Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Adm.: 2013-2016

LEI Nº 661/2014

Altera e acrescem dispositivos na Lei
Municipal n.° 623, que institui o Código
Tributário Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, Jeová
Gonçalves de Andrade, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.
Art. 1°. Dá nova redação ao art. 11 do Código Tributário Municipal, que
passa ter a seguinte redação:
“Art. 11. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel
não edificado, quanto à área ocupada, para a destinação ou utilização
pretendida.
a)
Sem muro e/ou sem passeio calçado:1,5% (um e meio por
cento);
b)
Com muro e passeio calçado: 1,0% (um por cento).
Parágrafo único: Quando os imóveis forem situados em
logradouros não pavimentados, a alíquota será a mínima, estabelecida na
alínea “b”.
Art. 2º. Dá nova redação ao art. 26 do Código Tributário Municipal, que
passa ter a seguinte redação:
Art. 26. O lançamento considera-se regularmente notificado ao
sujeito passivo com a entrega da notificação, carnê ou guia para
pagamento, pessoalmente ou pelo correio, no próprio local do imóvel ou
no local indicado pelo contribuinte.
§ 1º. A autoridade administrativa poderá recusar o domicílio eleito
pelo sujeito passivo, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a
fiscalização do tributo.
§ 2º. Para todos os efeitos de direito, no caso do caput deste artigo
e respeitadas suas disposições, presume-se feita a notificação do
lançamento
e
regularmente
constituído
o
crédito
tributário
correspondente, 5 (cinco) dias após a entrega das notificações-carnês
nas agências postais.
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§ 3º. Para efeito deste artigo, o Executivo efetuará notificação via
Diário Oficial do Município aos contribuintes das datas de vencimento
dos impostos.
§ 4º. Na impossibilidade de entrega da notificação na forma prevista
ou no caso de recusa de seu recebimento ou ainda não localizado o
contribuinte, a notificação de lançamento far-se-á por notificação no
Órgão Oficial de publicação dos feitos do Município, convocando aqueles
que não receberam suas notificações-carnês a retirar a 2a via no órgão
fazendário competente.
Art. 3º. Acresce os §§ 1o e 2o e da nova redação ao art. 27 doCódigo
Tributário Municipal.
Art.27 – Decreto do Poder Executivo poderá autorizar o pagamento
do imposto em 10 (dez) prestações iguais, nos vencimentos e locais
indicados nos avisos de lançamento, observando-se entre o pagamento
de uma e outra prestação o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias.
§ 1º O contribuinte que efetuar o pagamento até a data do
vencimento da cota única, gozará do desconto de até 20% (vinte por
cento) do valor do imposto, cujo desconto será fixado por ato da
autoridade fazendária, e constará, necessariamente, do documento de
arrecadação.
§ 20 - O Poder Executivo poderá instituir prêmios aos contribuintes
para incentivar a quitação do IPTU em parcela única, bem como, para
receber parcelas em atraso de exercícios anteriores, na forma e
regulamento definido em Decreto do Executivo.
Art. 4º. Acresce o parágrafo único e á nova redação ao art. 30 doCódigo
Tributário Municipal, que passa ter a seguinte redação:
Art. 30 – Ao contribuinte que não cumprir o disposto nos artigos 15
e 17 será imposta a multa diária de 1 (uma) UFM, a partir do prazo previsto
no art. 17, não podendo exceder a 50 (cinquenta) UFM por exercício, até
que seja feita a regularização de sua inscrição.
Parágrafo único: Aos oficiais de registros de imóveis que deixarem
de cumprir o estabelecido no § 7o do art. 44 da lei Complementar no. 623,
de 20 de dezembro de 2013, será imposta a multa de 50 (cinquenta) UFM,
que será devida por mês, sempreque deixarem de informar ao Cadastro
Imobiliário Municipal, a relação das operações realizadas mensalmente
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com imóveis no Município, consoante
Administração Tributária do Município.

