dan dili": ,
,. -' .,11 '" 1 te . t ' d .geno i.aa; pe!J~,oa. meJ? . 01.1 .01. raves o aeu prcpo;.,;.

to ou seu representante legal} e as alegações'

que se fj zo rem serão jml"Caclns ao processo para
eerem nprociadus no ju.1erulHm-l;o.

Ar-ti~ w.:! A d.:I_l:l.gências serão rcnlizadM no prazo de 05'

(cinco) dia:l~~prorrogávois a critério da airto-'
ridadc admintstrat:1.va e euspenderjio o cur-so dos

demais prazos processnais •

..
SEÇÃO VI"

··1

Da Primcifa{±ri:.st~cj_ a .Ad1ll:1.ni etra-I;i va
Atti&g W. ~..;,dli~baçõee 1áJt'lançw:ncntos e as de:fesa~{:"~~;:':~:;~'~;;~_rt-: \ -',::~,,}:'-!(~., ~~"~'~'~:}~.~~~:;:it:·" _

",.' < A1.t"ttlS :d~-;rn:fraça.ô· e de termos de apz-een sao se...!

rão .decj_dic1a.9~~em pr.imci~a. instância admini~'

tratj.va~1pelo ti·tuJar da Fazenda 1\1urücipal.

Parágrafo t1nj_co...:A autoridade julgadora terá o prazo de 05

(cinco) di no pura. pro f8rlr sua decinn.o "
con tnrlo s da cInta do rec')bimento da :i.mpue.

....
n açao ou defesa.

Ar.t~ !i..Q.T2ConsülHra-se Lni.cf.ado o procedimento :fisccl..2Ad

" INTELIGÊNCIA FEMININA PARAO PROGRESSO DE SÃO ,JOÃODO ARAGUAIA"
PRAÇA INÁCIO MOURA, S/N.

C_G.C_05_851.534/0001-07 - CEP 68_518 000
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ADMINISTRAÇÃO NIU~A MAIHlNS FERREIRA

outroo documorrton elo :intcresne para a Pazcndn Munici;:
pn.l.:

II I ..::com a lo.vratll rn do tOlnlO de npreensao de livros ou de '
ourrou documenLon f:i ncai s;

IV'; com a lnv:r'a-!;1)ra (10 Auto de Infraçao;

V ..: com qualquer ato oscr} -(;0 de, ~ljcntc de fisco;' que carne
terj_za-:r~o o ini c{o do procedimento para ~u.raçao (10 in~

f'raç::io fi ao a.l~' d Q Con11ocimcn to :próvi o do fi GC a.li zado•
ArtLe;o gJQ ~ F:lndo o prazo para produção de provas ou pcrcmpto di~'

re'ito (la f!:t>To!:1fmi;ar a (lefcsa~;I a auto:::-:i_dadojulGadora t

preferirá (lec:lsão no prazo de 05(cjnco) dias.
Parágrafo (nico.:! Se não se considerar poasuf.dora de toda. as info~

- , . d . - :, ,..., o 'maçooa neceom.\l'lnn a sua ec i eao, a au ...orr.uaue llQ,

m..inl strati va poderá conver-ter- o processo em àilj_~., ..'

gÔl1lxi.a e. dotenninnr a produção de novao p.rovaa,

N8.osrmdo t;~~:f'()rida doqisão no prazo lognl~~ nem conve~
• .. '\~:\:')\~.' ., .1, .~'

·t1.do o ,:pr(,)~es~o'em~:diligencia,' po(i.erá o. parte interpor
. ,,. , ' ..:,

recurso voluntário, como ae fora" julgado procedente o'
auto de tnfração ou Lmproc edcrrtn a impugnação contra'
o Lançnmerrto ,' c asannrlo,' com a interposição d.e rec~).roo;
a jl.lriodj,çUo da autorida.de de primeira instância.

SEI)AO VII

Da Segunda. InstMcta Adrrdnistrntiva

Arti.gQ 2;1.2..::;Dns decisões de prim.otra instância caberão recursos p~
Ao ;1ra a j_nstollci.a aàrotntst-ratlva superior:

I - voluntá:rio~1 qU!llldo requeriro pelo sujo:i to pussj_vo no 11
prazo de 20(vinto ) di o.s n. contar da notifj_cnção d.o dCl[

pacho quo.ncloa ~lo om-t;rar:i ar no todo ou emparte;

II ., de Of{cto~iIIn Ser obrigator::i.omento: in.torposto pela autQ.

ridado ;julgad.ora~~imE~diatmncnt;o o no próprio d03pucho;J

.---.------ __ .. _9.l!!E:~ª.2_~on tr4~i_Q:ê---g..Q._11Q5iq._O'Q_f'~I11_..P_ar!Q:_._!~_o_l:~~1}.i.~íp i o,' ,
" INTELIGf~NCIJ\ FEMININ/\ PI\R1\ O PROGRESSO DE; sAo ,JOÃO DO I\R1\GUAIA"

PRAÇAINÁCIO MOUHA, S/No
C.G.C. O~.85·1.5,..H/O()OI 07 . CEI' G8. 518 000



- ... -nao nerno comput.adnn juros e ntunlizaçno

sxo JOÃO DO AH/\OUAiA
rrUTun IHi\ 1'1l!f'[l(JI'I\L

ADMINISlRAÇAo t~!US/\ Mi\RTIHS rf:RREIRA

desde que a i.mportância cm li tftj.o exceda a 10 vezes o valor
<130 un í.dado fi.acnl.

máe:rnrQ. J!.'::; o recurso tr:lrn efci to suepcnsivo,
, tn ,- - • t t d fj" tParWJl\.t:o 22 - enquanto nao ln' oX'pOS o o r'ecurso c o i ei o,

a d0Cj.~~nf) n~,o l'r~:>dnzirá e.F.ctto.
A!:.:ti..eQ. (1.3~- A doei !'lnor no. ins·t;lmcin. adm:i.nistrahva superior

f:1c:r.áproferida no prazo mínimo do 90 (noven tu) t\

(li.af:l;~ corrtado n do. d::tL'n d.o rc'~cbtTTlcl:lt(ldo proco,[

so;" apl i(!8ndo-9o para fi noti.ficnçn.o do chsp;:>cho

d 1·-" 1 . I . . . t""RSmo .(1..) ur~t'..I'!fI prevr S';n,f] para a pMJnC]..r-a ano au,

P.arkrp.,Ço 11ttipQ _; J):1Qor:r:ido o prnzo (lcfinido neste artigo :!

sem fJUOtonba sido proferido a decíEão~i ,

&;1!imt 2l..4.;! A segunda. j_n~tâ.nc:l.o.admi.nintrú:ti va Borá r-opro

san,tadr. poLo (u) l~ro.fc:i. to (a ) M\.1nicipnL

Ar-t}.go m j ;;:~t'e()l)l'$O~~olun'tá:)."·i()lwa_er~íser impc'trado Ü!.d.e";:

pende bomonte de apreccn taçno de g::'.rnnti a de .inll
ti1.ncJ.(t.

TJ'rm,o V
T>... D' ..... F' .!.Jus . lsporu, ÇOC8 l.nru f1

o valor da Unidrule F:1"SClll do -Mlmic1pio (UJ?IJf) .,
, I ".. .' ..

que vigora.rtt n.o mos de Janeiro de 1994,' ficu'

f":i.:lCcvl0 em Cr~~~200,00(IUzento:3 Cr'<.1ZCir03 Reais),
c :Jera corrj_,g'ido mcnsoJmcn te modinn te decreto

tomando por basc o :(ndj.ce oficiaI.. adotudo pe
lo Gove:mo Fedoral.

o valor d.a TJ1i"P.~~· cr:i.~.dD.pelo "capu til deste
t' .,;:~, ,

ar J.go, !Jcra ntllali zado no p(':r_'lodo compr~

-.-------. --- .-_._----._._._---_._._ ..._...__ -º_!.lg:J._ª-º_-_CJ1Ltrº_ª-...J?BhlL9.99 ªº---º_ª_xt.e9l1ci a
.. INTElJ(;(::NCIA FEMININA PARAO p"OGr~ESSODE sAo JOAODO ARAG1JAIA"

PH('.Ç/\ INÁCIO MOURI\, S/No
e.G.r' o!i H:;'1.!1:H/OOn! 07 CF.:PGR SIR O()O



sxo JOÃO DO AI{AUUAIA
,'HEfrlTIIH/\ 1'11lf'U(:WAL

ADMINISTR,\ÇÃü NIUSA MARTINS FERRE!P/\

desta I,('.!j_;:do acordo com o :f.nc'lice o.ficinl adoto.do.

'.' t, t ':,il t .f "I ,. b . -lu::f:il':'Q. m - Todos O!"J ImPon t.on, ;n::-:::).n, ,arJ.: :.:w • con \;J.".l 1.11ÇOC9

quadnque r va'l.oreu que devem SQr pagos ao Munic{pio sob

-, 1.-1'I""]o jl ea ~r-;:;o c Jc'l'l"don com lU'" ro.,~pcc...I-:.·••i.rn~, •qUU..lq'.;er '\" ·"'L. , .,;.,1'. ." 'A. '" _., ... :> ._ 1>.1

..
quan+ías :n~fe:n:mej~r1a3 pc.Lo valor d:: Uni darie 11'isco..}do
[i~lmic::(pjo ~- (UF.M).

f..?,r::í.r:rQ;(Q..~ - A.té o d.la do rospoc-t:i vo vencimento, a obrigaçfio s!:_

rá Lí.quf.dada em pnridndo com o valor da UFlVfvigcn.

te.: no primeiro dia útil d.o mês do pagamen to ,

Al't~l<:Q.2;19, ..: N::''1.O se tornará qual.quer- medí.da contra o contr:i.buinte que

tenha ngldo ou.Fogo tributo de acordo com úecusão admi

nts tru tf.va ou judicl.al trr.ml):l.tadacm julgndo;' moemo que
poster:i.ormel!lte modiI1cuda.

("\.~:-\". . ,-o '.~

f.rtigo 22Q ...!;;·';1i'Õ.â..b~ oS:,atoo relG.UvQc Ú matéria f:i.ocr.J. sorno :prn.tica~

doa dent.ro dos prazo o fixntl.O!.l na logtsln.ção trihuté~M.a.
-$ ,

~~:i":J;~ l.2. - Os pl'azoó '~ê1-ã.6 conl;Ínuon;' cxcln:in.r1o no 11(1).cômputo o

dia do. in,.{ci~\ ~ inqll.l.Ú1.dÓ, ,o vencimento.:- . ,;,_ ," :'" :'l ~. ,- _,' ·'Lo:. . ,

g,ar4.ftr~ z.g_ ~ (}.) prazos som'·!.n"to {;ln inic:Üun ou. .vonccm em di;:l, do e:-q')Q,

dl4ento nonoul (lo. prnfet 1;urn ou cs'f;abelcQ'"Lmonto de cri
dito,~ prorrog(;1nd.o~4 so necons:{ri.o," até o pr:í.mcil"o dia'
líttl soguJnte.

A,t'tie2. .?21 - O rOGpo1'1Báv\.ü por lotcamnnto 'fi.c:;t obrj gado n. apre3entr!.T
á ndmJ..ni s'I,ração:

-
I 'I ti.tu.lo de pl'Opri. et&ri o da t~rl)n. lot!!1uda;

rr plan "!:;aoomp] oi;a do lotorun~ntc con tClldo~: cm eooa1a

quo :r~n"1'Ílita sua. nnot:.:.v;ão;i03 logradouros, quo.dras,'l'
]ot n".:'r,' +1'·t~:l'iif. J'''r'''''' co1'd O 1-' A. •. v.:.>, arco. "'-' ,.u, L .. \"(."S (...1. a.s a pf:l."I.i:rJ..illOnl.O munl,
ci.pal;

rIr meJ.1salmer1'l;(~;~comun.icação das alienações reali7.adas;"

contenl]o 0:1 dados 5.nd.i.c::ttivo3 :dos adq,lJ.ircntes e das
nni<lndc3 ndq1Jl.r'ld.rtG.