modelo

elaborado

pela

Art. 5º. Dá nova redação ao art. 41 doCódigo Tributário Municipal, que
passa ter a seguinte redação:
“Art. 41. A Planta Genérica de Valores que estabelece o valor venal
de que trata o presente artigo, foi fixada em lei específica - Lei no.
621/2013, de 20 de dezembro de 2013, que passa a fazer parte integrante
do Código Tributário Municipal, contendo:
I - valores do metro quadrado de edificação, segundo o tipo e o
padrão;
II – fatores de correção e os respectivos critérios de aplicação.
Art. 6 º. Acresce os §§ 1 0 e 2 0 ao art. 49 do Código Tributário
Municipal, instituindo o incentivo para a quitação do IPTU em parcela
única e dá outras providências, com a seguinte redação:
Art. 49. ...
§ 1º O contribuinte que efetuar o pagamento até a data do
vencimento da cota única, gozará do desconto de até 20% (vinte por
cento) do valor do imposto, cujo desconto será fixado por ato da
autoridade fazendária, e constará, necessariamente, do documento de
arrecadação.
§ 20 - O Poder Executivo poderá instituir prêmios aos contribuintes
para incentivar a quitação do IPTU em parcela única, bem como, para
receber parcelas em atraso de exercícios anteriores, na forma e
regulamento definido em Decreto do Executivo.
Art. 7 o. Acresce os art. 51-A do Código Tributário Municipal,
instituindo o IPTU Progressivo, com a seguinte redação:
Art. 51-A. O Município procederá à aplicação do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) Progressivo no Tempo,
mediante a majoração da alíquota, pelo prazo de 5 (cinco) anos
consecutivos, sobre a propriedade subutilizada e que descumprir as
obrigações decorrentes da incidência de parcelamento, edificação ou
qualquer de suas condições.
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Art. 51-B. Considera-se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento
seja inferior ao mínimo definido no plano diretor do Município e no
Estatuto da Cidade ou em legislação dele decorrente.
Art. Art. 51-C. O Poder Executivo deverá notificar o proprietário de
imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo esta
notificação conter:
I - o endereço do imóvel;
II - o nome do proprietário e sua qualificação;
III - prazo para o parcelamento ou edificação compulsória;
IV - forma de utilização do imóvel.
Parágrafo único. A notificação deverá ser averbada no Cartório de
Registro de Imóveis
§ 1o. A notificação será feita por edital quando frustrada, por três
vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I.
Art.51-D. Os prazos para aplicação de IPTU progressivo no tempo
serão:
I - 1 (um) ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o
projeto no órgão municipal competente;
II - 2 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as
obras do empreendimento.
§ 1º. Para empreendimentos de grande porte, em caráter
excepcional, com parecer do órgão competente do Município, poderá ser
aumentado o prazo de conclusão das obras para, no máximo, 5 (cinco)
anos.
§ 2º. Consideram-se empreendimentos de grande porte os imóveis
que possuam área superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados).
§ 3º. Os Procedimentos Administrativos como objetivo de
aprovação dos projetos de empreendimentos que trata este artigo que
permanecerem estagnados por 3 (três) meses por desídia exclusiva do
requerente, serão indeferidos inaudita altera pars.
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Art. 51-E. Os prazos e as condições para a implementação das
obrigações de utilização deverão constar da notificação mencionada no
artigo 51-D e não poderão ser inferiores a:
I. um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o
projeto de utilização da área junto ao órgão municipal competente;
II. dois anos, a partir da aprovação do projeto, para o efetivo início das
obras do empreendimento.
§ 1o. Em empreendimentos de grande porte, em caráter
excepcional, o Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente poderá
autorizar a conclusão do empreendimento em etapas, assegurando-se
que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo e
não podendo ultrapassar 5 (cinco) anos.
§ 2º. Consideram-se empreendimentos de grande porte os imóveis
que possuam área superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados).
§ 3º. Os Procedimentos Administrativos como objetivo de
aprovação dos projetos de empreendimentos que trata este artigo que
permanecerem estagnados por 3 (três) meses por desídia exclusiva do
requerente, serão indeferidos inaudita altera pars.
Art. 51-F. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa
mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de
parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 51-A desta Lei,
sem interrupção de quaisquer prazos.
Art. 51-G. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos
previstos no artigo 51-D desta Lei, o município procederá a aplicação do
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)
progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota, pelo prazo de
cinco anos consecutivos.
§ 1° - O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano é fixado da
seguinte maneira:
I. no primeiro ano, uma alíquota de 2% do valor venal do imóvel;
II. no segundo ano, uma alíquota de 4% do valor venal do imóvel;
III. no terceiro ano, uma alíquota de 8% do valor venal do imóvel;
IV. no quarto ano, uma alíquota de 15% do valor venal do imóvel;
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V. no quinto ano, uma alíquota de 15% do valor venal do imóvel;
§ 2° - Caso a obrigação de parcelar, edificar ou de utilizar o imóvel
não esteja atendida quando findo o período de cinco anos, o município
manterá a cobrança do IPTU através da alíquota máxima de 15%, até que
se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no
artigo 51-G.
§ 3° - É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à
tributação progressiva de que trata este artigo.
Art. 51-H. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo
sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, de
edificação ou de utilização, o município poderá proceder à
desapropriação do imóvel com o pagamento de seu valor através de
títulos da dívida pública.
§ 1° - Os títulos da dívida pública deverão ter a prévia aprovação
pelo Senado Federal e serão resgatados em um prazo de até dez anos,
através de prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados ao
proprietário ou detentor, o valor real da indenização e os juros legais de
6% ao ano.
§ 2° - O valor real da indenização:
I. refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o
montante incorporado em função de obras eventualmente realizadas pelo
Poder Público, na área onde o mesmo se localiza, após a notificação de
que se trata o artigo 51-C desta Lei.
II. não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes ou
juros compensatórios.
§ 3° - Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório
para pagamento de tributos.
§ 4° - O município procederá ao adequado aproveitamento do
imóvel no prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua
incorporação ao Patrimônio Público.
§ 5° - O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente
pelo Poder Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros,
observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório.
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§ 6° - Ficam mantidas para o adquirente de imóveis, nos termos do
parágrafo quinto, as mesmas obrigações de parcelamento, de edificação
ou de utilização previstas no artigo 51-D desta Lei.
Art. 51-I. O Executivo Municipal deverá designar, através de
portaria, a criação de uma comissão composta por membros do conselho
de Acompanhamento do Plano, para que este possa indicar os imóveis
mencionados no “caput” deste artigo, em um prazo máximo de 30 (trinta)
dias após a aprovação da presente Lei.
Art. 8o. Dá nova redação e acresce o parágrafo único ao art. 52
doCódigo Tributário Municipal, instituindo a penalidade específica para os
Oficiais de Registo de Imóveis que deixarem de cumprir o especificado no § 7 0,
do art. 44, com a seguinte redação:
Art. 52 . Ao contribuinte que não cumprir o disposto no artigo 44 e
seus parágrafos será imposta a multa diária de 1 (uma) UFM, a partir do
prazo previsto no § 60 do art. 44, não podendo exceder a 50 (cinquenta)
UFM por exercício, até que seja feita a regularização de sua inscrição
Parágrafo único: Aos oficiais de registros de imóveis que deixarem
de cumprir o estabelecido no § 7o do art. 44 da lei Complementar no. 623,
de 20 de dezembro de 2013, será imposta a multa de 50 (cinquenta) UFM,
que será devida por mês, sempre que deixarem de informar ao Cadastro
Imobiliário Municipal, a relação das operações realizadas mensalmente
com imóveis no Município, consoante modelo elaborado pela
Administração Tributária do Município.
Art. 9º. Acresce os arts. 54-A e 54-B à Lei Complementar nº623, de 20 de
dezembro de 2013, instituindo as isenções e a Suspensão das Obrigações
Tributárias com as seguintes redações:
Art. 54-A. São isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana:
I - O imóvel cedido gratuitamente para a instalação e funcionamento
de quaisquer serviços públicos municipais, relativamente às partes
cedidas e enquanto ocupado pelos citados serviços;
II - o contribuinte com mais de sessenta e cinco anos, aposentado
ou pensionista, com renda mensal total de até 02 (dois) salários mínimos,
titular exclusivo de um único imóvel cadastrado no município com padrão
construtivo popular ou baixo e que sua área construída não exceda a 80
m² (oitenta metros quadrados).
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III - a propriedade imóvel de ex-combatentes brasileiros, que
tenham tomado parte ativa na Segunda Guerra Mundial, desde que e
enquanto utilizado por ele ou seu cônjuge supérstite como moradia;
IV - a única propriedade imóvel do deficiente físico que por essa
razão, receba benefício de um salário mínimo de qualquer instituto de
previdência, desde que possua um único imóvel cadastrado na
municipalidade com padrão construtivo popular ou baixo, que sua área
construída não exceda a 80 m² (oitenta metros quadrados) e que este seja
o seu domicílio.
V – os imóveis sede pertencentes a associações de moradores,
assim entendidas aquelas legalmente constituídas em Assembléia Geral,
sob a forma de sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos e
cujo Estatuto Social esteja devidamente registrado no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, organizadas para a prestação de
serviços sócio-comunitários e desde que ainda as mesmas sejam
reconhecidas como sendo de utilidade pública municipal;
VI – os imóveis sede das entidades beneficentes, assim entendidas
aquelas legalmente constituídas em Assembléia Geral, sob a forma de
sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos e cujo Estatuto
Social esteja devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, organizadas para a prestação de serviços beneficentes, e
ainda, que as mesmas sejam reconhecidas como sendo de utilidade
pública municipal;
VII – os imóveis sede de sociedades desportivas, cuja finalidade
principal consista em proporcionar meios de desenvolvimento da cultura
física de seus associados, assim entendidas aquelas legalmente
constituídas em Assembléia Geral, sob a forma de sociedade civil de
direito privado sem fins lucrativos e cujo Estatuto Social esteja
devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
organizadas para a prestação de serviços, desde que as mesmas sejam
reconhecidas como sendo de utilidade pública municipal;
VIII – os imóveis sede das associações profissionais e sindicatos
de empregados, assim entendidas aquelas legalmente constituídas em
Assembléia Geral, sob a forma de sociedade civil de direito privado sem
fins lucrativos e cujo Estatuto Social esteja devidamente registrado no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
§ 1º- Persiste ainda o direito a isenção nos seguintes casos:

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Adm.: 2013-2016

a) quando, após o falecimento do titular do imóvel elencado no item
II deste artigo o cônjuge supérstite ou o filho menor continuem a morar
naquela unidade residencial, que sua renda mensal seja igual ou inferior a
2 (dois) salários mínimos e nem sejam titulares de outro imóvel;
b) quando, existindo co-titularidade entre cônjuges ou
companheiros, qualquer deles seja aposentado ou pensionista, que a área
construída do imóvel não exceda a 80 m² (oitenta metros quadrados) não
tenham outro imóvel registrado em seus nomes e que a soma de seus
ganhos mensais não ultrapasse 2 (dois) salários mínimos;
§2º - As isenções de que trata este artigo condicionam-se ao seu
reconhecimento pelo órgão municipal competente e devem ser requeridas
dentro do exercício de referência, procedendo-se sua cassação “ExOfficio” uma vez verificado não mais existirem os pressupostos legais
que autorizaram sua concessão.
§3º - Os pedidos de isenção deverão ser instruídos com os
seguintes documentos:
I - título de propriedade do imóvel;
II - estatutos sociais, no caso do inciso I (se pessoa jurídica), deste
artigo;
III – comprovante de rendimento;
IV - declaração, do próprio contribuinte, sob as penas da Lei, de
que possui um
único imóvel e nele reside.
§4º - Implica no cancelamento das isenções prevista neste artigo o
não pagamento, no exercício, das Taxas de Serviços Urbanos devidas na
conformidade desta Lei.
§5º - As pessoas físicas ou jurídicas que gozem de isenção ou
imunidade ficam obrigadas a apresentar à Secretaria Municipal da
Fazenda o documento pertinente à venda de imóvel de sua propriedade,
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da expedição do documento,
sob pena de multa equivalente a 10 (dez) UFM.
§ 6° - O imposto não incide nas hipóteses de imunidade prevista na
Constituição da República, observado sendo o caso, o disposto em lei
complementar.
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Art. 54-B. Fica suspenso o pagamento do imposto relativo a imóvel
declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, por ato do
Município, enquanto este não se imitir na posse.
§ 1º- Se caducar ou for revogado o Decreto de Desapropriação
ficará restabelecido o direito da Fazenda Municipal à cobrança do
imposto, a partir da data da suspensão, sem atualização do valor deste e
sem multa de mora, se pago dentro de até 60 (sessenta) dias, contados da
data em que for feita a notificação ratificando o lançamento.
§ 2º- Imitido o Município na posse do imóvel, serão definitivamente
cancelados os créditos fiscais cuja exigibilidade tenha sido suspensa em
conformidade com este Artigo.
Art. 10. Dá nova redação ao art. 76 do Código Tributário Municipal, que
passa a ter a seguinte redação.
Art. 76. A Planta Genérica de Valores de ITBI constante do
parágrafo 10, do art. 62 deverá ser remetida aos Cartórios de Registro de
Imóveis da Comarca de Canaã dos Carajás para embasar o recolhimento
do ITBI.
Art. 11. Acresce o § 14 ao art. 82 do Código Tributário Municipal,
instituindo a metodologia para a dedução dos materiais incorporados à obra
dos serviços prestados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços e dá
outras providências, com a seguinte redação:
§ 14 - As empresas prestadoras dos serviços previstos nos
subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, quando aplicarem materiais por
elas adquiridos e que permaneçam incorporados à obra após sua
conclusão, poderão deduzi-los na base de cálculo do ISSQN devido,
desde que devidamente comprovado através de nota fiscal com a
descrição dos materiais empregados.
I - O direito à dedução só poderá ser exercido se o prestador
apresentar original das primeiras vias das notas fiscais de compra de
materiais aplicados na obra que tenham como destinatário a empresa
construtora, empreiteira ou subempreiteira, bem como o endereço e o
local de execução da obra e os contratos de prestação de serviço.
II - Consideram-se materiais para efeitos do caput deste artigo,
aqueles que se incorporarem diretamente à obra de forma definitiva.
III - Para efeito de dedução da base de cálculo do ISSQN o
contribuinte deverá discriminar no corpo da nota fiscal de serviços o
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valor do material incorporado à obra. Deverá o contribuinte anexar à nota
fiscal de serviços, relação do material incorporado à obra com a
especificação da quantidade, espécie, valor, empresa fornecedora,
número e data de emissão das notas fiscais respectivas.
IV- A relação de que trata o item III do § 13, deverá estar
acompanhada do original das primeiras vias das notas fiscais
relacionadas.
V- Quando se tornar difícil a verificação do preço dos materiais
aplicados à obra ou os elementos apresentados forem considerados
inidôneos, a Fiscalização Municipal poderá utilizar como critério para
dedução o mesmo percentual previsto no item IX deste parágrafo.
VI- Não servirá como comprovante para dedução de materiais,
notas, recibos ou outros documentos que não sejam o original da
primeira via de nota fiscal devidamente autorizada pela Administração
Fazendária.
VII- Não serão aceitas notas fiscais danificadas ou com rasuras que
impeçam a clareza na identificação de quaisquer um de seus itens.
VIII- As normas estabelecidas nesta lei aplicam-se às empresas
domiciliadas no Município, assim como às empresas domiciliadas em
outros municípios que executarem, neste Município, os serviços
descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços.
IX- As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens
7.02 e 7.05 da lista de serviços, na hipótese de haver aplicação efetiva de
materiais que se integrem permanentemente à obra, poderão optar pela
dedução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos serviços,
efetivamente construída, a título de materiais aplicados sem a
necessidade de qualquer comprovação.
X- A empresa interessada na forma prevista no item IX do inciso 13,
deste artigo, deverá fazer a opção antes do início da obra e só será aceito
pela Fiscalização Municipal mediante requerimento protocolado no setor
de Protocolo Geral desta Prefeitura e não mais poderá ser alterada
durante o período de execução da obra.