--..----,._.,_ -~-~_._-_.---,.__ ...,...--._-... -_,...,..~-_.... ,---.- _~--,__.~ _-_ ..__ .__ .---.- _, ....•_~-__ ,.~.__._~.'_ -.- ..,..-._., -
" INTELIGÊNCIA FEMININA F'AHA (I PROCHESSO DE SÃO ,JOÃO DO AHAGUMA"

PH.AÇAINÁCIO MOur~J\.S/No
C.G.C. ()G.R[),1.534/0001 Cf1 CEP68.518.000
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ArtiB;o 222 - Os cartórios sorno obrieados a exigir, sob pena de

res]wnsa bí Lí.dade,' pa ra efeito de Lavra tura da es-!

or-ítu ra (le transf"ôncü.l. ou venda de :i.mc$vel, certi-'

c],ãode aprovação d.o loteamento e ainda enviar a ad

mini.stração reJ_açã.omensal das operações realiza-.'

das com imóveis~;

Artil[? m - ,
Consideram-se integr'dcbs a presente Lei as to.oGlas
dos Anexol3que acompanham,'

Artigo 224 - Esta Lei en'trará em vigor no dia lQ de ja.l'leiro de
1994·~~;r'evogadus as disposiçõem em contntrio, es:pe
cf.a.lmente as leid nQ 1.609/139 de 16~03.89 e 1..611/
89 de 23.03.,89•..

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO AP.AGUAIA,

INTELlGl~;NCIA FEMININA P/\RA O PROGHESSO DE SÃO .JOÃODO A[{I\GUAIA"
PRAÇAINÁCIOMOURA. S/No

c.o.c O:l,R!),1.531/000107 CEf' 08. 518000



ANEXO I

SÁO JOÃO DO AHI\OUAIA
rIUTI'TIl lHA~H'ijf< :ll'I\L

ADMINISl RAÇÃO NIUSA MARTINS FERREIRA

TABEIJA PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOURE A
PnOERIEDADE E TERRITORIAL URBANO

.,_

NQ DE % SOBIm OORDEVI E S P E C I F 1CA ç Ã O VALOR TOTAl

"'

001 ._
ThI6VEIS EDIFICADOS 0,5%

:
" ",

002 - IM6VEIS NÃO EDIFICADOS 1,O~

··-·----··---..------·-~,·.--~-' MM...... ,__'_.M ....__ •....__,' ....... M-.M,..•• ....,.~~_,.. •••~M~__ •• ' •• • __ • __ ._~._ ••_,. _

., INTELlGltNCIJ\ FEMININA PAR/\ O PHOGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
rHAÇA INÁCIOMOUHJ\,S/No

C.G.C. nSR54.S3tf/OOOI-07 - CEPG8. 518-000



SÃO .Je)!\o DO ARAUUAIA
rnrrrrn lHl\ -u l[,llelrJ\!'

ADMINI~)TRAÇÀO NtUSA "AARTINS FERREIRA

SERVIÇOS

---.,.'1--------------------------+-------1NQ DI~
ORDEr-

k 003

•

% soras O
PREÇO DO SE
VIÇO

médicos; Lnoãus í ve análise clínicas, eIe-~ricidade
mé(lica~ ra,dioi;ernpia, rad.j_olo{j'ia~':ultra-sonografia,
radiologia, -t;omografia e congênereso'

001

002

004

005

006

007

hospi tais;' clínicas, sanatórios~; la boru,tórios de a '
lises, ambuLatórios, pron;t;o-socorros,manicômios, CBSSsj

de saúde, de repouso e de recuperação e congênereso

"',','.~.:

, ~ ~roncos de sangue, lei-lie, pele, O]JlOS, someme congene
res.'

enfermeiro _ "~:,'bstet~s,' ortópt;icos';; fonoaudiélogos,i ,
....protéticos(p ~~sederi'tários).' .

.:\:. '-:':':">1:'".' . .
assistência médica ~,qo,rlgêneres prev.iGtos nos ítens
1, 2 e 3 des-ta list,a;"i~~~4.dós a td::V~e..;le planos de'

medicina de gxupo;1 ai ~~hv-êllkb:~,\:'-ncltt~i'voem empresas'
para assistência a empreé,.'U.dosi

planos de saúde prestados por empr'esaa que nao cstejam.
incluidas no item 5 das ta lj,Bt:). e que se cumpram atra
vés de serviços prestados por "Gel'ceiros;!contratados '
pela empresa ou apenaa paeos' por esta~l mediante indica
ção do beneficiário do p.Iano,'

10%

médicos veterinários. 5%
008 hospi tais veteriJHírios~: cl:fnicas veterinárias e congê

neres.

guarda, tratamento, ades uraaen to , embelezamento,' aloja
mento e congêneres,' relativos a anim.a.is~1

oo.rbciros, cabeleireiros,', man~i.cure9';'pedicuros;'
mento de peles,1 depilação e congêncrea,'

011 banho s , duchas,' saunas; massagcns';~ginásticas e coneê

Ó10

009

5%

.""......,--- .•-- ..- ......~.."•...,_ ..•- .......- ..~""'....,...--- ....- ..- ...........--- ...-~.-- ..•.-.....-- ••,.-- ••---.~._~_ .•'...~~~..- .......-,---- ....--~~ .._,~. __~_.'h......__ .__....._,_

nereso

5%

5%

.. INTELlGI~NCIA FEMIN1NI\ PAHA o PROGRESSO DE SÃO .JOÃO DO AR/\GU!\!A"
PHAÇAJNAClO MOUHA, S/N,

C.G.C_OSBS1,S34jOOOI-07 - CEP68. 518-000



SI\O JOJ\O DO 1\i\!\OllAI/\
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I\DMlt'>lISTRAÇÃO t ,lIlril\ MAR TIt·~;irTRRFlRI\

'J12 - 'Vu.rrição, co'Leta , rClnoçao e incineração do
1ixo~'

5%

Nº DE
ORDEM % sonrm O PRE

ÇO DO SERVIÇO

013 - limpeza e drenagem de portos,' rios c cana.i.s ,

014· - 1im.pc7.a,' manu tcnçiio o (!onscrvo.ção <le imóvel'
. ]' . '11 . . d' ,.i.nc .uru vo VJ.:l.O pU). lca::~, paz'quon c Jar J.no.,

015 - desinfecção, iltlunj:,-~ação, hig:i.enização, des-!
ra. tização e congêne:r:e3~t

016 - controle c tratamento de afluentcn do qual
quer na (;ureza e de agontes .:físicos e bioló
g.icos,,'

- incincração de redíduo8 quaf.aquar-,

- Límpeza de chaminí!is.
5%
5"f/"

017

018

019 '"- eaneamerrbo ambí enta.l e congcnercc. 5%
'] .-' ana .1SH,

quisas e
de dadoo

inclusi ve do s.i.s temas,' examea , poso
inXormaçõoc,' co Letn e pro ceS01.lJl1cn-t(
do quaf.quer na Luroza ,'

021
.~

- contaIriLddado, auditoria, gun.:·ua-l.ivros,: tó~
nicos cm contabil:idaüe c congeneroc.

022 I' • I r. ,- perlclas;, laudos, examoa t\!cnicos c analiso
técnicas.'

023

024

- tT'clduções e intorpre I;ações ..

- o.V'd,liação de beno ,

025 - clatilo{rr.af:i.a., o!Jtanografia;'c:x~perlionteJ" socr'
tariu em seral e congêneres;

02G - proj etos,! cálcu.loo e desenhos técnicos de q\ a
... - .,.._. - .._ ". ..,._.__ _ ..g_u~ :r;:.J·),ª.j;q,.:r:I?~.ª_o _. ..." __.__ _.•_ _.. _._•..__ .._ .._._._..,_..... _.__._5%

" INTT~I.l(~EN(,(I\ Fl',MININt\ "J\fM O J'({(.)(rH}"S~;OUE SÃO ,JOÃODO imI\CUI\I/\"
j'HI\I,'i\ lNÁ< 'lO MOI IHt\. S/No

(',(~.('. ()''',R!~I G:l1/()(11)101 ('EI' eH !'ilH noo

5%



NQ DE
ORDm,~

sAo .IO;\() DO 1\1\1\0(l/\IA
rI~UTll1 '1\/\ 1'1I1f'1I(11'/\1, TI. 03.

Cont , 0.0 anexo II

I\DMINISlRAÇi\O hllU:-;1\M/\P IIt,IS fERRElRt\

10%

~--~------------------------------------------T-----~~

A.!'l:8XOII
'rAllliLJ\. I'AR'\. COTIPo.1'\.lJÇADO n.1POG'l'0 SOD11E 3ETIVIÇOS

ESPECIF1CACÃO--------.._- ....... _- % SOrnE o
PRECO DO
SE11VIÇOo

0213 - execução, por adrn:inistraçiio, emprei tac1;). ou ::mibcmprci-
tada,' ele conotrução civil, de obrno hid.rLÍulicno c ou
tras obras scmclharrtc::J o rcspec I;jvar; cn[';cnhrt.rÜl con-'
suât.lva., inclusivp scrv:i.çoG :wxilj_arer.: ou cornp'l.cmontn
rea (exco+o o :fol'l:we:ullOl1l;o de marco.d.orias jrroduzi.dnn
pelo IJresta(.1,or de servd.ços,' fora do local de pre::rta-"
çõ,o (los s~:rviços que f'Lca su.jeito ao ICMS) •

031 - pesquisa, peri'urD.(;no,' cimontaçno, pcr.filag0m, CG ti.ruu-

1ação e OU·tTOS scx'v1ços relacionados com a explornção
do petróleo e g'd8 natu:raJ.~' 5í~

034

035

036

027

029

030

032

- aerofotogra:fin (:incJ.us:L ve int;crpret;ação );1mnpeamento
·tOJ:loGl'rt.finol

...
- c1E'.JJlolição.

- .~- reparaçao" cOllservB.çao e re.fol1Da de edi:ficj.08~; entra-
da:),! pontes,; POJ.·liOSit~e congêner-es (exccto o :foITleui-'

meato de mercadorj_as produzidas pelo prestador dos sC,!
vir~08,' que fica sujG:lto ao ICMS).,

- florest:.unento e ro:fl.orestmnento

- OSC01-wnOll to e conJ:cnçüo do enc on 1;0 e ae rv.i çoa concêno-
II'eGo

3%

5d/"

........ _- ....., --'_'" -- .. '_" .._ ...,..._._~_.-..._,.....__-- ...---.- . -...~..-.-__,-_._._,...,..._ ...-.-...-.-_ ....._.._ ..._",..,....~_........,---~-----_._,-._-~.•._.__ ._.._~._--
h:r1::>/',

- p:üsagismo, jardinagem e decoração (exceto o forneci
mento de mercadorias,' que ficn. sujeito ao 10M3).!

- raspagem;' calafetaçuo,' polimon to ,' lu~r~:mção dc pinos'
pnredes e di visór:iaso'

- ens_jno, instrução, treinarn.en to; mraliação de C0114ccimcnto'
de q.ualqncr Gl":lll d.c natu rozu ..

.. INTFU(~I~:N('1/\ FEMININ/\ PAR/\ O P!<OGRESSO DE sAn .ioxo DO ARAGUAJA"
I'HM,'/\ INÁ('10 M<)( IHi\. SjN.

(' (~('. ()I, I-V")·l S:l'1jf)()OI Oi CEf' (;R.. SIR flOO



SÃO JoAo 00 1\f\J\OUAIA
I'lU'JTI II '!{!\ ~1I11'f1(II'/\L

ADMINISIRAÇÃO t'~HI;.AMARfiNS FERREIRA

, ,
.;~,." ,. I 'I')

Nº DE
OnnIDJ

..r-----,--------------------------------------------- r- -,
í~ sorms O
PREÇO .DE
SERVIÇOo

ANEXO II
TAm~L!\ PATIAconnAnçA no If,1POSTOsorms SERVIÇOS

037

038

039

- planejamentó, organização e admí.ní.a trraçao de feiras
exposições, congros:::os e congenêros"

- orl_,"Un.izaçõosde :fcotns o recepções:! buf:fo'~ (o:;cceto o
fornecimento (le uJ_j.1Iwl1tação e bebidas, que fica su-'
j e:t-~o ao ICl\lS):

- administração_de fundos mútuo s (exc eto a roalizacla I
por in:::tit;'ll.içoos auto rf.zadnn a Junc í.onar pelo Innco
Contan.L) ,'

- ac,-ellciamento,' corz'etagren ou ürterm.ediação de óâmbio
de seguro s e de planos de previdênCia pri vada,

041. - agoncirunento, corretagem ou inte:rmerliação de títu-'
los quaisquer (exceto os serviços execu'bados por • I
Lnalzi, tllições autorizadas a funcionar pelo funco tVo!.!_
tral).,'

042

043

- agenc í.aman+o, corretagens ou j_n'~enno(liação de (lirei
tos de propriedalle ind.liI.s·trial,' artísUca ou li ter.f
ria.

agonciamento, correta~em ou :i.ntermecUação ele oon+ra
tos de :fIunquia ( f:mnchise) c de fa (;JJ.:mçuo(:facto
ring) 3.1rliorizacluGa func.l onnr pelo Ihnco Central).