XI- A mudança de opção, a critério e manifestação da empresa,
poderá ocorrer somente no início de cada obra, mediante requerimento
endereçado ao Departamento de Auditoria e Fiscalização e protocolado
na forma do parágrafo anterior.
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XII- Se a empresa não exerça o seu direito de opção, presumir-se-á
a intenção de continuar na opção mencionada no caput do § 13, deste
artigo.
XIII - As obras em andamento na data de publicação desta Lei,
desde que devidamente comprovada a data de execução da obra,
permitirá às empresas optar a forma de recolhimento do ISSQN, desde
que requerido até 30 (trinta) dias após a data de publicação desta Lei. As
empresas que não optarem pela forma de cálculo do imposto previsto
neste artigo, o imposto incidirá sobre o preço global dos serviços.
XIV -Caso as informações a que se referem o caput, do § 13 desta
lei, não sejam fornecidas pelo prestador de serviços ou estejam
desacompanhadas dos respectivos documentos fiscais, ou não exerça a
opção de que trata o item IX, deste parágrafo, o Imposto incidirá sobre o
preço global do serviço.
Art. 12. Acresce os §§ 40 ao 12, ao art. 84 do Código Tributário Municipal,
instituindo a inscrição do contribuinte no Cadastro Fiscal de Prestadores de
Serviços pelo Tomador do Serviço, com a seguinte redação:
Art. 84. ....
§ 40- A Secretaria Municipal de Fazenda poderá determinar ou
permitir que os tomadores de serviços sejam responsáveis pela inscrição,
em Cadastro Simplificado, dos seus prestadores de serviços.
§ 50 – As Tomadoras de Serviços das empresas prestadoras dos
serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, que não
fizerem a sua inscrição no Cadastro Fiscal de Prestadores de Serviços do
Município de Canaã dos Carajás, no prazo de até 30 dias, contados da sua
contratação, são responsáveis pela inscrição dos mesmos, ficando
sujeitos, no caso da inobservância das determinações legais, à multa
prevista no Item III,, “a”, do art. 95 desta Lei.
§ 6o – Fica instituído o Cadastro de Prestadores de Serviços de
Outros Municípios. O prestador de serviços que emitir nota fiscal ou outro
documento fiscal equivalente autorizado por outro município ou pelo
Distrito Federal, para tomador estabelecido no Município de Canaã dos
Carajás, referente aos serviços descritos nos itens 1, 2, 3 (exceto o
subitem 3.04), 4 a 6, 8 a 10, 13 a 15, 17 (exceto os subitens 17.05 e 17.09),
18, 19 e 21 a 40, bem como nos subi-tens 7.01, 7.03, 7.06, 7.07, 7.08, 7.13,
7.18, 7.19, 7.20, 11.03 e 12.13, todos constantes da lista de serviços
prevista no Anexo I desta Lei, fica obrigado a proceder à sua inscrição em
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cadastro, na forma e demais condições estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Fazenda.
§ 7o - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os serviços
provenientes do exterior do País ou cuja prestação tenha se iniciado no
exterior do País.
§ 8o - A inscrição no cadastro de prestadores de serviços que
prestarem serviços de forma continuada, ainda que sem endereço fixo no
município, poderá utilizar-se como endereço o tomador do serviço,
tomando como base de cálculo para efeito de Alvará de localização o
preço mínimo previsto para a sua atividade nesta Lei, Anexo III.
§ 9o- A solicitação de inscrição no cadastro municipal poderá ser
efetuada por meio de solicitação do prestador ou do tomador do serviço
no setor de protocolo do setor de tributos.
§ 10 - O prestador de serviços estará automaticamente inscrito no
cadastro após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
solicitação da inscrição, sem que a Administração Tributária profira
decisão definitiva a respeito da matéria.
§ 11 - O prestador de serviços será identificado no cadastro por seu
número de inscrição especial no Cadastro Mobiliário do Município, bem
como pelo seu no originário no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ, ou pelo Cadastro de Pessoa Física – CPF.
§ 12 - A Secretaria Municipal de Fazenda poderá dispensar da
inscrição no cadastro os prestadores de serviços a que se refere o caput
deste artigo:
I – por atividade;
II – por atividade, quando preposto ou representante de pessoa
jurídica estabelecida no Município de Canaã dos Carajás tomar, em
trânsito, serviço relacionado a tais atividades.
Art. 13. Dá nova redação ao § 10, do art. 92 e acresce ao mesmo, os
itens de I a X, e os arts. 92-A à 92-SdoCódigo Tributário Municipal, que passa
a ter a seguinte redação.
Art. 92. ...
§ 10 – Nos casos de diversão pública, lazer, entretenimento e
congêneres previstos no item 12 e seus respectivos subitens da Lista de
Serviços contida no Anexo I da Lei Complementar no. 623, de 20 de
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dezembro de 2013, poderá ser aplicado o regime de estimativa da base de
cálculo para efeito de apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), especialmente em relação a:
a) – bailes, shows, festivais, recitais, espetáculos e congêneres;
b) – desfile de carnaval e similares;
c) – exploração de camarotes, arquibancadas e similares para
acompanhamento de festividade em geral. I
d) – exposições e feiras.
I - Para a estimativa da receita dos eventos indicados nos itens”a”,
“c” e “d” considerar-se-á um público estimado de 70% (setenta por cento)
da capacidade máxima do local onde ocorrerá a prestação do serviço
descrito nos itens 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.07, 12.09, 12.10, 12.13,
12.14, 12.15, 12.16 e 12.17 da lista do Anexo I, parte integrante desta Lei.
II - A capacidade máxima do Local a que se refere o caput será
calculada tendo como base o laudo do setor de engenharia da Secretaria
Municipal de Obras do Município de Canaã dos Carajás.
III - Os promotores dos eventos descritos no item 12 da Lista de
serviços do Anexo I desta Lei deverão requerer previamente a licença
para realização do ato, sendo a mesma expedida mediante a
comprovação dos impostos e taxas devidos.
IV - O contribuinte deverá solicitar autorização para impressão e
utilização dos ingressos, declarando a quantidade total a ser utilizada em
cada evento, incluindo convites e cortesias, informando, ainda, a
diferença de valores por categoria, se houver.
V - A autorização a que se refere este artigo será solicitada até o
último dia útil anterior ao da realização do evento, antes do horário de
encerramento do expediente bancário e em tempo hábil suficiente para o
recolhimento do respectivo ISSQN, sob pena de embargo.
VI - Quando o promotor realizar mais de um evento no mês no
mesmo local, a autorização poderá ser semanal, quinzenal ou mensal,
respeitado o prazo a que se refere o parágrafo anterior.
VII - Excepcionalmente, poderá a Autoridade Tributária, a seu
critério, autorizar a utilização de ingressos para período de até 12 (doze)
meses para eventos cuja ocorrência obedeça a uma regularidade.
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VIII - Em relação aos serviços indicados no item “c”, do § 1 0, deste
artigo, será levada em consideração a capacidade dos camarotes,
arquibancadas ou similares, bem como a duração do evento, em número
de dias, respeitado o disposto no inciso IV deste artigo.
IX - A base de cálculo para recolhimento do imposto pela prestação
dos serviços a que se refere o item “b” do § 10, do presente art. desta lei,
será o produto do número de participantes do evento pelo preço estimado
de cobrança, relativo a cada um deles.
X - O número de participantes referido no item será declarado pelo
contribuinte antecipadamente, antes do pagamento do imposto, devendo
as informações pertinentes ser confrontadas com as declarações
prestadas a outros órgãos e/ou entidades, eventualmente envolvidos
com o evento.
XI - Para efeitos do previsto nesta lei, considera-se ingresso
qualquer forma de controle de acesso ao evento ou entrada no recinto
onde o mesmo se realiza.
XII - Os ingressos serão numerados, sempre que possível, em
ordem sequencial, por tipo e valor, constando o nome, a data e horário
do evento.
XIII - Para ingressos que não permitam a numeração, a
Administração Tributária concederá autorização especial, indicando os
controles que deverão ser observados.
XIV - O ISS calculado na forma do item VII, deste § 1 0, será
recolhido antecipadamente, até a data da autorização dos ingressos, ou
até o dia 05 (cinco) do mês da realização do evento, quando ocorrer
autorização para período superior a três meses.
XV - O imposto calculado na forma do item VIII, deste § 1 0, será
recolhido em cota única, até o dia da abertura oficial do evento.
XVI - Quando for verificada a realização de evento previsto no item
12 da lista de serviços estabelecida pelo Anexo I desta lei sem o
recolhimento do ISSQN devido, a base de cálculo do imposto será
arbitrada, levando-se em consideração a capacidade do local do evento, o
número de participantes e o preço cobrado, sem prejuízo das penalidades
aplicáveis.
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Art. 92-A. Constitui receita bruta das agências de publicidade para
efeito de definição da base de cálculo do ISSQN:
I – o valor das comissões, inclusive das bonificações a qualquer
título, auferidas em razão da divulgação de propaganda;
II – o valor dos honorários devidos pela criação, redação e
veiculação de formas de publicidade;
III – o preço da produção em geral.
Parágrafo único - Quando o serviço a que se refere o inciso III deste
artigo for executado por terceiros que emitam notas fiscais, faturas ou
recibos em nome do cliente e aos cuidados da agência, o preço do
serviço desta será a diferença entre o valor de sua fatura ao cliente e o
valor dos documentos produzidos pelo terceiro contratado.
Art. 92-B. Os estabelecimentos de ensino, instrução, treinamento,
avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou natureza terão o
imposto calculado sobre o preço do serviço, nele compreendido:
I – o valor das mensalidades ou anuidades cobradas dos alunos,
inclusive as taxas de inscrição ou matrícula;
II – o valor das receitas, quando incluídas nas mensalidades ou
anuidades, oriundas de: a) fornecimento de material escolar, exclusive
livros;
b) fornecimento de alimentação;
III – o valor da receita oriunda do transporte de alunos;
IV – o valor de outras receitas obtidas, tais como as decorrentes de
segunda chamada, recuperação, fornecimento de documento de
conclusão, certificado, diploma, declaração para transferência, histórico
escolar, boletim e outros documentos.
Parágrafo único - o imposto não incide quando a prestação de
serviço de que trata este artigo se dá por instituição de educação sem
fins lucrativos, atendidos os requisitos previstos no art. 14, da Lei Federal
5.172/66, Código Tributário Nacional.
Art. 92-C. São consideradas empresas de factoring as que explorem
as atividades de prestação contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, cobrança e
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administração de contas a pagar e a receber para pessoa jurídica e
compre direitos creditórios de empresas resultantes de suas vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
Parágrafo único – Excluem-se do caput deste artigo as empresas
que explorem atividades privativas de instituições financeiras autorizadas
a funcionar pelo Banco Central.
Art. 92-D. A base de cálculo compreende as comissões cobradas
pela intermediação, corretagem e agenciamento de contratos de factoring
e o preço dos serviços citados no artigo anterior, excluindo-se a receita
proveniente de compras de direitos creditórios.
Art. 92-E . Consideram-se Instituições Financeiras e congêneres:
I - os bancos comerciais, múltiplos, de investimento e de
desenvolvimento;
II - as caixas econômicas;
III - as sociedades de crédito, financiamento e investimento;
IV - as sociedades de crédito imobiliário e associações de
poupança e empréstimo;
V - as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e
câmbio;
VI - as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários;
VII - os fundos de investimento;
VIII - as administradoras de consórcio;
IX - as agências de fomento ou de desenvolvimento.
Art. 92-F. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços sobre as
atividades exercidas pelas instituições financeiras e congêneres é a soma
das receitas decorrentes de todos os serviços prestados, nos termos da
Lista de Serviços, constantes no item 15 da referida lista..
Art. 92-G. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços sobre as
atividades exercidas pelas empresas de administração de cartões de