- ageric.í.amen to ;' orgauí.zaçâo , _p:coDloçaoe execução do t,

programas de turi"êJnol' paGo8.c'to:::,' excu'rac eo,' g'Uio.8 de...t-urismo e congeneraa,

04-5 - ageneiamento, cor-ro tagom ou j_ute:r.moc1i.açãode bens e
. '. ,. í
JJnOVO:LSe mOV81S uno obrtgadoG nOD tem ~.0,:4.2, e 4.3

O~6 - despachantes.'

O~7 - aeentes de propriedade j.l1!1usl;:rial.
048 - o.gAl1 !;es de propric<lnuo8 artística ou literúria
04·9 - IciJ.no"

51~

610
5%

I 3/~
r::,.-f:J IV

" lNTELI(;Ê.NCl/\ FEMININ/\ PAH/\ O PRO(3RI~SSODE SÃO ,JOÃO DO J\HAGU/\Ji\"
PHI\Ç'l\ J.NÁ('IO MOUHI\, S/No

(' (; (' W; H!;·1S:H/no() I 07 CEP (-;8. fi I R ()OO



Nº DE
ORDEM

050

051

5/\0 .10/\0 I)() 1\1\1\011/\11\
rlUTEITlI!</\ I'HIf'i!( trAI.

ADMINISnU\çÃo NItI:;,A,M/\RnNS FERREIRA

ANEXO II
TAK~rA PATIA ConnAnç'A to rurosro ::;OJJIlE SERVIÇO

regulação de sinIstro cobortos por contratos eleseCuro:
inspeção e avaliação de nec,uros:iprevenção e gerôncia de. , , -,
r:UJCOS seguravo:t.G,:proDLn.r1os _por quom nao soja o proprio

sogurauo ou conipanh.la do 30{"UrO"

- armuaenanerrto , llo.pósi'to, (!aJ~(,:n,f.:~,de3cargD~G, al-'r1l111açaO e
gt.uirda de bens (lo qualquer e8.póe:Lo(exco'bo <1op()aitos :fei-.
tos cm Lns Iii l.1.dr;õco :fillalJeu,i :l':,t!) au-l;ol'ü~a<1n:::l LI. Func.i onu r-!

pelo funco,. Central) :'

052 ~ gua rda e estactonamento ue ve:í.'euloa automotoras tcrrc::::-
tros"

053

054

055

056

- vigilância e seGurança de pessOas e l::ens.
"

• • ,~: .'-, 'r

- tnl..ns.pol...·~e,! cole-ta remessa ou entrega. de bens ou "W-llol""C3
dentro elo territ6:rio do muní cf pj.o ,'

--_._ ..--_ ....,._---_._._'--_._----.-_---_ ..._-- ....-_ .._-_.,----,-_._-_.------_ .._----.- .._. -

diversões pÚbl.icn.::::,,'

cinen13.s~ "t,,').x:i.dancJnc" e cOllgZnereso
bí.Lhur es , bo.Lí.chos ,' cor.r:Ld;:w de anímaí s e ouüroc j oco:::: "
oxpos:ições'j'l com cobrunça do ing1'ossoS;
lxü1cs nhows,i :fc:Jtivnis, .rno.ltai.G e congcn;:}rcn,i incluai
vez espetlÍculos que sojnm tam1J,Jm 'f;rnnsm:Ltülos,' med.íunto
compra de cUrcito_Gpara l;fUltO,' pela televiaão ou pelo I!i
dia;

) . ] t" .e Jogos e.e·roDlcos;
:f) competição esport.i W:lS ou de dea tJreza física ou intelec

tual, com ou sem parti8ipação do enpec bad.or, inclusivo
Ivenda de direitos :{tTan;:;rnisG?ío pelo rádio ou pela tele

visão; f
- d:Lstri 1Juição e henda ele bilhete de loterias,: cartões .PI_3;.
leo ou esquema de npo sta s , sorteios ou prôm:h9so1

:? )

b)
c)
d)

" INTELlUÍtNCIA FEMININA PARJ\O PROGRESSO DE SÃO ,JOÃODO J\HJ\GlJAIJ\"
f'HN;/\ INÁCIOMOlinA, SIN.

('.(U'. ()'),RG1S:H/IU)()) (li CEP GR. ('iIR (i()()

% SORRI
O PIlliÇC

SERVIÇO,

5%

5%
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TAni~LA PARA COGR/l.HÇA.DO U'JPüS~'O sonnE ;]ERVJÇOS

NQ DE
ORDEM E S P .§C1FIC~QÃQ

O

, .o ucuarao

~~ SORPE
PREÇO
SERVIÇOt---~----------------------~--------------------4-==~~~_

058
059

1'~060

061

062

OG]

004

OC5

OGG

067

063

069

070

07l

\

057 - f'orrieo.imento ele nnt~jllCa, nlcdi:~\Jlte t:ea..nalni..ssão l)or g_t1éJ.l
quer processo~'para v.ias ,púbLicas ou nmb.i.ente :fochudos'
(I'ncceto transmiosõco müto:fonjca.a ou de telcvioQo"

- {.~~l~lViJ.ÇD.Oe (lis ~I·il.l.lição (1(;)
-- :fo.noGl~;.l:ria. ou gl·:.lV;tqoes (18

cagem, dub.Lagena e miY..D.c;em

f:illflco e vi<1oo-taJ?c.
. '<1 '. 1 . ~com ou TU] . 03, ano USJ.v» cri

sonom,'

DE

- f'otog ruf.l.a o cj_l1e,luatografi,n,' :l nc.luaí.ve .reve.Iuçao ,' um- t
~, -

p.l.Laçuo , copia, r0l'ro(1.uçao o b'lC!t(';ülllo

- pro duçrio , para tel'cojro8,lned..:Lélntc ou SIL'lIl encomenda pré
v.La de espetáculos,' entrev:L::::tas c cOl1F,êneroa .. -

- ...co'Locaçjio de tapeteo e cortinas, com material forneci
elo pe Lo o usuário finn,l. do seryj.ço"

- lubr:in.cação, ljJnpeza e rensão. de ffilíquinao,1 VO:LcuJ.oo'
apareJJlOs e equ í.pamentoa (exco+o o :fornécjJrtentoo de po
çac e partes,: que fica sujei',to 0.0 12i!rS). -

- cOl~er'~o,re::d;a.uração';:",!Ilanu·tlenç~d< e conaarvaçâo de m~qu;
na, veí.cu'Los , mo'to:ros,! elevadores QU de qualquer obJo
to (exceto de peças e partca';l que fica suj ci to ao1Cl\TS)

- reconcUcionamento de motores ( o valor dao poças fOl~ne
c.í.dao pelo pres'Gador elo serviço f:Lca su;j oLto ao 101\18)o

- r'ccuuchu tagern OlJ Toge.neraçao de pnouo po.ra
final ..

- l"Pcolll1.iciol1;J,mento, uoond.í.c.ionnmon liO,' pilltuxa.,'beneficiE:,
menta,,: lavdgem,' 8ccagf'IIl,' tingirnonto,i enlvonoplastiu': I

uno(lü--;açEio, corte recorte, l)()l:Lrnonto,: plnatif:Lcação e
con{j'oneTes,ide objed;:ivó l1ao rl,ootinn,<los ~íinductrializ:2;_
çno ou com8rc:LaJi~~(tçõ.o.

- J.us'~ração de bens móve;Ls qU8Jl!ln o serviço' :for prest:ldo
pn.ra o usuá:cio :final do oh;jctllivo lustrado,,'

- instalação e montagem do apar,::o]JlOS;' máquinas8e o cqui
pamentos',; pres'l;.'3.dosao usu,í.rio :fino.l do sorviço exclu
s5v::uncnte com mate:r:ial por ele J"omec:i.d.o,,'

- montagc:l industrial, prestaüa ao usuário :f:Lnal elo ser
viço C'!h."!]_ua:i.vnrnnn-!.;ocom maI;crial l10r e.1o fornccido.

- clJpia ou reprodução, po:r Cll.F1.1,GljUCrprocoGsot;! ele docu-
- - __ ,",lIlgJÜQP'_~.•oll.:g:Q..lL.J?.G.U)~ifl,J,J-.~n,~,Q:.Q._.Ql.L.~le'l.~!Jl.l~~9..!.~ ~ ,__ - 2í~

.. INTEI.lCf~~NCJA FF-MININA PARA O I'ROGRESSO DF.:sAo .JOÃO DO J\r~AGTJl\IA"
PIVV,:I\ !NÁno MOI1HA. S/No

( :. ( O!') xr;·1 ~i:~1/(H)( li () 1 ('1':1' C;R,!, I H (1)0



1i'l.07~

NQ DE
ORDEl\T

072

073

07~

07)
076

~
077
07a
079

~.2PECIKICl\.QÃO
~ ~ SOJ3?cE l
PrcECO DE I

SmrVI_çO.

080

081

032

033
084
085
086
087
088

- composição gní:Uca,' fotocorrl.poSição,l clichoira,zincogI2_
f'ia,' litografia ou fO'{;ol:i_togl'a:J.'ia.

- colocação de molduras fi afins,! encnrdcnação',l er.:1vuç5.0I
e clou:mção de l:Lvros,. i.:-eviBtas (! cOllgêneroo.

- locação de bel1s Tllc:lvoj[J, :i 11c.lurrí,vo nrronclaTllcl1.to mcrcn-s
+u;

- f1l11enlis:

- alfaiatD.ria O cus turn , quando o material for fon18cido
peJo uHuLlrJo f'inaJ., exo e 1;0 av.i.amonLo ,

- t.1.nturaria e la vantl.er:L:l....
- ta.x.i.dennia;'

5%

...- r'ec ru t::unellto';1 agenc í amenbo, selação,' colocação ou IO,!:
netrimen+o de mao-de-Obra, monmo cm. canltcr temporário •
.inclusj.ve por empregldos do :prestador do ae r-ví.ço ou "
por trabaJJw.dores avulsos por ele contratados.

- propaganda e publicidaue';' inclusive promoçao de ven
das; pla.nejamento de campanha ou sistemas de, publici-
dalle;' elaboração de deaenhoa , 'textos e dc maio matcri
ai publicJ.tár1os (exceto oua :Lfll]Jrcsoão reprodução ou'
ln.br:Lcação./

- veiculação e dJ.vulgaç5.o de textos, deoenhoa e outro:::'
materiais de pUblje:i.c.laue, por quu'Lque.rmo.Lo (exccto '

, . "1' I '.l.' II ,-em J0l'll:1lS, perJ.()( lCOS, J:'ac]_on c ';0. eva.aao ,
- OElI'viçolJ porl;uári.or.;, aoroporLul.Írios; ut:i.lj_zO,ç5.o de '
por-bo ou aeroporto; atracação, capataz í,a, annazcnamcn
to .í.nte mo ,' exccrno o espoc:Lal, ::mpr:Lmentode ác-üa, '
serviços acesr.;órios; mov:i.mcll'li:l.Ç5.oel.e mercadoriac fora
do cais.