crédito, bem como, pelas instituições financeiras e congêneres que
administrem cartões de crédito, é a soma das receitas decorrentes de
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todos os serviços prestados, nos termos da Lista de Serviços, sem
prejuízo do disposto no artigo anterior, tais como:
I - taxa de inscrição do usuário;
II - taxa de renovação do cartão de crédito;
III - taxa de reemissão de cartão de crédito; IV - taxa de filiação de
estabelecimento;
V - comissões recebidas dos estabelecimentos filiados (lojistas
associados), a título de intermediação;
VI - taxa de serviços “cash”;
VII - taxa de alterações contratuais;
VIII - taxa de manutenção periódica;
IX - taxa de validação eletrônica da senha do cliente;
X - taxa de proteção contra perda ou furto;
XI - taxa de expediente;
XII - outras congêneres.
Art. 92-H. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços sobre as
atividades exercidas pelas sociedades de Arrendamento Mercantil –
“Leasing”, bem como pelas instituições financeiras e congêneres que
operem com o arrendamento mercantil, é a soma das receitas decorrentes
de todos os serviços prestados nos termos da Lista de Serviços
constantes no item 15.09 da Lista de Seviços, sem prejuízo do disposto
anteriormente nos Art. 92-F e 92-G desta Lei, tais como:
I - contraprestação de arrendamento cobrada da arrendatária (taxa
de arrendamento ou aluguel);
II - taxa de abertura de crédito;
III - taxa de compromisso ou adiantamento;
IV - taxa de administração, de intermediação e de assistência
técnica.
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92-I. As instituições financeiras, integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos da Lei 4.595/64, ficam obrigadas a preencher a
Declaração Mensal de Serviços Bancários - escrituração eletrônica dos
serviços prestados e tomados com incidência do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, instrumento que registra, por competência, a
escrituração da movimentação fiscal referente aos serviços prestados e
tomados de terceiros, que será regulamentada através de Decreto.
§ 1º - O instrumento acima deverá ser gerado por meio de programa
de computador o qual será fornecido pela Secretaria Municipal da
Fazenda e entregue em mídia computacional ou disponibilizado no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás.
§ 2º - As pessoas jurídicas obrigadas a efetuar a Declaração Mensal
de Serviços ficam dispensadas da escrituração do Livro de Registro
Especial do ISSQN – LRE-ISSQN.
§ 3º - A entrega à Secretaria Municipal de Fazenda dar-se-á por
transmissão via rede mundial de computadores, por meio magnético ou
por outros dispositivos de armazenamento eletrônico de dados, desde
que haja viabilidade técnica para esse caso.
§ 4º - As receitas de prestação de serviços deverão ser escrituradas
na Declaração de Serviços Mensal, observadas as contas e a estrutura
prevista nas Normas Básicas do Plano de Contas instituído pelo Banco
Central do Brasil (BACEN).
§ 5º - A Declaração Mensal deverá ser entregue mesmo quando o
declarante não apresente movimento no período ou esteja inativo.
§ 6º - Cada estabelecimento é obrigado a encaminhar à Secretaria
Municipal de Fazenda a Declaração Mensal de cada competência até o dia
20 do mês subsequente.
§ 7º - A critério do Fisco, poderão ser rejeitadas as Declarações que
contenham inconsistências relativas à Inscrição Municipal e CNPJ de
qualquer das dependências da Instituição ou, ainda, inconsistências
relativas à forma de escrituração.
§ 8º - O recibo de entrega emitido pelo Fisco não implicará a
validação do conteúdo dos dados constantes da Declaração Mensal
gerados pelo contribuinte.
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§ 9º - As Declarações e os respectivos Recibos de Entrega deverão
ser conservados, em meio físico ou eletrônico, durante o período
decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional.
§ 10 - O não cumprimento da obrigação prevista no neste artigo,
bem como o cumprimento com incorreções ou omissões, sujeita o
infrator às penalidades cominadas nesta lei.
§ 11 - O Secretário Municipal de Fazenda expedirá as instruções
normativas que julgar necessários à execução desta Lei.
Art. 92-J. As instituições financeiras, integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos da Lei 4.595/64 e as empresas
revendedoras de veículos, máquinas e equipamentos, ficam obrigadas a
apresentar a Declaração Mensal de Serviços referentes aos contratos de
arredamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive de direitos e
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro
realizados no município de Canaã dos Carajás.
§ 1º - A declaração prevista no caput deste artigo deverá ser
entregue à Secretaria Municipal de Fazenda até o dia 20 do mês
subsequente à formalização da prestação dos serviços, podendo ser
apresentada em meio magnético ou mesmo por transmissão de dados
através da rede mundial de computadores.
§ 2º - A Secretaria Municipal de Fazenda adotará as providências
necessárias para o cumprimento do disposto neste artigo, inclusive
mediante a expedição da respectiva regulamentação.
Art. 92-K. As administradoras de cartões de crédito ou débito ficam
obrigadas a apresentar Declaração Mensal de Operações de Cartões de
Crédito ou Débito - DOC, na forma, prazo e demais condições
estabelecidas pela Secretaria Municipal Fazenda.
§ 1º - As administradoras de cartões de crédito ou débito prestarão
informações sobre as operações efetuadas com cartões de crédito ou
débito em estabelecimentos credenciados, prestadores de serviços,
localizados no Município de Canaã dos Carajás, compreendendo os
montantes globais por estabelecimento prestador credenciado, ficando
proibida a identificação do tomador de serviço, salvo por decisão judicial,
quando se tratar de pessoas físicas.
§ 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se administradora de
cartões de crédito ou débito, em relação aos estabelecimentos
prestadores credenciados, a pessoa jurídica responsável pela
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administração da rede de estabelecimentos, bem assim pela captura e
transmissão das transações dos cartões de crédito ou débito.
§ 3º - Fica facultada à Secretaria Municipal de Finanças a obtenção
dos dados relativos às operações de cartões de crédito ou débito por
meio de convênio firmado com a Secretaria da Fazenda do Estado de
Marabá e com a Receita Federal do Brasil.
92-L. O ISSQN devido na prestação dos serviços de registros
públicos cartorários e notariais será calculado sobre o valor dos
emolumentos dos atos notariais e de registro praticados, bem como pela
autenticação de documentos, reconhecimento de firmas e serviços de
fotocópias.
Parágrafo único - Incorporam-se à base de cálculo do Imposto de
que trata o caput deste artigo, no mês do seu recebimento, os valores
recebidos pela compensação de atos gratuitos ou de complementação de
receita mínima da serventia.
Art. 92-M. O delegatário de serviço público que presta os serviços
descritos no artigo anterior fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica
de Serviços - NF-e, independentemente da receita bruta de serviços
obtida no exercício anterior.
Parágrafo único - Para os serviços de autenticação de documentos,
reconhecimento de firmas, xerox e prestação de informações por
qualquer forma ou meio quando o interessado dispensar a certidão
correspondente, o delegatário de serviço público deverá emitir uma NF-e
por dia, com a totalização desses serviços.
Art. 92-N. Os prestadores dos serviços de registros públicos,
cartorários e notariais contemplados pelo item 21 da lista anexa à Lei
Complementar nº 116/2003 e no Anexo II da Lei Complementar no. 623, de
20 de dezembro de 2013, devem recolher o Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza– ISSQN, com aplicação da alíquota de 5% (cinco por
cento), conforme o inciso II, do art. 83 desta Lei Complementar nº
623/2013.
Art. 92-O. O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa
física, titular da serventia, equiparada a pessoa jurídica para efeitos
tributários.
Art. 92-P. A base de cálculo considerada para apuração do imposto
devido, será a Receita Bruta mensal, resultante da soma dos
emolumentos e demais receitas relacionadas aos serviços de registros e
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de atos notariais, inclusive cópias, plastificações, encadernações, entre
outros.
§ 1º – Não se integram à base de cálculo os valores recebidos por
conta de terceiros, que sejam a estes integralmente repassados, como os
destinados à Associação da Magistratura e ao Estado do Pará, desde que
devidamente demonstrado.
§ 2º – A Receita Bruta mensal dos respectivos cartórios, para fins
de mensuração da base de cálculo do ISSQN devido ao Município de
Canaã dos Carajás, será aferida a partir das informações contidas no
Livro Caixa, devidamente comparadas com aquelas prestadas à Receita
Federal do Brasil, para apuração do Imposto de Renda, e ao Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, para o controle dos selos de autenticidade,
sem prejuízo de análise de outros documentos exigidos por legislação
específica.
Art. 92-Q. Para os sujeitos passivos que ainda não estão emitindo
nota fiscal por ocasião dos serviços prestados e/ou não estão em dia com
sua escrituração fiscal, fica definido que:
I – Para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2014, os
contribuintes devem preencher e entregar ao Fisco Municipal a
Declaração Digital de Serviços – DDS, informando a receita bruta auferida
pelo cartório em cada competência, para fins de viabilizar a apuração e
constituição do crédito tributário devido, sempre usando como parâmetro
os documentos indicados no § 2º do art. 92-P da presente Lei
II – A partir de 01/01/2015, os contribuintes devem informar a
Receita Bruta auferida mensalmente, por meio do sistema escrituração
fiscal eletrônica.
Art. 92 – R. O delegatário de serviço público que presta os serviços
descritos no artigo anterior fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica
de Serviços - NF-e, independentemente da receita bruta de serviços
obtida no exercício anterior.
Parágrafo único - Para os serviços de autenticação de documentos,
reconhecimento de firmas, xerox e prestação de informações por
qualquer forma ou meio quando o interessado dispensar a certidão
correspondente, o delegatário de serviço público deverá emitir uma NFmensal, com a totalização desses serviços.
Art. 92-S. Poderá ser celebrada, nas condições estipuladas em
regulamento específico, transação para prevenção ou terminação de
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litígio administrativo ou judicial que contenha questão relativa à
incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN –
decorrente da prestação de serviços de registros públicos, cartorários e
notariais correspondentes a fatos anteriores à publicação desta Lei, que
importe na extinção dos créditos tributários não recolhidos.
Art. 14. Acresce as letras “c” e “d” ao item IV, do art. 95 doCódigo
Tributário Municipal, de 20 de dezembro de 2013, que passa a ter a seguinte
redação.
Art. 95 - ...
IV– Com relação à apresentação de informações econômico –
fiscais:
c)
multa de 530 (quinhentos e trinta) UFM por mês, às pessoas
jurídicas administradoras de cartão de crédito ou débito e congêneres
que deixarem de apresentar, na conformidade do regulamento, as
informações relativas à utilização de cartões de crédito ou débito e
congêneres em estabelecimentos prestadores de serviços localizados no
Município de Canaã dos Carajás;
d)
multa de 210 (duzentas e dez) UFM por mês, às pessoas
jurídicas administradoras de cartão de crédito ou débito e congêneres
que apresentarem fora do prazo estabelecido em regulamento, ou o
fizerem com dados inexatos ou incompletos, as informações relativas à
utilização de cartões de crédito ou débito e congêneres em
estabelecimentos prestadores de serviços localizados no Município de
Canaã dos Carajás.
Art. 15. Acresce o art. 112-A noCódigo Tributário Municipal, que passa a
ter a seguinte redação.
112-A. serão penalizados com uma multa de 100% (cem por cento) do
valor das taxas de polícia administrativa, pelo exercício de qualquer
atividade a ela sujeita, sem a respectiva licença; sem prejuízo das
penalidades previstas no caput do art. 112 e seus incisos.
Art. 16. Revoga o § 5o do Art. 120 do Código Tributário Municipal.
Art. 17. Revoga o § 2o do Art. 125 do Código Tributário Municipal.