- advogado s ,

- engenhoiras, a rquf tetos,1 u.rbanistas,: ngrônomor.;.
- dexltj_staS.
- econollLi.stas
- psicólogos
- assistentes soc.in.:lsn'

.. INTEUGltNCI/\ fEMININA PARA O f'ROGrmSSO Dr;; SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
PHI\ÇA INÁCIO MOl.JHA, S/No

e (;c. ()'d~:;4 S:H/tI(lO! (l] CEf' flR. 51R ()()O



sAo JOAO DO i\EI\OUAIA
PHCFfTrt JJ{A rll JNI< 'H'AL

ADMINISTRAÇÃO NIUSA MARTINS fERRElRA
AnEXO II

'l'Anr~Iu'\.. P/, nA COBIíl\TIÇA DO IriI'()8~['O SOI3TIE SERVIÇOS

Nº DE
ORDEM

relações pllbl,icn.o
- co b ranças e r'ec elrlmenton por conta cle tercoJros, in-

clusive direi~oo uul;o:ra.:Lo, pro!;o:::Los de t{tuloc,'cun
taqão elo pro'i;n8 too, elo t:[ l:ulOG nno pagon,: manu+cnçâo
de t:[ii!üos vonoí.uoo,' :foTnod.lllont;os de posição do co
branca ou receb:iJllcnto e outros serviços correlatos '
d a cobrança ou recebimento (os ~c ítem abrango tambón
os serviços pI'e::::tados por Lno l:il,tL:i.çõeo au Lor.izridan a
f'unc.í.onar pelo Innco Ccn Lru.L},

- Lna [;i tu.:i.çõoo I'Lnanco.í.rac a1..l.torj.~~:).daca func.l onnr' po-
10 rANCO CI!;I'lTRAL: fOTne'c:iJIW!1 to de talão do choques ,'

...omíasiío de:;:~~9.~~~),+dm,j.rüs~ra l;J.vOG; transferências '
do J'u.nd.os; d.evol-ur;2to d.~ chequoc ;' DllSto.çíio do paCc.l.rn0E_
'1;0 o de crédi to, 1)01' q_ll:~l,.qtt.ermo.ío; omí.scào e renova

(tL:)";~'~~~t:';, -

ç?io de cartão mugnét~.çps:l~,.ct;)nsul"t;asf~, ...tcrminuj_s 01,9.
A ' :,"::'. _ ,t -',., . t">J " '._'.:"

tron:lcos; p..1.gamell·~o . .pôr,; elf..1.b~:<;lçao.de, ·:fichus cndnc-'
tl~ün; a.lugue.L elo cofres; f'orneo.íme.nbo do :::c{j1-Uldu'I
via de avisos ele .Lançamento de oxt.ra'tca do contas!;!! I

~ A( ,'~ ,orní.asao de carnes neste J.l;cm nao ocbá abrangí.do o I'

x'cl:18a:rcimen"[;o, a 1n13l;i tl.l.içÜ:o :fin:.l,llceirao, gasto13 com
portes de correios, teler;rnlJlaS, l;eJ.ex,' e telel)I'ocos-

I ' . I ~.1 •s:l.lIWlr;O, nCCCGOur.lOSa pro:::: ;açaü u.0 sorvJ.çOG.,·
transporte !lo l1a·!;ul'cz::J.enlir:.i.(;:1J0011[;e rrru.lü c ipu.J_ o'

teleconl1.llLicaçõoG !;c].efôn:ic:1n uO'um para o outro apa-
~, 1 t) . ,. .r0._LllO (cn- 1'0 (,0 IIlQ_srnonnunC:lp:LO"

091 hos:peuagom E'Jll hotéis, mo [;oi:zr,' pensõo::: o con{:;"onores'
( o v'.J.lor da alimon !;açuo, ql.lnndo :i.ncll..1ido no 111'8~0t
da cliárla, fica. Gujetto ao Imposto sobro servIços) ,i

09) c1io l;r:i.1:1tüçõea tIo llrm!"l (lo torcn'Lros cm repra~:1CntD.ç8.0

0139
090

\. 091

092
093

do q.ualquer nat11 r()~~(t~

'í~ 80 nreS O PEE
ÇO DE SERVIÇO

' •. _- - - ,. ~ •.-- _ .. _ •.••• _ ~- ._ .•..• _--~.~ ,- - •...•.•.••.•.. _-. •.•. __ . ,. _ .. ~ _. o, . __ n_ •.__ .._._ •. ,_._

.. INTELlGÍ~NCIA FEMININA PARAO PROGHESSO DE sAo JOAO DO ARAGUAIA"
PHJ\.ÇI\ INJÍ..C10 MOURA. S/No

e G.C. o5.fl!'i'l.5~J1/00()J 07 CEP GR.518 000



~Ao .JOÃo DO /\HI\OUAI/\
,'HITI'.lIII!{/\ n11ffl<'WAL

5%

I

]\l'Q DE
ORDEM

097
og8

099

100

SERVIÇOS

E S P E C I F I C A ç Ã O
I~ so:mm O PRE
ÇO DE SERVIÇO

~ ... -.---._-"._~-~--"--_. __ .,~ ... _----_._-- ... _--....- •• _, .... ~-----. o •• __ •• ~.,. ••• ~__.._~ __ .... __ ._, .........

...

- transporte de natureza ElstrJ t::lmonto, municipal.
- comunicação t(üefônica. (lo um paru outro apare lho :~

dentro do moamo munf.cf pj.o ,

- hospedagem em hotoislt moti0is,4 ponsõo:3 e coneênerco
( o valor da a]jJrten ~o.çno;< quando Lnc.luf.do no preço'
~ à·'·..('· . . 1 • t 1 í.ço s )na ,~an..a, r i ca GUJea.ro ao ].)J1.1)03 'o no )1'0 ocrVJ..çoG •

- distri1::uição (18 bens' de iicrceirms em representação
de qua'Iquor ]l3.-!;ureza"l

5%

5%

5%

.. lNTEUGr:i;NcIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO AfU\GUAfA"
PHAÇ.~AINÁCIO MOURA, SIN,

('.(;(' ():).H!)'l.fi~H/()O()1 1)'1 CEP fig. SI8 000



N º DE % SOBrm O

001 - QW.UIUO os oerviços f'ozxnn.proGtarlos sob :J. forma de tr.J.~
JJ10 pessoal do pró}.)rlo ccrrtr.l btlin"l;c (l)ro:fiosionul autô
nomo ) ;1

002 - Quandoocorre prostação de serviços nao constantes do. '
listn. do arb,' 27 deste c6d~gO; .que ~o envo.l vam col.rculQ;

~ .: ..' 1 'I), ,
çao (lo mercadoria,' o perocn·tuaJ. Gera sobre o preço do '
scr-ví.ço ,

003 - (,_n.laniloocorrer prostação (lo serv:Lços Imo enurncradon na
lirJ t..'J. elo arl;.27 dos !;e c6dJ.Go, ruan que, por nua na turezQ.
e característJ.cns, asseme]Jw.Tll-se LI. lUll llof;) qu.o compoe c2-,
(ln. {tem. demle quP.11:1.0 COllD(;il;un.nt fato Gora(lor do triod
toe estadual e F8(leral, tor:í o perc0J1Lual cobro o preço

fi;::i~~.J~I' S/\O .Jol\o no AHI\CiUI\I/\, [Ul~.lill:·~ ,'HrT'Fllt Il<i\ ~JI 'fH< II'AL~ (.)' ',,, I,'

;~~J_ ...~ ~;;, /\DMINIS rRJ\çi\o Nll 1';/\MN~ (INS fERREiR!\
ANE.}[ÜIII".~.;;": ~'~TATli?T A

'7 ~ , J.)'.'.un PAPc.l\ COBHATTÇ'A DO JTIPOSTO SODT.ill :JERVIÇ03

! S P f Q I l~I Q !!.-. ~ Ã o VALOR DA
UFl':I

8.) pro:C:ission;:do autônornoG do nbXIT:dsun.íV'omit<lTioc

b) l1Gen[;erepreoerrtn.nte'i1 correlatos,: intoni1.edia(lor,' lo?:,
looi:r.o'~i peri bo, nv;ü:i.ac1or, :i lltórproto',' tr:lc1utor, com.l.n
:::::'1:1·10', Ft'O}.l<:l.en.nd.j_o-J;a, l1eeo:m,(l.or, rnooLr-o d o obrao,' [,'U.a_E

l1a~livros,~ :técnicos em' contabilidade,' coo rotarãc , da ti
loerd:Co, ostenograí'o; e pro.fescor do nível mórlio. l ..OOOí;'

o j DCn1:J.ü:: au tSn omoG "I 1o OOO?~

do serviço,' 500%

" INTELlGf:NC~IA FI':1\1ININA PJ\HA O PHOGHESSO DE SÃO ,JOÃO DO ARi\GUA!A"
I'HA(.'/\ INÁ('I() MOIIl{A, S/No

(' (i,C (6 H!}·! !):~IJ/()()(lI (l7 ('EP GH.S18 000



SÃO JOÃO DO AHI\<JUAIA
rnrrrrn lHA 1'11lNIClI'I\1.

ADMINIS TRAÇÃO NIUSA MAR nus FERREIRA
ANEXO IV

TABELA PAnA COlillAHÇJ\. DO U1POSTO SOI1Iill VENDAS A VAREJO
DE COJ\T.I3USrr:tVJU.3I,.fqUIDOS E iu.S0308

TlQ DE rf_ SOTIP..E Oia
ORDEIVr E S P E C I F I C A ç Ã O VALOR DE V'.illT]1~

001 - Combusti vel líquit10 e .ga.SOS08 exceto óleo
diesel 3%

... . .

··1~...~.-:}

. !
'. '':~,

',,,, .'

I

,---~_."-----_._._--
" INTF:UGÊNCIA FEMININA PARAO PROGRESSO DE SÃO ,JOÃO DO ARAGUAIA"

PR/\Ç'AINÁCIO MOUHI\. S/No
C.G'('. O:).RS·1.f):\tI/oOO! 07 CEP GR.S18 000



SÃO .JOÃO J)() I\l\AOUAI/\
I'J{[TI]TIIf\/\ r'H)riICIr AL

ADMINiSTRAÇÃO NIUSA MARTINS FERREIRA
ANJl:XO V

PMV\. conHl\.Nçl\ DO HIP08TO SOJ3PJ~TRAN3I>IIS::110
IwrER VIVOS DE BENS IMÓVEIS

NQ DE % SOR.n.E O \[4-
ORPEM E S p E O I F I O A ç X. O LOR :DE mmA

001 - Transm.i ssão compreendj.c1as no sistema finnu
coiro <la'118.lü -tação cm l~elação fi parcela f!
nanciada. c:.:(T1:;,o

i

002 - Dema'í.s transmissão 2'JG

.~,

"

".,1,

,

_._-_._._--_._~'...,.- '----'------'------------------
.. (NTELlGl~:N(_:IA FEMININA rAI~ O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAlA"

PRAÇAINÁCIO MOURA, S/N.
c.o.c OSgf)1.!'i:H/0001 07 CBPG8.518 000



SÃO JOÃO DO ARAOUAI/\
rnrrrrn lHA I"'HINICII'J\L

ADMINISTRAÇÃO NIUSA MARTINS FERREIR/\
Armx_O VI

rARA COJlllANÇA DA 'l'AXA D.E LICE.NÇA PATIA LOCAIJIZAÇ7í.O
E FUNCIONA.r.1ENTO DE E:JTADELECIr.1ErTTO

NQ DE % SOI3.i'1E A illIIDADl
ORDEJ\'I FISCAL

AO MP:S OU O
FP.AQÃO A M~S

1907 - Circos e ]?areFles de <liversões.
19.8 - Qunisq_uer eSI)(~k{culos ou di versões nao in

cluidas no ítem anterior.,
020 - IfJPREITElRAS E IMCORPORlI.DORASPOR m2
021 - AGROPECUÁRIA

loo;r. 800%

100% 1000%
100% 1000%

50% 500%
100% 1000%

100% 1000%

2101 - até 100 empregados
2102 - mais de 100 empregados
- DE~~IS ATIVIDADES SUJEITAS A TAXA DE LOCALIZA

çÃO NÃO CONSTANTES NOS 'l:TEl'TSANTERIORE3.