e

Art. 18. Dá nova redação ao art. 253 e acresce a este artigo os §§ 1 o , 2o
Tributário Municipal, que passa a ter a seguinte redação.

3onoCódigo
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Art. 253. Esta Lei, nos termos da regulamentação a ser expedida,
observadas as condições estabelecidas em despacho fundamentado do
Secretário Municipal de Fazenda e parecer da Procuradoria Geral, fica
autorizado aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária principal e
acessória, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe
em terminação de litígio e consequente extinção de crédito tributário.
§ 1o - São objetivos da transação:
I - ampliar o relacionamento da Fazenda Pública com os sujeitos
passivos de obrigação tributária, como meio para prevenir e solucionar
litígios tributários
II - propiciar eficiência na tutela do crédito tributário e conferir
maior flexibilidade e agilidade, à Procuradoria Geral do Municipio e
demais órgãos responsáveis pela cobrança tributária, com o propósito de
ampliar a capacidade de arrecadação de tributos pela Fazenda Pública;
III - privilegiar a garantia de segurança e boa-fé no cumprimento das
leis tributárias, mediante instauração de novo contexto cultural de
modernização da ação fiscal;
IV - reduzir progressivamente a formação de processos
administrativos e judiciais, com economia para a Fazenda Municipal; e
contribuintes, mediante o emprego de instrumentos ágeis de prevenção e
solução de controvérsias;
V - diminuir os passivos fiscais e econômicos que decorram da
proliferação de controvérsias de repercussão geral na dinâmica de
aplicação da legislação tributária;
VI - garantir o crédito tributário mesmo na situação de crise
econômico-financeira do devedor, mas com preservação da empresa,
pela manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e
dos interesses públicos correspondentes, em reconhecimento à função
social e ao estímulo à atividade econômica;
VII - reprimir a evasão fiscal em todas as suas modalidades; e
VIII - estimular a pacificação fiscal em todos os níveis, ampliar a
educação e conscientização sobre o cumprimento dos deveres tributários
e estabelecer condições para a efetividade de uma cidadania fiscal, com
transparência, ética e caráter solidário nos atos de arrecadação.
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§ 2o - A transação de créditos tributários, inscritos ou não em
dívida ativa, poderá iniciar-se de ofício, pela autoridade competente, ou a
pedido de interessado, antes ou depois de instaurados formalmente
processos administrativos ou judiciais, inclusive execuções fiscais,
podendo dispor sobre parte da controvérsia, sanções administrativas,
juros, garantias, obrigações acessórias ou quaisquer outras situações
que deem origem ao litígio.
Art. 19. Da nova redação ao art. 328 doCódigo Tributário Municipal.
Art. 328. O litígio tributário considera-se instaurado com a
apresentação, pelo postulante, de impugnação de exigência.
Parágrafo único. O pagamento de Auto de Infração e Termo de Intimação
ou o pedido de parcelamento importa reconhecimento da dívida, pondo
fim ao litígio.
Art. 20. Da nova redação ao art. 330 da Lei Complementar n o. 623, de 20
de dezembro de 2013.
Art. 330. O julgamento dos atos e defesas compete:
I – em primeira instância, ao Secretário Municipal de Fazenda;
II – em segunda instância a uma junta de julgamento, composta
pelo:
a)
b)
c)

Procurador Geral do Município;
Diretor do Departamento de Auditoria do setor Tributário
Auditor Fiscal de Tributos

Art.21. Da nova redação ao caput do art. 347 do Código Tributário
Municipal.
Art. 347. Da decisão de primeira Instância caberá recurso voluntário
à Junta de Julgamento, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da
intimação.
Art. 22. Da nova redação ao art. 349 do Código Tributário Municipal.
Art. 349. A Junta de Julgamento poderá converter o julgamento em
diligência e determinar a produção de novas provas ou do que julgar
cabível para formar a sua convicção.
Art. 23. Dá nova redação ao art. 362do Código Tributário Municipal, que
passa a ter a seguinte redação.
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Art. 362. A Unidade de Referência do Município – UFM – terá como
valor unitário a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e será atualizada
mensalmente, pelo IPCA – Índice de Preço do Consumidor Amplo,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Art. 24. Altera o percentual incidente sobre o item 2 (esquina mais que
uma frente) do Anexo II do Quadro no 01 / Item – SITUAÇÃO da Lei no 621 de
20 de dezembro de 2013, da situação 1,00 para a situação 1,10.
Art. 25. Acresce no Anexo XIII – Tabela para cobrança da Taxa de
Serviços Diversos – TSD, no item 4 – AUTENTICAÇAO DE PROJETOS, o
subitem 4.3 – Emissão de Certidão de avaliação de imóvel – valor em UFM –
0,50 UFM.
Art. 26. Acresce no Anexo III – Tabela de Licença para Localização e
Funcionamento e de Renovação de Funcionamento em Horário Normal a
TABELA para a atividade INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS que incidirá com os seguintes valores:
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1 – Até 25 m²
2 – Acima de 25 até 50m²
3 – Acima de 50 até 100m²
4 – Acima de 100 até 150m²
5 – Acima de 150 até 270m²
6 – Acima de 270 até 500m²
7 – Acima de 500 até 5.000m²
8 - Acima de 5.000m2

Por um ano, por estabelecimento
150 UFM
200 UFM
250 UFM
300 UFM
350 UFM
400 UFM
500 UFM
1.000 UFM, mais 5 UFM para cada
50,00
m2 ou fração excedente.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS
Por um ano, por estabelecimento
1 – Trabalho pessoal de profissionais
20 UFM por ano ou fração
autônomos de nível superior
2 – Trabalho pessoal de profissional
10 UFM por ano ou fração
autônomo de nível médio e
representante comercial de qualquer
natureza
3 – Trabalho pessoal de outros
15 UFM por ano ou fração
profissionais
autônomos
não
enquadrados nos itens 1 e 2 desta
Tabela
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Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 18 do mês de dezembro de 2014.

JEOVÁ GONÇALVES ANDRADE
Prefeito Municipal