,~
~

022

013S: A taxa de localização dos estabelecimentos
constantes do ítem ~ (comércio) os'U.1cobra

da até um limi te':'F~~O d~~.50.~",;~a UFM
i . ) . l .:... "•..... , ~.". . "

.._-------- ....~ ..._----_. __ ._~-.,---
.. INTELIGÊNCIA FEMININA PARA O PROGRESSO DE sAo .JOÃO DO ARAGUAIA"

PHJ\ÇA lNÁC10 MOUHI\., S/No
C.G,C.OG.854.534/0001 07 - CEP68.518-000



ADMINIS rRAÇÃO NIUS/\ MARTI~~S fERRflRA
~~ ANEXO VI

TABELA PAnA conHAnçA ])J\ 'rA:?:..'1.DE LICEnçA :rATIA. LOCALIZAÇÃO
E mmCIONM.'lEN'l'O DE F.3TAEELECIIi[8WrO _....-_,t{):;).r>

SÃO ~JOÃO DO J\.HI\OUAIA
,'HErTTn 11</\I'-Jllrll< ·WAI.

..I---..J-------------~---~-------+_-------___tNQ DE
ORDEI"'!I ESPECIFICA c x o % somm A UEIDADE

FISCAL

i~----~--------------------------~----------------i

,..,
005

üOG

007

001

002

003

004

- INDUSTRIA

lo1 - a"l;é 10 empregudos
1.2 - de li a 30 emprOeaÜOfJ
1.,3 - do 31 a 70 ompreewloo
1.1 - de 71 a 150 emprc[,'Udos
1.5 - ma.ls de 150 emllreg8.(los

- COMtRCIO

...
2.1 - ba res e restaurantes,"!'p'or m2
2.2 - sU.pennercados por m2 /.

2.3 - quaisquer ou.tros ~o~_ 'd.e a'l;i0.~dcs come,!
cinis não consta.p:~e;·h,e'S"t;fi~Ul.bê1a, por m2;1-

• '.'. 1 I ",.,w~".':"í
- ESTAEELECIl'rIEI'JTOS TANCÁRIOS DE CP.EDITO,,, FIl'i[AlWIA

I/mUTO E INVESTIl\1EHTO.,i
- HÓrCEIS,MÓTEIS, PENStlES E S:DU:U/\.BES

4.1 - até 10 quu.r-to s,.
402 - (le li a :20 quaz-too
4.3 - maf.s de 20 qua.r-to s
4.4· - por apnrtarnentos

- REFRESErJTANTES COJ\fflnCIAIS AUTCllOr.WSil CORRETORES;
DESPACHANTES;' AGmITES;' E Pl1EP03TOS EM GERil.L

- pnOFISSIOHAIS AUrrOfl0l.10S QUE EXEnC.El\~ ATIVIDADE 'I
SEl'r APLlCAÇÂO D.E CIlPITAL.

- PltOFIS3IOITAIS AUTCnOIdOS QUI:; EX:rmCID\1 ATIVIDADES '
com APLICAÇÃO DE CAPITAL (,.ftlQ nJCIJUInoS El'o1 OU=
']'ROS J:TEr',1DESTA TABELA.'

---------_.~-----

AO MtS I AO JUTO
OU FR4...

50% 500%
100;;' 1000%
150% 150010
200% 2000~~
2501> 2500%

1% 10%
2% 20%

2% 20%

500% 5000%

50% ::;O~~
100% 800%
200% 100~G
50% 500%

10Ü'fo 100~~

50o;~ 200o;~

_J__2_0_0_0;_ío_-1
---------_._---------

.. INTELIGI'tNCIA FEMININA PARA o PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO i\I(/\GUA!A"
PRAÇA INÁCIO MOURA. S/N.

c.o.o. OG.R54.534/0001 0'1 - CEP (;8, 5JB·()OO

-------



SÃO JOÃO DO AHACHJAIA
rnrrrrn lH/\ 1"11lNlClrAL

ADMINISTRAÇÃO N!USI\ MARTINS FERREiRA
ANEXO VI

Cont. elo AnCEO VI FLo02

NQ DE
ORDEM

% SOBRE A unIDADE
FI::JCAL

AO rml:s ou FRA- AO AHOÇAO

017 - ESTl\.BELECJJ'lTENTOS HOSPITALARES
17.11 - com rüê 25 leitoa
17,,'2 - com mais de 2~ leitos

~18 - ~~BORÁTORIO DE ANÀLISE CLllIICA
019 - DIVERSÕES FÚnLlijAS '

1.9.1.- Cinemas e teatros com até 1.50 lugares
19.2--Cinemas e teatros com mais de 150 lugo.

reso'

1963- Restaurantes dançantes;! boated;'1 etc
19 e 4- BiJ..hares e quaisquer outros jogos de ~

sa"
19;1ó1 - Estabelecimen'~oscom até 3 mesas 50%
19,i4.2 - EstabeleC1.montos commaas de 3 mesas 100%
19~'5 - Boliches por nQ de :pj,stas 2,1,
19.6 - Ex:P6sições ~.i feiras de amostrao',4 quenncE,

• ln~,------~S~Q~· vVê_

.. INTELIGÊNCIA FEMININA PARAO PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA"
PHAÇA INÁCIO MOURA. SIN,

("Ir.C.OS.8S4,G34jOOOl-07 - CEP 68.518000

008

012
013
014

015

016

- OFICINAS DE CONCERTOS EM GER'\.L.

, ')
- a-te 20 m"

, ") 2- ate 21 m~ a 75m
2 ")- de 75rp. a 15Omt'-

- de 150m2 em d.i.arrbe

10% 1~0%
20% 200%
50% 500%

100% 1000~~

1000ís 5000$

100% 1000%
100% 100070
10% 100'}b

2% 20%

507~ 500%

57S 50%
10í~ 100%
50% 500%

10% 100%

20% 200%
100% 1000%

- rosros DE SERVIÇOS PARA YEfaUIJOS
- DRPÓSITOS DE::JlTFLAlvL\VEIS EX.PIJOSIVOS E SHULA-

.".:'~:'1.,~"~'.'" jws .,
- TINTURARIAS E LAVANDERIAS : ' \ \ '<i,

- SALÕES ENGRAXATES .:. ':" ir :11, ';
- ESTABELEan.mNTO~ DE ]3t~~H6~fW~,~,~P~.g~NS~i

GINÀSTICAS;~ ETO.\ .. ':;:)~::>1:,lV):} ·.;,/i,.\'t: "'~'~"",\:$ftK;':'.,
- BARBEARIAS E Sll.LÕES DE nE1iZgr;~poRNº DE CA

DEI~~~

- ENSINO DE QUALQUER GP•.AU OU NATUREZA';~ POR SALA
TI".., LA-'~-~AU .,'

500%
1000%

20%

2000%



Nº DE
ORDEl'.I

SÀO JOAO DO I\f\/\OUAIA
I'HfJTITIIHJ\ ~H'NICIJ'I\L

ADMI~~ISTRAÇÃO NIUSA MA.RTINS FERREIRA
ANEXO VII

PARA CODRANÇA DA rrAXA DE LICElTÇA PARA PJJ3LICIDADE

- Publicidade af'Lxada na parte exte'rna ou inter
na de estabeleciment;o industrial, comérciais,"
agropecuários, de pI'Bstação de serviços e ou-'
tros-Qualquer espécio ou quantidado, por prod!!.
to anunciado.,

I - No irr~erior de ve:í.culos de uso ptíblico nao
destinados á publicidaue como ramo <lo nee§.
cio-Qualquer espécie ou quarrtf.dad a, por ",
produ t.ot:,"â.hunciado.

·;~ft;~:,~~:·J'~'.i__-_,. "o" ,

~I - fublicÜlâd.é;;conora.;1 em ve í cu'Lodestinados I

a qualquer modalidade ,de 'publicidadeo' Qua,J;
quer espécie ou quk,i:tidade, por ma·teria a-

, ': '" !nunc í.ada , '\' '~ " '.
: .v ,: \ , i,~. "

III - I\:I.blicidade escrita em: veã.cü'Lo s destinados
a qualquer modalidade., Qualquer espécie ou
qua.Lí dado , por matez-í a anunc í.ada ,

IV - Em cinema, teatros; circos;J boates e aímí La-
res, por meio de projeç'ão de filmes ou cUs-
posi ti vos por matéria anunc.í.ada;

'10 SODIlE li. UITIDADE
FISCAL

~'-----+----------+
AO M1?:$ AO ANO

001

002 - fublicülade

004

- Puul.í.c í.dade , colocada cm terrenos, campos de os
~ . ~portos, clubes; as...sociaçoelJ~·:qualquer que seJa

o sistema de colocação desde que visível de " I

quaisquer vias ou lograclouros pllbl,i.cos,; jnclusl:
ve as rodovias, estradas e caminhos municipais
por materia anuncí.adn,

- Publicidade por meio de projoção lIe :filmes, cUs
-posi ti vos ou similares em vias ou logradouros '

pÚblicos-por matéria anuncLadn ..

~._-------,-._-~------- -----_ ......_.__._...

100;~

100%

100~~

100%

100%

100%

1000%

1000%

1000%

1000%

------ ..

1000%

" lNTF:LJGl~:NCTAfEMININA PARA O PROGRESSO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAII\"
PRAÇA INÁCIO MOURA, S/N.

C,G.c. mj,R54.G:H/noo1·07 CEP68. 5 J 8-000



~----
(ff SOBRE A UHIDADEHº DE ;Q

!d§.R1fQ1EI C A 9.!:.Q FISCALOnDEM
I AO DU AO IV!i:~ AO ANO

001 - PARA A PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO

I - Até de 22:00 horas 10% 10~ 10007'~

II - A10Jlldas 22:00 horus 20% 20ej., ,2000%

~

1 ~•• :

002 - PARA. A ANTEO:çmçÃO ,DE HoRÁnIo 10% 100,'0 1000%~ .. " ' " ,
, " ,

:' ,~
t "I,

" ,'j
"

"r '"- . .'... "
1, ;

,
,~-'. -;

"

I •
"~

--- ..-- ,"-0_-., -.~.,.- ...•.-_,..._"_~_"""~,,, __ ".H'~ _'H.• '''. ._•._. .• '.,.__0< ,•• _,. ---··_~_·'._ _ ••• "".H~ ••••__ ' '_ ••• ._ ""__,, __ ••_._ H ••• _. ' __ .~_, _

" INIFI.ICI~:N(,IAFEMININI\ [,I\I~I\ O I'HO(;lm~;::;o Dr~:'1Í\() .JOJ\O DO l\íV\C;UAli\"
I '1~t\(:1\ fNÍ\( '!() M( III nA, ~;IN,

~~,c,c,()",H'd,~:i:\1/()()()1 (li ('FI' CH,SIH (l(J\)



~,I'~)::":l"~~,~~lllf:~;I·,':;jir 1"1\IT 1'1I i 'H/\ PlI '!Il' Il'I\L;,~-.:_;~iAPMlt II:; 11)/\(Í\O I IIII';A 1M'" III i'; I IRI/IIFlI
, ...n _'-~":'" '-~ ArrP.?O IX...,.- ,r-',-!~';',,- ' __"" .l

TA13ELJ\ PARA CODP,M1ÇA DA TAX.~ DB I,ICJmçA PADA EXI;;CuçKo DE OJ3P..A

~/\U JO;\O !)(' A!</\U{ 1/\1/\

Nº DE
Ã % SOBRE AE .ê p E Q I F I Q A ,Ç O BXt~ADEFI..§ORDEM -

001 - FEIHANTF,s:

- leI - por dia e m2
1%

1.2
.... 'J

-,A- - por mes e por m<-
'I')2.3 ')- - por ano e por m<-

100%

002 - VEtCULOS:!

2..1 - por dia e por m2
1%~ 2,,2 h

m2- por mes e por
107t,~ 203 - por ano e por m2

100%

003 - BARPJl.QUINHÁ-S,i:buQUIOSQUES:'.. "

;: (, I

m2
"

"3,,1- por dia e por I I
" r\.,(f

c./"3..2 ....
m2 l- l)Ormos e por

50%3e'3 - por ano e por m2 , 1 ."'-_ 50Ü'}~! I :,"

004- - .Al1ID LAN 'rE QUE OCUPE M1EA El\1 LoaRA_DOUJlOS ptJJlLICOS:

401 - por dia e por m2 1%4-.. 2 - por mes e por m2
1~

4..3 por ano e por 2
100%- m

05 - QUAISQUEH OUTROS COTTTHIIDINTES NÃO COMPREENDIDOS:

~ 5..1 - por dia e por m2 17~.... 'J5..2 lnc:

5%- por mes e por

5.3 '"l

100%- por mlO c por m-

.&_ .. _. .- ...... o.' ...._ --- "'.---._ .._ .._-~..-._----_.~,_......... ' .~_.---'.-._..- .. ...._ .... ,_ .. - . _ ..---_._-_., ...._ .. '---'---"'-"- -_ ..._-_. __ .-.._ .. _._ ...._.-
.. fNTFU(~r;:N('I/\ FEMININ/\l'l\H/\ O r'I~()(;lm:·;S()J>F: :-;1\0,JoAn DO /\[,:I\(;t1l\11\"

"W\Ç/\ INA( 'lO 1\.101111,\, :':;/N_
(',(;,(' O~;I{~A !,:I'I/I)!fOI (Ii ('FI' CH !,!n,I)I)()

------- -- -- -- --



sA<.) ,J()/\() IH) /\I\/\(ill/\I/\
nUTU 1111\/\ ru li'ili lI?d,

AHE:,'{O X
PAnA GOBIlANÇA DA 'J~AX1\. DE MGENÇA PARA OCUPAÇÃO DE
ÁHEAS EJ\1VtA;] E LOG"1ADOUROS PÚ [3LIGOS

"
,.,f S013nE ANº DE
1°

ORD.El\f E S P E G I F I C A ç Ã O UNIDADE FIS=
CAL'--

001 - FElnANTES

1.1 dia
p

ler1- por c ni'
lU

1.,2
,. ')

5%- por mes e _porm'"
ln3 por ano e por 2

100%- m

~O2 - VEíCULOS:

2~1 dia ')

1%- 1,or e 1)01' m"'-
202 "" m2'

10%
- pormes e por

"

m2- 2.,3 - por dno e por
100%..,

; I

003 1311. TIGAQUI HUA OU QUIOOQUEG;' " ,
1./

r' ,o30 1- por dia e 1'orm(-'" I 2í~i
3.,2 "" por m2 rI "".

50%
. - por mes e ')f , í , :-

"",3,,3 - por ano e por m'~
500{0

I.

OO~ - AUIlULANTES QUE OCUiIm ÀTIEA Hfl I,()CTIADOURODPúJJLICOS:
'>4ól - por dia e por mr-

1'"lU4.2 ... ")- por mas e por me..
10%• '1 ..3 2

100?r,- por ano e por m

nos QUAISQUER OUTROS CONTHIWU1'rES NÃO COMPREmmlDOS;'~-- ,
50'1 - por d,ia e per If.l2

11-5..2 ....
m2 5%- por mes e por
25,,3 - por ano o }1orm 100j,

~.
.

D
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Praça Josó Martins Ferreira x/u''
('Fi> (lR51 R-OOO -- São João do Araguaiu l'ará

Altera a rcdação dos dispositivos que enumera
da Lei Complementar n" IH74 de OH de
outubro de 19')(" que instituiu o Cúdigu
Tributário cio Município, hem co111o
acrescenta os dispositivos mcnciunados.

o Prefeito Municipal de São João do Araguaia, faço saber que ti Câmara
Municipal de São João do Araguaia aprovou c eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 10_ Os artigos da Lei n" 1874 de 08 de outubro de 1993, que Instituiu o
Código Tributário do Município, a seguir enumerados passam a vigorar com
as seguintes alterações:

CAPÍTULO
no IMPOSTO SOBRE SI':J{VIÇOS --ISS

SEÇÃO
DO FATO GERAOOR

• - Dá nova redação ao artigo 27:

Art, 27 - O Imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato
gerador a prestação dos serviços constantes da lista seguinte, ainda que
esses não se constituam como ati vidade preponderante do prestador.

1 - Serviços de informática e congêneres.
1.01- Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02- Programação.
1.03- Processamento de dados e congéneres.
1.04- Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos
cletrônicos.
1.0'1- liccncuuucnto ou cessão de direito de w;n de prol'.nllnns de
COIII put ,u,:[lo,
'1.06- Assessoria de consultoria em iII11mlIúl ica.



• e
1.07- Suporte técnico (:111 inforuuuica, inclusive instnlução, configurução c
uuuuucnção de prognllllus de t:oIIlIHllu\'i)o (' ham'o de dudos.
I.OH 1'111111'1""11'11111. 1'0111"1\'110. 11111111111'111,'110I' 1I1111J1i'/II~'nO di' pl'lfl.illml
l·kllí\lIil·:I~1
I.()i)- Serviços de pesqllisas e dcxcnvol viuu-nto de qualquer uuturczn
1.1()- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer naturczn.

J( _.. Scrvi\'os pn.·sCados mediante IO('lI\'ào, ('('ssíio cl(' dircitu de uso c
cOII~ênc ..es,

1.01-De veículos terrestres uutomotorcs, de embarcações e de ucrouavcs.
3.02- Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
J.()3~ Exploração de salões de Icstax, ccntrn de COllVCIWÕCS, casas de
espetáculos, parques de diversões, conchas e congéneres, para realização de
eventos ou negócios de qualquer natureza,
3.03- Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou
permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos
dutos c condutos de qualquer natureza.

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

4- Serviços de Saúde, assistência médica c congêncres

4.01- Medicina e biomedicina
4.02- Análises clínicas, patologia, cletricidade médica, radioterapia;
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia,
tomografia c congêneres.
4.03- Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicôrnios, casas de
saúde, pronto socorro, ambulatórios c congéneres.
4.04- Instrumento cirúrgico
.4.05- Acupuntura
4.06- Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07- Serviços Farmacêutico
4.08- Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia
4.09- Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico
e mental.
4.10- Nutrição
4.11- Obstetrícia
4.12- Odontologia
4.13- Otópedia
4.14- Próteses sob encomenda
4.15- Psicanálise
4.16- Psicólogo
4.17- Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêncrcs
4.18- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêncrcs.
4.19- Bancos de sangue, leite, olhos, óvulos, sêmen c Congéneres J

\~'."
~ ,



,
\ ' PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO .JOÃO DO ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ

4.20- Colcta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos
de qualquer espécie.
4.21- Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e
congêneres
4.22- Planos de medicina de grupo ou individual c convênios para prestação
de assistêllcia médicu. hospitnlnr, odolllolúVica c cOllgêlll'res.
,I,} I (hIIIPU plllllW: dr ~i1II'l(lr 'III\':1l' 1'I1111pllllll :11111\'1"'1di' ',1'1 VI\O:I di'
11'11'1'1111,',1'01111II1IIdllrl. l'I,I'III'III'ill.lIl:I, 1111I1"'llldll:'illl illl('lllI:1 pílp.ll,·;pdi)
01'1'1111101 do 1'1111101111'11101111' 1,,1111'11\'1\0 dll 114'111'111III

" S"I v 11;0:1dI' 11I1'dll'llIlI I' WI:li~IIl'III'IH Vdl'llllllllll I' I'lIlIgi'IWII':;

",O 1 Mvdiciun vdel 1111'11 iu l' /,1101\'\'11111

,"l,()),- l loxpi tnis, cllu iCils. .uuhulutórios. 1'101110 SI)t'OITO t' l'III1},~~'lll'Il':;. lia 11fl'H

velcri núriu.
5.03- I .aboratórios de análise veterinária
5.04-Jnseminação artificial, fertilização in vitro c congéneres
5.05- Bancos de sangue, e de órgãos congêncrcs
5.06- Bancos de sangue, leite, tecidos, sêmen. órgãos e materiais biológicos
de qualquer espécie.
5.07- Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel c congênere
5.08- Guarda, tratamento, amcstramcnto. embelezamento, alojamento c
congêneres.
5.09- Planos de atendimento e assistência médica-veterinária
6- Serviços de cuidados pessoas, estética, atividadcs físicas c congéneres
6.01- Barbearia, cabeleireiros, manicures, pedicuros e congênercs
6.02- Eletricistas, tratamento de pele, depilação e congéneres
6.03- Banhos," duchas, sauna, massagens c congêncrcs
6.04- Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividadcs

físicas.
5.05- Centro de emagrecimento, spa e congéneres
7- Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,
construção civil, manutenção, limpeza meio ambiente , saneamento e
congêneres

7.01- Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,
urbanismo, paisagismo e congêneres
7.02- Execução por administração, empreitadas ou subempreitada, de obras
de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplanagem, pavimentação, concrctagem e instalação e montagem de
'produtos, peças e equipamentos (cxccto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação de serviços
que fiea sujeita a ICMS .
7.03- Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras c serviços de engenharia;
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para
trabalhos de engenharia.
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7.04- Demolição.
7.05- Recuperação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes,
pontos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador de serviços fora do local da prestação de serviços que fica sujeita a
ICMS.
7.06- Colocação e instalação de tapetes, capacetes, assoalhes, cortinas,
revestimentos de parede, vidros divisórias, placas de gesso e congéneres,
com material fornecido pelo tomador de serviço.
7.07- Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêncrcs.
7.08- Calafetação
7.()<)- Varrição, colctas, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
scpnrução edestillw;fio finnl de lixo, re.il'itosl' outros resíduos quaisquer.
'/.10- I .irupcvn. uumutcnção l: l'.OIlSl'l'vlI\'flo d~' viu.: l' IO!-'.l'lIdolll'os púhliros,.
iuióvci«, ri1111II i1Il":I, pi:willWl, pllJ'qll~·:I. jlllllill::~'('III1P_illl"II'::,
I II 1 )(01'0111\')1111' fllldiIlIlP.'·III.1111'111:11\'1' I III h' I' Plldu dI' iII VIII I'"

'I,!) ('lIlltlok~' tllltllllll'lIto di' 1'11111'1111':1 di' qllulqlll'l Illltllll'l,lI l' ti,· lI~',I'lIk:1
(hicos, qllhlli"Wi l' hiolúgico:i.
7.13- Dctctização, desinfecção, dcsinsctização, iIIIliIIização, higicnização,
desratização, pulverização e congêneres.
7\14- Florcstarncnto, reflorestamento, semeadura, adubação e congéneres .
7.15- Escoramento, contenção de encostas e serviços congéneres.
7.16- Limpeza e drenagens de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas,
represas, açudes e congêncrcs.
7.17- Acampamento e fiscalização de execução de obras de engenharia,
arquitetura e urbanismo.
7,18- Acrofotogrametria ( inclusive interpretação), cartografia, mapeamento,
levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos,
geológicos, geofísica e congêneres,
7.19 Pesquisa, perfuração, cimentàrão, mergulho, perfilagern, concretação,
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a
exploração e exportação de petróleo, gás natural e de outros recursos
mmerais.
7.20- Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres

8- Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional,
instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01- Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior
8.02- Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
avaliação de conhecimento de qualquer natureza.

9- Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres
9.01- Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service,
condomínios, flat, apart-hotéis residência, rcsidencc-service, suíte servi ce,
hotelaria marítima, motéis, pensão e congêncrcs; ocupação por temporada
com fornecimento de serviço ( o valor da alimentação e gorjeta, quando
incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços)
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9.02- Agcnciamcnto, organização, promoção, intcnnédiaçõa e execução de
programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens c
congêncrcs.
9.03- Guia de turismo
10- Serviço de intermediação e congéneres.
10.01- Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros,
de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.02- Agendamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral,
valores mobiliários c contratos quaisquer.
10.03- Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de

propriedade industrial, artística ou literária ..
10.04- Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (Iranciasing) ou de
faturização (factoring).
10.05- Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens imóveis e
.imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de bolsas de mercadorias c futuros, por quaisquer
meIOS.
10.06- Agenciamento marítimo.
10.07- Agenciamento de noticias
10.08- Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o
agenciamento de veículação por quaisquer meios
10.09- Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10- distribuição de bens de terceiros.

11- Serviço de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e
congêneres.
J 1.01- Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de
aeronaves c de embarcação.
11.02- Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
1] .03- Escolha, inclusive de veículos de carga.
11.04- Armazenamento, depósito, carga, descarga arrumação e guarda de
bens de qualquer espécie,

1)- Srrvi~'()s de diversões, lnzcr, cntrctcnuuvuto l' l'Ofll',t;lIncs.
I;~.O1- lspctácul« terrestre
12.02- lx ibiçõcs cincmatográlicn.
12.0:~··lxpcláculos circense.
12.04- Programa« de auditório.
12.05- Parques de diversões, centros de lazer e congêncrcs.
12.0(,- Boates, taxi-dancing e congêncrcs.
12.07- Shows, ballet, danças, desfi lcs, hai lcx, óperas, concertos, reei tais,

. festivais e congéneres.
12.08- Feiras, exposições, congressos e congôncrcs.
12.09- Bilhares, holiches e diversões clctrónicas ou não. ~
12.10- Corridas e competições de animais. ~

~.
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17.11- competições esportivas 011 de deslre:t.a IIsica 011 intelectual, com ou
SCIlla participução de espectador.
12.12- 1':Xl'Cllyfío de música
12.13- Produção mediante ou sem encomenda previu, de eventos,
cspctáculos, entrevistas, shows, ballet, dança, desfile, bailes, teatro, operas,
concertos, recitais, festivais e congênercs.
12.. 14- fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante
transmissão por qualquer processo.
12.15- Desfiles de blocos de carnavalesco ou folclórico, trios clétricos e
congêneres.
12.17- Recreação c animação inclusive em restas e eventos de qualquer
natureza.

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

13.01- fonografia ou gravações de sons, inclusive trucagcm, dublagem,
mixagem e congéneres.
13..02- fotografia c cinematografia cnclusivc revelação, ampliação, cópia,
reprodução, trucagem e congêneres.

13.03- Reprografia, microfilmagem e digitalização.
13.04- Composição gráfica, fotocornposição, clicheria, zincografia,
litografia e fotolitográfia.

14- Serviços relativos a bem de terceiros

14.01- Lubrificação, lustração, revisão, carga e recarga, concertos
restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina, veicula,
aparelhos, equipamento, motores, elevadores ou qualquer objetos, (exceto
peças e parte empregadas que fica sujeitas ao ICMS).
14.02- Assistência técnica.
14.03- Recondicionamento de motores ( exceto peças e partes empregadas
que ficam sujeitas ao ICMS).
14.04- Recauchutagem ou regeneração de pneus.
14.05- Restauração, recondicionamcnto, acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tegumcnto, galvanoplastia, anodização,
corte, I\'COIÚ" pol i1I11'lIto, plust iliClII'fIII lO t'1l1l),.l'IlI'I'l°S (k ohjet()s qualq ucr.
14,()(,- I ':lllal'lI;i'lo 11Iolllagl'1lI de ílpnrdhos, 11IÚqllillílS L' cquipruncuto,
iui.lusivc Illolllagl'1I1 iudustriul. prl'slado~; jlO uxuário liuul cxclusivruucntc
por cito lomccido.
I iI.O'!·· ( 'oloca\';)o de IllOldlll':tS lO COIlI'.t~IIl'II'~;.
14.0X- I':nl:adernação, gravação, e duração de 1ivrox, rcv istas e congêucrcs.
14.09- Alfaiataria e costura, quando o material Ior fornecido pelo usuário
I~nal.
14.10- Tinturaria e lavanderia.
14.11- Tapeçaria e reforma de cstofamcnto em geral.
14.12- Funilaria e lanternagem.

.._~.
~:".
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14.12- Carpintaria c serralharia.

15- Serviços relacionados ao sctor bancário ou financeiro, inclusive aqueles
prestadores por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela união
ou por que de direito.
15.01- Administração de fundos quaisquer, de consorcio, de cartão de
crédito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e
congêneres.
15.02- Abertura de contas em geral, inclusive conta - corrente, conta de
investimento e aplicação em caderneta de poupança, no país e no exterior,
bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.
15.03- Locação e manutenção de cofre particulares, de terminais clctrônicos,

de terminais de atendimento de bens e equipamentos em geral.
'15.04- fornecimento ou emissão de atesta em geral, inclusive atestado de
idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.
15.05- Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e
congêncres, inclusão e exclusão, renovação cadastral e congêneres, inclusão
ou exclusão no cadastro de emitentes de cheques sem fundos -_CPF ou em
qualquer outros bancos cadastrais.
15.06- Emissão remissão e fornecimento de ávidos, comprovantes e
documentos em geral; abandono e firma; coletas e entregas de documentos,
bens e valores: comunicação com outras agências ou com administração
central, licenciamentos eletrônicos de veículo, transferência de veículos,
agenciamento fundiário ou depositário, devolução de bens em custódia.
15.07- Acesso, movimentação, atendimento e consulta de contas em geral
em qualquer meio e processo excluvi por telefone, fax mini, internet e telex,
acesso a terminais de atendimento exclusive vinte e quatro horas, acesso a
outros bancos e a rede compartilhada, forneciemtno de saldos extrato e
demais informações relativas a contas em geral por qualquer meio ou
proeesso.
15.0X- Fmissão, remissão, alteração, sessão, substituição, cancelamento de
"01111'1110d,' I'n\dill)~l. ,·~lIl1do.1I111'lli~I'· " IIvlllilll;l\o " 11111'1'111;1)0 (h, nédilo,
('llli~lnnO,"0111'1':1:11l0. 11111'111\'1)0. IIlh'llI\'l\o 011 ('olllllllll\'llo dI' uvnl, li:III\'II,
1Illl1l'lIcia l' rOIlp,{'Ill'n·~;.s('l'vi\~w; rclnliva:: (' nhcrturu de l'H\lillls pura
qualquer tim.
15.09- Arrendamento mercantil (l.cnsing) de quaisquer bens cnclusivc
cessação de direito e obrigações substituição de garantia cancelamento,
alteração, cancelamento e registro de contrato e demais serviços
I
relacionados ao arrendamento mercantil (lcasing).
15.10- Serviços relacionados a cobranças, recebimento ou pagamento em
geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnes, de câmbios, de tributos c por
contas de terceiros, inclusive os clctuados por meios elctrônicos ou por
máquinas de atendimento, fornecimento de posição de cobrança,
recebimento ou pagamento, emissão de carnes, fichas de compensação,
impressos e documentos em geral.
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15.11- Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto,
manutenção de títulos, rcaprcscntação de títulos e demais serviços a ele
relacionados.
15.12-Custódia em geral, inclusive de titules de valores mobiliários.
15.13- Serviços relacionados a operação de câmbios em geral, adição,
alteração, prorrogação, cancelamento e baixas de contratos de câmbio:
emissão alteração, prorrogação, cancelamento c baixa de contrato de
câmbio, emissão de registro de exportação ou de crédito: cobranças ou
deposito no exterior, emissão fornccicmtno e cancelamentos de cheques de
viagem, fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços
relativos a carta de crédito de importação e exportação, e garantis recebidas,
envio e recebimento de mensagens em geral relacionado a operação de
câmbio.
15.14- Fornecimento, emissão, remissão, renovação c manutenção de cartão
magnético, cartão de crédito, cartão de debito, cartão salário.
15.15- Compensação de cheques e títulos quaisquer, serviços relacionados a
depósito, inclusive deposito identificado, a saque de contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive me terminais eletrônicos e de
atendimento.
15.16- Emissão, remissão liquidação, alteração, cancelamento e baixas de
ordem de pagamento, ordem de créditos e semilares por qualquer meio ou
processo: .serviços relacionados a transferência de valores, dados, fundos,
pagamentos e semilares, inclusive entre contas em geral.
15.17- Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.
15.18- Serviços relacionados a créditos imobiliários, avaliação e vistoria de
imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, remissão alteração, transferência e
renegociação de contratos, emissão e remissão do termo de quitação e
demais serviços relacionados a créditos imobiliários.

16- Serviços de transporte de natureza municipal.
1(>.01- Serviços de transporte de natureza municipal.

II Sl'I'vi\'os dl' lIJloio tl-cllico, II(1111iII i:;tmtiVII, j urh] ico, l'OIl u-rciu I e
l'( IIlP_lll Icrl' .
1'1.01- Accxsória ou cousultoriu da qualquer natureza. não contida cm outros
itens desta lista; análise, exume, pesquisa, colcta compilação e lornccimcnto
de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
1?'()2- Datilografia. digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral,
resposta audível, redução, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio c
infra-estrutura administrativa e congéneres.
17.03- Planejamento, agenciamento, sclcção e colocação de mão de obra.
17.04- Recrutamento, agcnciamcnto, sclcção e colocação de mão de obra.
17.05- Fornecimento de mão-de-obra, mesmo cm carátcr temporário,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço.
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17.06- Propaganda e publicidade inclusive promoção de vendas,
planejarnento campanhas ou sistemas de publicidades, elaboração de
desenhos, textos c demais materiais publicitários.
17,07- Franquia (franchising).
17.08- Perícias, laudos, exames técnicos c análises técnicas.
17.09- Planejamento, organização e administração de feiras, exposições,
congressos e congêncres.
17.10- Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de
alimentação e bebidas que fica sujeito a ICMS).
17.11- Administração em geral, incl usive de bens e negócios de terceiros.
17.12- Leilão e congéneres.
17.13- Advocacia.
17.14- Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
17.15- Auditoria.
17.16- Análise de organização e métodos.
17.17- Análise de orguuivnção c maodos
17,1!{- Alunriu e cúlculo» técuicos de quulquvr 11:11II I"t'/,l I.

17.19- Contabilidade, inclusive serviços técuicos o auxiliares.
1'1,_lO 1'>,llIlhlli('II
1/ "' I ('011111111;111'111 pl'lI11

1 '/,.1) !\~I~il'~j~j('1Iiu, 1IIlitli~ll'. IIvIII illC,'!lIl. 1I1l'1IdlllH'1I10, ('IlII~IIIIIIl. l·II(IIl~llro.
xclcção, f!,erCIICilIlIlClllo de informuçõcs, ;Idlllillislrac,':)o de contas II receber
ou a pagar e cm gemi, relacionadas de (:IIlll'i'.II,';\O (Iactorinp ).
17.21- !\ presentação de palcst ras, confcrêncius, sem ináriox e congêucrcs.

18- serviços de regularização de sinistros vinculados a contratos de seguros;
I
inspcção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros;
prevenção e gerencia de riscos seguráveis e congêneres.
18.0 r - serviços de regularização de sinistros vinculados a contratos de
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de
seguros; prevenção e gerencia de riscos seguráveis e congênercs.

19- Serviços de distribuição e vendas de bilhetes e demais produtos de
loteria, bingos, carões, pules ou cupom de apostas sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres,
19.01- Serviços de distribuição e vendas de bilhetes e demais produtos de
loteria, bingos, carões, pules ou cupom de apostas sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

20- serviços portuários, aeroportuários, ferro portuários, de terminais
rodoviários, ferroviários e mctroviários.
20.01- serviços portuários, fcrroportuários, utilização de porto,
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador
escoteiro, atração e distração, serviço de praticagen, capatazia,
armazenagem de qualquer natureza, serviço acessório, movimentação de
mercadoria, serviço de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviço
de armadores, ativa, conferência, logística, e congêneres.
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20.02- Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de
passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação
de aeronaves, serviço de apoio acroportuário, serviço acessório,
movimentação de mercadoria logística e congéneres.
20.03- serviço de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários,
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive sua operações
logística e congênere.

21- Serviços de registros públicos cartórios e notarias.
21.01- Serviços de registros públicos cartórios e notarias.

)2- Serviço de exploração de rodovias,
'.':..0 I Sl'l'vi~:o de ('xpltlf':l~:i1()dl' nulovins. 1l11·dillllll' ('Ohl'llll\':1 de pn~\'()011
Pl'dilgio dO~l lI~all'lIío~l,vuvolvcudo l'X('('lI\':l1l dl' ~:l'Iví~'o dl' (,OII~l('''VII~'j)().

II1111IIIkll\:l1o, ruclluuuuu-utu pllm mll'qlla\'i)o de ('IIJ1I1l'ídlldce ~wgllnlll\:1I de
Ir'lIllsilo, Opt'nI\' ilo, 111011 i10J'll\'j\o,1I:;:;i:;ll'lll' ia HIl:; 1I::lIúri()~;l' tiIIIrw: ~;t'I'Vi~'l)s
ddillidos l'llI \'.tlIlIJ'lllos, aios dl' l'lllll'CS,,;;11l1111 (k pCl'llIissilO 011 cm IHlJ'IllllS

oficiais.

i~3- Serviços de progrumução c comunicação visual, desenho industrial c
congênere.
23.0,1- Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e
congêncrc.

24- Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas e sinalização
visual, baners, adesivos e congêncrcs,
24.01- Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas c sinalização
visual, baners, adesivos e congêncrcs,

25- Serviços funerários.
25.01- Funerais, inclusive fornecimento de caixoes urnas ou esquifes;
aluguel de capelas; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores;
coroas c outros paramentos; desembaraço de certidão de óbitos;
fornecimento de véu, essas e outros adornos; embasamento, embelezamento,
conservação e restauração de cadáveres.
25.02- Cremação de corpos e partes do corpo cadavérico.
25.03- Planos ou convênios funerários.
25.04- Manutenção e conservação jazigo e cemitério.

26- fierviçp:i de colete, remessas nu entregue de corrcspcndêncía,
documentos, objctos, bens ou valores, inclusive pelos corretos c suas
agências franqueadas; courricr c congéneres.
26.0 J ~ Serviços de coleta, remessas ou entregas de correspondência,
documentos, objctos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas
agências franqueadas; courricr c congêncrcs,

27- Serviço de assistência social.
27.01- Serviço de assistência social.
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28- Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01- Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29- Serviço de bibliotcconomia,
29.01- Serviço de bibliotcconomia.

30- Serviços de biologia, biotecnologia e química.
30.01- Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31- Serviços técnicos de edificações, cletrônica, cletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêncres.
31.01- Serviços técnicos de edificações, clctrônica, clctrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres,

32- Serviços de desenhos técnicos.
32.01- Serviços de desenhos técnicos.

33- Serviços de desembaraço aduaneiro, comissão despachantes e
congêneres.
33.01- Serviços de desembaraço aduaneiro, comissão despachantes e
congéneres.

34- Serviços de investigação particular, dctetive e congênercs.
34.01- Serviços de investigação particular, detetivc e congêncres.

35- Serviço de reportagem, assessória de imprensa, janalismo relações
públicas.
35.01- Serviço de reportagem, assessória de imprensa, janalismo relações
públicas.

'(l. Scrviçn dlo lIH'komloJ.'.in.
!edll Snvi\'o dI' IIwll'Ollllop_ill

!I Selv i\'os de mi isllIS, utletus, 'lIodl'lo~; l' '1I:1I1Cq III1IS.
17.01- Serviços de artistas, atletas, modelos c manequins.

118- Serviço de museologia.
3'8.01- Serviço de museologia

39- Serviços de auriversária e lapidação.
39.01- Serviços de auriversária e lapidação.

40- Serviços relativos a obras de artes eneomendam.
40.01- Obras de artes encomenda.

Parágrafo primeiro - O imposto incide também sobre o serviço proveniente
do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país.
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Parágrafo segundo -- ressalvadas as cxccçõcs expressas na lista de que trata
a CAPUT, os serviços nele mencionados ficam sujeitos ao imposto sobre
serviços, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias,

Parágrafo terceiro - O imposto de que trata este artigo incide ainda sobre
os serviços prestado mediante a utilização de bens e serviços públicos
explorados mediante autorização, permissão ou concessão, explorados
economicamente de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

Parágrafo quarto - A incidência do imposto não depende da denominação
dada ao serviço prestado,

11- Fica acrescentado o artigo 27-A, com a seguinte redação:

Art. 27-A. O imposto não incide sobre:

I
II-

As exportações de serviços para () exterior do país;
A prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores
avulsos, dos diretores e membros de conselhos consultivos ou de
conselho fiscal de sociedade c fundações, bem como, dos sócios
gerentes dos gerentes-delegados;
O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o
valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos
moratórios relativos a operações de crédito realizadas por
instituições financeiras.

111-

Parágrafo Único- Não se enquadram no disposto no inciso Ios serviços
desenvolvidos no município, cujo resultado se verifique, ainda que o
pagamento seja feito por residente no exterior.

III - Da nova redação ao artigo 28

Art. 28 - O ServiçoO considera-se prestado e o imposto devido no
local do estabelecimento prestador, ou seja, no local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de presta serviços, de modo permanente ou
temporário, e que configure unidade económica ou profissional, sendo
irrelevantes para caracterizar-lo as denominações de sede, filial, agência,
posto dI' IIl1'lldi II H'llto, sucursal, l'snitúrio dI' n'pll"~wllt:ll;fi() 011 I'Olltllto ou
q.lIl1i~III'1l'1Olltlll~j '1111'VI'IIIIlIlI1 II :WI IItilillHllI':

Pnril~rnfu primei.·o - Sem prcjulz« do disposto 110 ('APl JT, o serviço
considera-se prestado c o imposto devido ao município nas hipóteses
previstas abaixo.

1. Quando o serviço for proveniente do exterior do país ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior do país e tomado ou
intermediado por pessoa fisica ou jurídica estabelecida ou, na falta
de estabelecimento, domiciliada no municipio, há hipótese do
parágrafo primeiro do artigo 27;
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II. Nu instalação dos andaimes, palcos, cobertura e outras estruturas, no
caso dos serviços descritos no subtem 3.06 da lista do artigo 27;
Na execução da obra, no caso dos serviços descritos nos suhitens
7.02 e 7.19 da lista do artigo27;
Na denominação, no caso dos serviços descritos no subitcm 7.04 da
lista do artigo 27;
Nas edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no
caso dos serviços descritos no suhtem 7.05 da lista do artigo 27;
Na execução de varrição, colcta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros
quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista do
artigo 27;
Na execução da limpeza, manutenção c conservação de vim; c
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista
do artigo 27;
Na execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de arvores
no caso dos serviços descritos no subitcm 7.11 da lista do artigo 27;
No controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de
agentes flsicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.] 2 da lista do artigo 27;
No florcstarnento, reflorestamento, semeadura, adubação e
congéneres, no caso dos serviços descritos no subitcm 7.16 da lista
do artigo 27;
Na execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitcm 7,17 da lista
do artigo 27;
Na limpeza e drenagem, no caso dos serviços descritos no subitem
7.18 da lista do artigo 27;
Na guarda ou estacionamento do bem, no caso dos serviços descritos
no subitem 11.01 da lista do artigo 27;
Na vigilância, segurança ou monitoramcnto dos bens das pessoas, no
caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do artigo 27;
No armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação c guarda
do bem, no caso dos serviços descritos no subirem 11.04 da lista do
artigo 27;
Na execução dos serviços de diversões, lazer, entreterimento e
congêncrcs. no caso dos serviços descritos nos suhitens 12exceto o
17.011 da lisla do artigo!.7:
Nu l'Xl'l'lI\'j)O dll uuuxpurt«, 1111 l'iI~a) dll~; snvi\'II~; dl'~;nil()s !lO

:,lIhill'1II I h.O I dll lislu .III IIrligo ,'1.
No caso dos serviços descritos pelo xuhitcm 1'l.O_')da lista do artigo
27 quando o estabelecimento do tomudor de mão-de-obra ou, na
falta de estabelecimento, do seu domicílio, estiver situado no
município;

m.

IV.

v.

VI.

IX.

X.

XI.
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XIX. No planejamento, organização e administração de feira, exposição,
congresso ou congêncrcs, 110 caso dos serviços descritos pelo
subitcm 17.10 da lista do artigo 27;

XX!, Na prestação dos serviços portuários, Icrroportuários, de terminais
rodoviários, ferroviários ou mctroviários, descritos pelo item 20 da
lista do artigo 27.

Parágrafo segundo - No caso dos serviços a que se relere os subitcns 3.05
<.:22.01 da lista do artigo 27, considera-se ocorrido o lato gerador e devido o
imposto ao municipio cm relação li CXICIISfio, 110 seu território:

I. Da ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer
natureza, objctos de locação, sublocação, arrendamento, direto de
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não;

Il. Da rodovia explorada.

Parágrafo terceiro - No caso dos serviços executados em águas marítimas,
considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento
prestador dos serviços, executados os serviços descritos no subirem 20.0 I.

IV. Dá nova redação ao artigo 30

Parágrafo único - Exercendo mais de uma atividade relacionadas na lista
do artigo 27 fieará sujeito à incidência do imposto sobre todas elas,
inclusive quando se tratar de profissional autônomo.

V. Dá nova rcdação ao artigo 31

Art.31- O tomador de serviço é responsável pelo recolhimento do imposto,
inclusive multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada
sua retenção na fonte, quando o prestador do serviço, não emitir nota fiscal

-ou outro documento permitido pela legislação tributária ou, quando
desobrigado, não fornecer recibo no qual esteja expresso o numero de sua
inscrição no Cadastro Tributário do Município.

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, são
responsáveis:

n L O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do
país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país;
Os órgãos da Administração Direta da União, do estado e do
município, bem como, suas respectivas Autarquias, Empresas
Públicas, Sociedades de Economia Mista sob seu controle e as
Fundações instituídas ou intermediárias dos serviços descritos nos
subitens 7.02, 7.04, 7.05, 7.09. 7.10, 7.12, 7.16, 7.19,11.02,17.05, e
17.10 da lista do artigo 27;
Os estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central, tomadores ou
intermediários dos serviços descritos nos suhitens 7'()2. 11.02 e
17.0,), 17, lO du lixta de serviços do arligo 7.7;

II.

III.
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IV. Incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de
obras de construção civil, tomadores ou intermediários dos serviços
descritos nos subitcns 7.02, 7.04 c 7.05 da lista do artigo 27;

V. I)nn\gl'nfo !wgundo .. As pessoas rísiras l~ jurídicus referidas no
caput deste artigo e nos incisos I a IV do parágrafo primeiro, deverão
repassar, ao Tesouro Municipal, o valor do imposto, inclusive multa
c acréscimos legais, na forma e nos prazos definidos na legislação
t ributária.

DA BASE DE CÁLCULOS .-.:UAS ALíQUOTAS

AI·t. 2° - Dá nova redação ao artigo 35.

Art. 35 - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, multiplicado
pela alíquota constante da lista de serviços.

Parágrafo primeiro - Quando os serviços descritos nos subitens 3.05 e
22.01 da lista do artigo 27, a base de cálculo será proporcional, conforme o
caso, a extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza,
cabos de qualquer natureza, ou ao numero de postes, existentes no território
do município.

Parágrafo segundo - O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos
serviços previstos nos subitens 7.02 c 7.05 da lista do artigo 27 não se
incluem na base de cálculo do imposto.

Parágrafo terceiro - Quando a prestação do serviço se der sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto corresponderá aos
seguintes valores:

n

a) Quando a realização do serviço exigir formação em nível superior de
ensino: 02 (duas) UFM por mês ou fração;

b) Quando a realização do serviço exigir formação em nível médio de
ensino ou registro em órgão de classe, na forma da lei: 01 (uma)
UFM por mês;

c) Quando se tratar de serviços de artistas, atletas, modelos e
manequins: 02 (duas) UFM, por apresentação cspetacular ou jogo.

Parágrafo quarto - Considera-se trabalho pessoa do próprio contribuinte,
para e feitos do parúgra ("otercei ro deste art ip.o, o executado pessoalmente
pelo contribuinte, COIII o auxilio de ntl' dois l'1II prq.·.ados.

IX - Cria o artigo JS-A, com a seguinte redução:

Art. 35-A - A alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza fica
Ilixadaem Y%(cinco porcento),



Art. 35-A - A alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza fica
fixada cm 5% (cinco porcento),
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l·llr{I~I'llrU pruucir» - I:ira lucultudo :lO podn l'xt'l'lItivo. mcdinulc prévia
autorizução du puder kgislat ivo, reduzi I' a ai iqlluta para até 2cYt, (dois
porcento), se o serviço for considerado de relevante interesse para o
uumicipi«.

P~,ní~i'nfu s"~III1(lu -- No ,'nso do:; plIlli:;:;iollai:; 1II1t(\1I01l11l.ílplil'II"Sl' li

regra estabelecida 110 parúgrali, terceiro do mti~'.() .uucriur.

Art, .1" - Fsta Lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as
disposições cm contrário.

Gabinete do Prefeito, São João do An'guuiu/Pu, cm 30 de dezembro de
2003.


